
คําถาม-คําตอบ 
ว 1/2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต 

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

1. คําถาม หนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใชบังคับตั้งแตเมื่อไร 
 คําตอบ 1. เฉพาะการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต

เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 30 
สิงหาคม 2550 ซึ่งเปนวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550  
       ตัวอยาง  ขาราชการดํารงตําแหนงและปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต มา
ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 50 จนถึงปจจุบัน (30 เม.ย. 51) ก็จะสามารถนับทวีคูณไดตั้งแต
วันที่ 30 ส.ค. 50 ถึงปจจุบัน (30 เม.ย.51) = 8 เดือน x 2 = 1 ป 4 เดือน   
2. สวนหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ออก 
หนังสือเวียน คือ ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2551  เปนตนไป   
 

2. คําถาม จังหวัดชายแดนภาคใตตามที่กลาวถึงใน ว 1/2551  หมายถึง จังหวัดใดบาง 
 คําตอบ หมายถึง จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปตตานี  จังหวัดยะลา  จังหวัดสตูล  จังหวัดสงขลา 

เฉพาะพ้ืนที่อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย  อําเภอนาทวี  และ อําเภอจะนะ ทั้งนี้  
ตามที่กําหนดไวใน ขอ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ
สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550  
 

3. คําถาม การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนทวีคูณ
ไดทุกตําแหนงและทุกสายงาน ตาม ว 1/2551 ที่กําหนดวา สําหรับใชคํานวณ
ระยะเวลาในทุกกรณี นั้น หมายถึง กรณีใดบาง 

 คําตอบ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปน
ทวีคูณน้ี  ใชนับระยะเวลาไดในกรณี ดังน้ี 
1. นับระยะเวลาตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ไดแก 
    1.1 นับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในระดับที่ต่ํากวาระดับตําแหนงที่จะเล่ือน
ระดับสูงข้ึน 
    1.2 นับเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอื่นที่เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
    1.3 นับเวลาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการดานบริหารในระดับที่ไมต่ํากวากองหรือ
เทียบเทา  
2. นับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม ว 16/2538 หรือ ว 10/2548 หรือ  
ว 34/2547  คือ นับระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
หรือสายงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือเก้ือกูลกัน ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหนงที่
จะแตงตั้ง เชน 6 ป สําหรับผูมีวุฒิปริญญาตรี แลวจะเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 6ว 
เปนตน 
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        ทั้งนี้ การนับเวลาการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานอื่นที่เก่ียวของ หรือ การนับ
ระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานที่เก่ียวของ
เก้ือกูล สวนราชการตองพิจารณากอนวา ลักษณะงานที่ผูนั้นปฏิบัติมีความเกี่ยวของกับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งหรือไม เพียงใด หากไมมีความเกี่ยวของกันก็ไมอาจนับเวลาได 
ทั้งเวลาปกติหรือเวลาทวีคูณ หากลักษณะงานมีความเกี่ยวของกันก็นับเปนทวีคูณได 
โดยนับไดตั้งแตวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เปนตนไป สําหรับการนับเวลาการปฏิบัติ
ราชการดานบริหารในระดับที่ไมต่ํากวากอง ก็ตองพิจารณากอนเชนเดียวกัน 
 

4. คําถาม การเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ในตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงาน 
ที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตาม 
ขอ 2.1 (1) ซึ่งกําหนดวา ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม .... โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 5 นั้น 
หมายความรวมถึง การเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะระดับ 9 ข้ึนไป 
ดวยหรือไม 

 คําตอบ กรณีการเลื่อนระดับตามขอ 2.1 (1) นี้ กําหนดใหสวนราชการไมตองดําเนินการตาม 
หนังสือที่อางถึง 5 (ว 10/2548)  จึงหมายถึง การเลื่อนข้ึนดํารงตําแหนงระดับ 6ว  / 7ว  
/8 ว/7วช. /8 วช.  เทานั้น สวนการเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับ 9 ข้ึนไป ไมวาจะ
เปนตําแหนงประเภท วช. หรือ ชช. ก็ยังคงตองดําเนินการตาม ว 16/2538  
 

5. คําถาม กรณีการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ตามขอ 2.1 (1) นั้น 
จําเปนตองประเมินผลงานทางวิชาการ เชนเดียวกับ ว 10/2548 หรือไม  

