
 
 
 
ที่  สธ. 0201.039/ ว   114                                                        สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                                                                         ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี 11000  

                                                26    พฤษภาคม  2551 

เร่ือง  การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต 

เรียน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด,ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแหง/      
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน/วิทยาลัย/กลุม/ศูนย/ และหัวหนาหนวยงานใน สป. 

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 ตลุาคม 2547 
4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจกิายน 2547 
5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กนัยายน 2548 
6. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือที่อางถึง 6 
         2. แบบฟอรมเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

                   3. แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกลูของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 
                    4. แบบขอรับการคัดเลือกบุคคล ฯ สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 หรือระดับ 2  

ดวย ก.พ. ไดมีมติใหกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ

พลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับคําส่ังจากทางราชการใหปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเปนกรณีพิเศษ รายละเอียดตามหนังสือที่อางถงึ 6    

         สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจงหลักเกณฑมาเพื่อใหจังหวัด

ชายแดนภาคใต (จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ สงขลา เฉพาะ 4 อําเภอ คือ เทพา  

จะนะ นาทวี สะบายอย) ถือปฏิบัติดังตอไปนี้  
  1. นับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต             

เปนทวีคูณไดทุกตําแหนงและทุกสายงานในทุกกรณีเพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
2. กรณีการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

        2.1 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) 

และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
                                                                                             /2.1.1ใหผูขอ... 
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2.1.1 ใหผูขอรับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบถวนแลว กรอกแบบฟอรม 

“เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง” ตามสิ่งที่สงมาดวย 2.          

ยื่นที่งานการเจาหนาที่ของหนวยงาน 
   2.1.2 ในกรณีที่ผูขอรับการคัดเลือกรายใดไมไดดํารงตําแหนงตรงกับ

ตําแหนงที่จะคัดเลือกหรือดํารงตําแหนงในสายงานที่จะคัดเลือกไมครบถวนตามที่กําหนด 

จําเปนตองกรอกรายละเอียดการขอนับระยะเวลาเกื้อกูลในแบบฟอรม “เอกสารประกอบ          

การพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง” 
ที่แนบอยูภายในเอกสารสิ่งที่สงมาดวย 2. เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา           

นับระยะเวลาที่เกี่ยวของเกื้อกูล (ตามที่ อ.ก.พ.สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดอนุมัติ            

เปนหลักการไวแลวตามหนังสือที่ สธ 0201.039/ว 136 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549)          

เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลมีมติใหนับเวลาเกื้อกูลแลว ก็จะบันทึกในรายงาน              

ตาม “แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล”              
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3. สําหรับเปนหลักฐานประกอบการแตงตั้งตอไป 
   2.1.3 หลังจากผานกระบวนการตรวจสอบของงานการเจาหนาที่            

และเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบแลวใหดําเนินการดังน้ี  
     - ตําแหนงเล่ือนไหลและมีคนครอง ใหเสนอผูวาราชการจังหวัด

อนุมัติตัวบุคคล แลวใหแตงตั้งไดโดยไมตองผานการประเมินผลงานทางวิชาการ 
     - ตําแหนงที่มีระดับสูงเกินกวาระดับเลื่อนไหล หรือเปนตําแหนงวาง

ตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขแตงตั้งกอนจึงเสนอผูวาราชการจังหวัดอนุมัติตัวบุคคล แลวใหแตงตั้งไดโดยไมตอง

ผานการประเมินผลงานทางวิชาการ ทั้งน้ี จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หรือโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไป ลงรับเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล ฯ 

ครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันที่มีคุณสมบัติครบถวน 
        2 .2 ตําแหน งซึ่ งมี ลักษณะงานที่ ตองปฏิ บัติ งานโดยอาศัยความรู             

ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  
 ใหผูขอรับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนง และมีระยะเวลาขั้นต่ําตามที่ ก.พ.กําหนดในหนังสือที่อางถึง 3 สงแบบขอรับ              

การคัดเลือกตามสิ่งที่สงมาดวย 4.  ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาคัดเลือกจากความรู 

ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน ที่ผานมา แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตอไป 
 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย 

หรือผูอํานวยโรงพยาบาลทั่วไป หรือผูอํานวยการวิทยาลัย ไดพิจารณาคัดเลือกและไมกอนวันที่

มีคุณสมบัติครบถวน 
3. กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม (การยาย โอน บรรจุกลับ) 

       3.1 ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป)             

ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหจังหวัดพิจารณา

คัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการเลื่อนระดับสูงขึ้น           
     3 .2  ตํ าแหน งซึ่ งมี ลักษณะงานที่ ต องปฏิ บัติ ง านโดยอาศัยความรู             

ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2        

ใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการเชนเดียวกับการเลื่อนระดับสูงขึ้น                       
  4. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 ขึ้นไป สําหรับสายงานที่เร่ิมตน           

จากระดับ 3 ถาผูนั้นไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 มากอน แตตําแหนง          

ที่ดํารงอยูนั้นมีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติคลายคลึงกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง 

เชน สายงานเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือสายงานเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข            

กับสายงานนักวิชาการสาธารณสุข เปนตน ก็ใหแตงตั้งไดโดยไมตองดําเนินการตามหนังสือ           

ที่อางถึง 1   
  5. ใหสนับสนุนและสงเสริมขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติงานในหนาที่ประจํา             

ในจังหวัดชายแดนภาคใตมี โอกาสกาวหนาในตําแหนง ถาผู ใดมีคุณสมบัติครบถวน             

และมีความเหมาะสมก็ใหเรงดําเนินการคัดเลือกโดยเร็ว และเมื่อไดรับการแตงตั้งแลวจะตอง

ปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่ตอไปอีกเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หามยาย หรือโอนไปสวนราชการอื่น 

  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต

เปนทวีคูณใหนับไดตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551 เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย จะเปนพระคุณ  

 
                                                               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

 
 

Bp/3 จว.ภาคใต 

สํานักบริหารกลาง 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทร.  0 2590 1347 , 0 2590 1343 
โทรสาร  0 2590 1424 
 



 
 
 
ที่  นร  1006/ว 1 

 

 
 
 
 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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เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
 
 
 

ของ 
 
 

………………………………..(ชื่อ/สกุล)……………………………………. 
ตําแหนง………………     ตําแหนงเลขที.่................................. 

 
 

…………………………(สวนราชการ)………………………………. 
 
 
 
 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………ตําแหนงเลขที่ …………………… 
………………………………(สวนราชการ)…………………………………. 

 
 
 
 
 

แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา 
นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะ 4 อําเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี สะบายอย) 
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แบบเสนอผลการปฏิบตัิงานเพื่อขอรับการคัดเลือก 
 

ขอมูลสวนบุคคล 

1.  ช่ือ (ผูขอรับการคัดเลือก)……………………………………………………………………….. 
2.  ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………….ตําแหนงเลขที่………………… 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
     ………………………………………………………………………………………………… 
     ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ……………………………………………………………………………... 
     อัตราเงินเดอืนปจจุบัน………………………..บาท 
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งในตําแหนง……………………ตําแหนงเลขที่ ………………. 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………. 
4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวันที่ ………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 
     อายุตวั………………ป……………เดือน 
     อายุราชการ…………ป……………เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒแิละวิชาเอก                          ปที่สําเร็จการศึกษา                                       สถาบัน 
   (ปริญญา/ประกาศนยีบัตร) 
     ……………………………            …………………………….              …………………… 
     ……………………………            ……………………………..              …………………… 
     ……………………………            ……………………………..              ……………………. 
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต………………………..) 
      เลขที่ใบอนุญาต…………………………………………………. 
      วันออกใบอนุญาต…………………วนัหมดอาย…ุ………………….. 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารง    
    ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงาน ตาง ๆ  
       พรอมแนบสําเนา ก.พ.7) 
    วัน  เดือน ป               ตําแหนง                       อัตราเงินเดือน                           สังกัด 
    …………….           ………………            …………………….              ………………… 
    …………….           ………………            …………………….              …………………. 
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8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน 
   ป                                         ระยะเวลา                       หลักสูตร                               หนวยงานที่จดัอบรม 
...................                           ....................                  ......................                           ...................... 
..................                            ....................                  ......................                           ....................... 
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางที่นอกเหนือจากขอ 7 เชน                   
เปนหัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
10.  ใหเลือกเสนอขอใดขอหนึ่งในขอ  10.1  และ 10.2 
 - 10.1 ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา หรือ  
 - 10.2 ขอเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพ           
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
        
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 



ส่ิงที่สงมาดวย 2. 
 