 คําตอบ เจตนารมณในการกําหนดหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต
เปนกรณีพิเศษ นี้ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและเพ่ือเสริมสรางขวัญ กําลังใจ รวมทั้ง
สรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาที่ซึ่งตองปฏิบัติงานในภาวะไมปกติ ดังนั้น สวนราชการจึง
ไมจําเปนตองใหสงผลงานทางวิชาการเพื่อประเมิน แตสามารถพิจารณาจากความรู 
ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และ/หรือ ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/
การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ เพ่ือพิจารณาแตงตั้งบุคคลนั้นได 
 

6. คําถาม ในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนระดับสูงข้ึน ตามขอ 2.1 
(1) จําเปนตองมีการประกาศหลักเกณฑและวิธีการ รวมทั้งรายชื่อผูไดรับคัดเลือก 
หรือไม 

 คําตอบ ข้ึนอยูกับสวนราชการหรือคณะกรรมการ จะกําหนด เพราะใน ว 1/2551 กําหนดให
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล ไมตองดําเนินการตาม ว 10/2548 
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7. คําถาม กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม ในตําแหนงสําหรับ
ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมทั้งตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตอง
ปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว ตามขอ 2.2 (1) 
และ (2) นั้น กําหนดใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
ตามความเหมาะสม โดยไมตองดําเนินการตาม ว 10/2548 ว 16/2538 หรือ  
ว 34/2547 หมายความวาอยางไร  

 คําตอบ หมายความวา ถาสวนราชการจะยายขาราชการที่ไมเคยดํารงตําแหนงประเภท ว /วช. / 
ชช. ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ก็สามารถดําเนินการไดโดยไมตองประเมิน 
ผลงานทางวิชาการ ตาม ว 10/2548 หรือ ว 16/2538 แลวแตกรณี  และสําหรับ
ตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติโดยอาศัยความรู ความชํานาญและประสบการณ
เฉพาะตัว ก็เชนเดียวกัน ไมตองประเมินตาม ว 34/2547  โดยสวนราชการพิจารณา 
จากความรู ความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 
 

8. คําถาม ถาขาราชการที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน .... ระดับ 6 เชน เจาหนาที่
บริหารงานการเงินและบัญชี 6 แตไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 
3 มากอน สวนราชการจะสามารถยายขาราชการผูนี้ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี 6ว ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดหรือไม 

 คําตอบ ได โดยเปนการดําเนินการตามขอ 2.2 (1) และ (3)  
 

9. คําถาม ถาขาราชการที่ไมไดอยูในจังหวัดชายแดนภาคใตประสงคจะขอไปแตงตั้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต เชน ปจจุบันดํารงตําแหนงอยูที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
แลวจะขอยายไปดํารงตําแหนงที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา  เปนตน  
สวนราชการจะสามารถนําหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ตาม ว 1/2551 นี้ไปใช 
เพ่ือแตงตั้งขาราชการดังกลาว ไดหรือไม อยางไร 

 คําตอบ ได เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการตาม ว 1/2551 นี้ ใชสําหรับกรณีที่จะแตงตั้ง
ขาราชการที่ดํารงตําแหนงอยูในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือขาราชการที่อยูนอก
จังหวัดชายแดนภาคใตที่ประสงคจะไปปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต  
 

10. คําถาม ถาขาราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต ประสงคจะขอไปแตงตั้งในสวนราชการที่อยู
นอกจังหวัดชายแดนภาคใต เชน ปจจุบันดํารงตําแหนงโรงพยาบาลยะลา แตจะขอยาย
ไปดํารงตําแหนงที่โรงพยาบาลระยอง สวนราชการจะสามารถนําหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือก ตาม ว 1/2551 นี้ไปใชเพ่ือแตงตั้งขาราชการ ใหไปดํารงตําแหนงที่อยูนอก
จังหวัดชายแดนภาคใตนี้ ไดหรือไม  

 คําตอบ ไมได เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการตาม ว 1/2551 ใชเฉพาะการแตงตั้งให 
มาดํารงตําแหนงในจังหวัดชายแดนภาคใตเทาน้ัน แตอยางไรก็ดี ขาราชการผูนี้ก็จะ
ยังไดนับเวลาในชวงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนเวลาทวีคูณได 