- 4 - 
 
ขอ 10.1  ผลการปฏิบตัิงานที่ผานมา 

 
1. ช่ือผลงาน…………………………………………………………………………… 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ………………………………………………………………… 
3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนนิการ 

1……………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………… 
4……………………………………………………………………………………… 

4.  สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
 5.   ผูรวมดําเนนิการ (ถามี) 1………………………สัดสวนของผลงาน…………………. 
                                                         2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
                                                         3………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
 6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทัง้สัดสวนของผลงาน) 

…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 7. ผลสําเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)……………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………….. 
               ………………………………………………………………………………………….. 
 8.  การนําไปใชประโยชน………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
              9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………….……… 
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             10.  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………… 
  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
  
                      ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 
              (……………………………..) 
                     ……../………../………. 
 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตอง  
ตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
          (…………………………….)  (…………………………….) 
  ผูรวมดําเนินการ           ผูรวมดําเนินการ 
  ……../…………./……….  ………/………../………… 
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ขอ 10.2      ขอเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นท่ีใหมีคุณภาพและ 
                     ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ของนาย/นาง/นางสาว............………………………… 

เพื่อประกอบการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง………………………ตําแหนงเลขที…่................…….. 
สวนราชการ……………………………………………………………………….............……… 
เร่ือง…………………………………………………………………….……….........…………… 
 หลักการและเหตุผล…………………………………………….….…................…………. 
………………………………………………………………………….……............…………… 
 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ……………………….............................…………………. 
…………………………………………………………............………………………………… 
………………………………………………………………........……………………………… 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ…………………………………................………………………….. 
…………………………………………………………..........…………………………………. 
………………………………………………………...........…………………………………… 
…………………………………………………………...........………………………………… 
……………………………………………………...........……………………………………… 
 ตัวช้ีวดัความสาํเร็จ……………………………………………..............………………… 
…………………………………………………………………........……………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

   ลงชื่อ…………………………………       ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ 
             (……………………………………) 

                                                                  ………../……………/………….. 
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11.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
        ไดตรวจสอบขอความและผลงานของนาย/นาง/นางสาว................................................................... 
        ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 

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

ตําแหนง............................................ 
                                                            ............/...................../...............  

 
 
12.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ 
       .............................................................................................................................................................. 

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

ตําแหนง............................................ 
                                                            ............/...................../...............  
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คำรับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  1  ระดับ...............................................................................................................................................................                                                                                                     ลงชื่อ.................................................                                                                                                           (...................................................)                                                                                                     ตำแหน่ง.............................................                                                                                                            ............/....................../................
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล 

การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งให ดํารงตําแหนง…………….ระดับ…………… 
ช่ือ………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง…………………………………………ตําแหนงเลขที…่……………………………………….
สวนราชการ………………………………………………………………………………………………. 
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ในตําแหนง…………………………………………………………….. 
ตําแหนงเลขที่ ………………สวนราชการ………………………………………………………………. 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
1.1 คุณวุฒกิารศึกษา 
(       ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (         ) ไมตรงแต ก.พ.ยกเวนตาม ม.56 
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 
(       )ตรงตามที่กําหนด เลขที่ …………..                (          ) ไมตรงตามที่กําหนด 
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(       ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง (      )ไมครบแตจะครบในวันที…่…………… 
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือเกื้อกูลดวย) 
(     ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด (     )ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา  
 

2. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได     (         )   ไมอยูในหลักเกณฑเนื่องจาก……………. 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง 

 
 

            ลงชื่อ…………………………..บุคลากรหรือผูรับผิดชอบการเจาหนาที ่
                                                               (……………………………) 
                                                                ………/…………/………… 
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14.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล  กรณีตําแหนงเล่ือนไหลและมีคนครอง 
 ช่ือผูขอรับการคัดเลือก................................................................................................................ 

 (         ) ไดรับการคัดเลือกใหแตงตั้งได 
  (         ) ไมไดรับการคัดเลือก 
  ระบุเหตุผล........................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................... 
             ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52                               
                                                            (................................................) 
                                                            ............/...................../...............     
15.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล กรณีนอกเหนือจากขอ 14 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหแตงตั้งได 
             (         )   ไมไดรับการคัดเลือก 
                               ระบุเหตผุล................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................    
                                                    ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                                                            (...............................................) 
                                                              ............../.............../................. 
                                       
    
             (         )  เห็นชอบ 
             (         )   มีความเหน็แตกตาง เนื่องจาก......................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
                                                    ลงชื่อ...............................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
                                                            (...............................................) 
                                                              ............../.............../................. 
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เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ขอเกอกลกับตาแหนงที่จะแตงตั้ง

      ของนาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................ ําแหนง...................................................................................................................... ําแหนงเลขที่................................

      สวนราชการ (ระบุงาน/ฝาย/กลุม/สอ./สสอ./รพ./สสจ.)...........................................................................................................................................................................................................................................................

       เพอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง........................................................................ตําแหนงเลขที่..................................สวนราชการ..................................................................................................................................................

ชอ/ตําแหนงปจจุบัน/วฒิ
      ชวงเวลาดํารงตําแหนง          

    ที่ขอเกอกล

ตําแหนง/ลกษณะงานที่ปฏิบัติ

ในตําแหนงที่ขอเกอกล

      ระยะเวลา   

  ที่ขอเกกล

จํานวนผูรวม  

ดําเนินการ

    สดสวนที่    

ผูขอเกอกลได

ปฏิบัติงาน %

    ตําแหนง/ลกษณะงานของตําแหนง     

ที่ขอแตงตั้ง

             ผูรบรอง          

   (เซนทุกหนา)

เปนชวงระยะเวลา เปนการดํารงตําแหนงที่ขอ เปนระยะ ผูที่รวม เปนลกษณะงานที่ไปดํารงตําแหนงใหม (................................)

การดํารงตําแหนง เกอกล แยกเปนแตละระดับ เวลาเฉพาะ ปฏิบัติงาน โดยแยกเปนแตละระดับใหตรง ผูขอเกอกล

ที่ขอเกอกลทั้งหมด ที่ดํารง ของแตละงาน ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน วันที่........................

ตําแหนง กาหนดตาแหน

แตละระดับ

ตําแหนงที่ 1..............ระดับ........  ............... (..................................)

มลกษณะงานที่ปฏิบัติ  ............. ผูบังคับบัญชาที่

 .............................................. *รวมระยะ ควบคุมดูแล

 .............................................. เวลาของแตละ การปฏิบัติงาน

 .............................................. ตําแหนงแลว วนท.........................

ตําแหนงที่ 2..............ระดับ..... จะตองมี

มลกษณะงานที่ปฏิบัติ ยอดรวมเทากับ (..................................)

 .............................................. ชองที่ 2 ผูบังคับบัญชาเหนือ

 .............................................. ขึ้นไป  1  ระดับ

 .............................................. วนที่.......................

ฯลฯ

แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะกรณีที่ขอนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูล 

สําหรับจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (ฉพาะ 4 อําเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี สะบายอย)

     สิ่งที่สงมาดวย 2.

Bp/3 จว.ภาคใต/เกื้อกูล
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สงที่สงมาดวย 3.

แบบรายงานการนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูลของคณะกรรมการคัดเลอกบุคคล

(การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15  กันยายน 2548)

           O  ยาย/รบโอน/บรรจุกลบ     O  นับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้น

(มติคณะกรรมการคัดเลอกบุคคล ครั้งที่...../…....…เมื่อวันที่…….......................................................)

 

ลาดับ
ชอ - สกุล

ตําแหนง/สวนราชการปจจุบัน ตําแหนง

เลขที่
ตาแหน / จจุบัน ตําแหนง

เลขที่

ตําแหนงที่นํามานับเกื้อกูล เทียบระยะเวลาได

ที่ ตําแหนง/ระดบั ตาแหน /ระด ตั้งแต………ถง………….. ป เดือน วัน

     ผลการพิจารณา

                     �  อนุมัติ      O  ใหยาย/รบโอน/บรรจุกลบโดยไมตองประเมินผลงาน และใหนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้น

                                                             ในสายงานตามที่ไดรบแตงตั้งนี้ได  

     O  ใหนับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแตงตั้งเปนระดับสูงขึ้นได

                     �  ไมอนุมัติ  เนื่องจาก........................................................................................................................................................................

Bp/3 จว.ภาคใต/แบบรายงาน



Bp/3 จว.ภาคใต/แบบประเมิน 

                      

ส่ิงที่สงมาดวย 4. 

 
แบบขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการใหดาํรงตาํแหนง 

ซึ่งมีลักษณะงานทีต่องปฏิบตัิโดยอาศัยความรู  ความชํานาญ และประสบการณเฉพาะตัว  
สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  

ตอนที่ 1     ขอมูลเบ้ืองตนของผูขอรับการคัดเลือก 

 
1. ช่ือ ....................................................................................................................................................

2. ตําแหนง(ปจจุบนั) ................................................................. ตําแหนงเลขที่ ........................................ 

    สวนราชการ ....................................................................................................................................... 
    .........................................................................................................................................................

    ดาํรงตําแหนงนี้เมื่อ............................................................ อัตราเงินเดือนปจจบุัน ............................บาท 

3. ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง........................................... ตําแหนงเลขที่ ...................... 

    สวนราชการ ....................................................................................................................................... 
    .........................................................................................................................................................  

4. ระยะเวลาการดํารงตาํแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง.................. ป 

5. ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ.7) 

    เกิดวันที่ ................. เดือน ....................................  พ.ศ. ....... 
    อายุราชการ ........................... ป ........................  เดือน 
6. ประวัติการศึกษา  
        คุณวฒุแิละวิชาเอก                ปที่สําเร็จการศึกษา                           สถาบัน 

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

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

...........................................   .....................................................   .................................................. 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน ใหแสดงเฉพาะกรณีที่เล่ือนระดับที่สูงข้ึนแตละระดับ  

และการเปลี่ยนแปลงตําแหนงในสายงานและการเปลี่ยนแปลงสวนราชการ)  

     วัน เดือน ป                    ตาํแหนง                            อัตราเงินเดือน                   สังกัด 
............................  ..................................................    ..........................   ........................................... 
............................  ..................................................    ..........................   ........................................... 
 

                (ลงช่ือ)................................. ผูขอรับการคัดเลือก 
                                                                         (..................................................) 

                                                                    ตําแหนง ............................................................ 
                                                                 วนัที่ ........... เดือน ...............................  พ.ศ. ..........        

                                                                     

แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 

สตูล และสงขลา (เฉพาะ 4 อําเภอ คือ เทพา จะนะ นาทวี สะบายอย) 



Bp/3 จว.ภาคใต/แบบประเมิน 

ส่ิงที่สงมาดวย 4. 
- 2 - 

 
 

ตอนที่ 2     การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคดัเลือก (สําหรับหนวยงานการเจาหนาที)่ 

 
1. คุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตาํแหนง 

    1.1 คณุวุฒิการศึกษา                                   (  ) ตรง   (  )   ไมตรง 
    1.2 ระยะเวลาการดาํรงตําแหนงในระดับทีต่่ําลงมา  (  ) ครบ                                                                  

                                                                    (  ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที่ .............................  

    1.3 การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง 
                                                                    (  ) ครบ  1  ป                                                         

                                                                    (  ) ไมครบ แตจะครบกําหนดในวันที่ ............................ 

  
2. คุณสมบตัอ่ืิน ๆ ตามที่ ก.พ.กําหนดเพิ่มเติม 
    2.1 (  )  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตาํแหนงในสายงานที่จะแตงตัง้ 
                  ครบ ........... ป  ตามที ่ก.พ.กําหนด 
    2.2 (  )  ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนง  หรือเคยดํารงตาํแหนงในสายงานที่อยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน

ครบ ........... ป  ตามที ่ก.พ.กําหนด 
    2.3 (  )  ใหคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูพิจารณาการนบัระยะเวลาขั้นต่าํในการดํารงตาํแหนงหรือเคยดํารง

ตําแหนงในสายงานที่ไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน หรือเปนพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่น 
 
 

     ลงช่ือ ......................................................  
                                                    (.....................................................) 

                                           ตําแหนง .................................................... (ผูรับผดิชอบงานการเจาหนาที่) 

                                            วนัที่ ........... เดือน ...............................  พ.ศ. .......... 
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ตอนที่ 3   รายงานผลการคดัเลือก 

              
           1.  ความเห็นของผูบังคบับญัชา 
               ไดพิจารณาจากความรู ความสามารถและผลการปฏิบตังิานที่ผานมาของผูขอรับการคัดเลือก 
นาย / นาง / น.ส. ................................................................ แลวเห็นวา 
               

              (    )    เปนผูที่เหมาะสม  สมควรแตงตั้งใหดํารงตําแหนง............................................................. 
              (    )    ยังไมสมควรแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง   
                         เหตุผล ..................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................................ 
 

                     (ลงช่ือ) ......................................................  

                                                                     (.....................................................) 

                                                               ตําแหนง ...................................................... 

                                                               วันที่ ........... เดือน ..................  พ.ศ. .......... 
 
 
 
            2.  ความเห็นของผูบังคบับญัชาเหนือข้ึนไป 1 ระดับ   

                   (    )    สมควรแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง ............................................................................... 
                   (    )    ยังไมสมควรแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง   
                    เหตผุล ......................................................................................................................... 
                     ................................................................................................................................... 
 

                  (ลงช่ือ) ......................................................  

                                                                     (.....................................................) 

                                                     ตาํแหนง นพ.สสจ.หรือ ผอ.รพศ.หรือ ผอ.รพท.หรือ ผอ.วิทยาลัย 

                                                            วันที ่........... เดือน ..................  พ.ศ. .......... 
 
      ทั้งนี ้จะแตงตั้งไดไมกอนวันที่ นพ.สสจ. หรือ ผอ.รพศ. หรือ ผอ.รพท. หรือ ผอ.วิทยาลัย ไดพิจารณาคดัเลอืก     

และไมกอนวนัที่มีคุณสมบตัิครบถวน 

 


	ว
	เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด)
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้

	ว
	เกื้อกูล

	ว
	แบบรายงาน

	สิ่งที่ส่งมาด้วย
	เกื้อกูล




