
สิ่งที่ส�งมาด�วย 
หลักเกณฑ�และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕) 

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

  เพื่อแก�ไขป�ญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต�ของส�วนราชการ
และเพื่อสร�างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให�แก�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต�  
ซึ ่งต�องปฏิบัติงานในสถานการณ1ที่ไม�ปกติ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๓  
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบข�อ ๗ ตามกฎ ก.พ. ว�าด�วยการย�าย 
การโอน หรือการเล่ือนข�าราชการพลเรือนสามัญไปแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งข�าราชการพลเรือนสามัญตำแหน�ง
ประเภททั่วไป ตำแหน�งประเภทวิชาการ และตำแหน�งประเภทอำนวยการ ในหรือต�างกระทรวงหรือกรม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต�เปCนกรณีพิเศษ 
มาเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการในจังหวัดป3ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส   

๑.๑ ในกรณีที่ส�วนราชการมีเหตุผลความจำเปCนต�องดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคล 
เข�ารับราชการในตำแหน�งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในจังหวัด
ป�ตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีการคัดเลือก ให�ผู �บังคับบัญชาซึ ่งมีอำนาจสั ่งบรรจุ 
ตามมาตรา ๕๗ มอบอำนาจให�ผู�ว�าราชการจังหวัดดังกล�าวดำเนินการคัดเลือก รวมทั้งสั่งบรรจุและแต�งตั้ง 
ผู�ผ�านการคัดเลือกให�ดำรงตำแหน�งที่มอบให�ดำเนินการคัดเลือกนั้น  

๑.๒ ในกรณีที่เปCนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข�ารับราชการในตำแหน�งประเภททั ่วไป  
ระดับปฏิบัติงานตาม ๑.๑ นอกจากจะต�องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีกฎหมายกำหนดแล�ว 
ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกต�องมีคุณสมบัติอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังต�อไปนี้ ด�วย 

(๑) เปCนผู�เคยมีชื ่ออยู�ในทะเบียนบ�านในจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด
นราธิวาส เปCนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ ปE หรือเปCนผู�มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ�านในจังหวัดดังกล�าวเปCนเวลา
ติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร   

(๒) เปCนผู�ซึ่งเกิดในจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส 
(๓) เปCนผู�เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู�ในจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด

นราธิวาส เปCนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ ปE หรือเปCนผู �ซึ่งอยู�ในระหว�างศึกษาในสถานศึกษาที่ตั ้งอยู� 
ในจังหวัดดังกล�าวเปCนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร  

(๔) เปCนผู�เคยทำงานหรืออยู �ในระหว�างการทำงานในจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา  
หรือจังหวัดนราธิวาส เปCนเวลาติดต�อกันไม�น�อยกว�า ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
จากหน�วยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลที่ผู�น้ันเคยทำงานหรือทำงานอยู�ด�วย หรือ  

(๕) เปCนผู�เคยศึกษาหรืออยู�ในระหว�างศึกษาในสถานศึกษาตาม (๓) และเคยทำงานหรือ 
อยู�ในระหว�างการทำงานในจังหวัดตาม (๔) รวมกันแล�วไม�น�อยกว�า ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร 

 



๒ 

 

๑.๓ ให�จังหวัดท่ีได�รับมอบอำนาจแต�งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด�วย 
(๑) ผู�ว�าราชการจังหวัดนั้นหรือรองผู�ว�าราชการจังหวัด  เปCนประธาน 

ท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดนั้นมอบหมาย 
(๒) ผู�แทนส�วนราชการที่มอบอำนาจให�มีการคัดเลือก  เปCนกรรมการ 
(๓) ผู�เชี่ยวชาญด�านการวัดและประเมินบุคคล 

ท่ีผู�ว�าราชการจังหวัดนั้นแต�งตั้ง    เปCนกรรมการ 
(๔) หัวหน�าสำนักงานจังหวัด     เปCนกรรมการและเลขานุการ  

๑.๔ ให�คณะกรรมการคัดเลือกกำหนดหลักสูตรและวิธีการท่ีจะใช�ในการคัดเลือก โดยหลักสูตร
ท่ีจะกำหนดนั้นจะต�องสอดคล�องกับลักษณะงานที่จะต�องปฏิบัติ สะท�อนให�เห็นถึงความรู� ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ต�องการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การทำงานร�วมกับผู�อื่น ความตั้งใจในการทำประโยชน1
เพื ่อส�วนรวม และความสามารถในการปรับตัวกับสภาพแวดล�อม ส�วนวิธีการที ่จะใช�ในการคัดเลือกน้ัน 
ต�องกำหนดให�ใช�วิธีการสอบสัมภาษณ1 และอาจกำหนดให�ใช�วิธีการสอบข�อเขียน วิธีการสอบปฏิบัติ หรือ
วิธีการอ่ืนใดท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี ต�องสามารถวัดและประเมินบุคคลท่ีเหมาะสมกับตำแหน�งที่จะคัดเลือกได� 

๑.๕ ให�จังหวัดที่ได�รับมอบอำนาจประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยให�มีรายละเอียดในเร่ืองต�าง ๆ 
ดังนี้ 

(๑) ตำแหน�งท่ีจะบรรจุและแต�งต้ัง และเงินเดือนท่ีจะได�รับ 
(๒) จำนวนตำแหน�งว�างที่เปFดรับสมัคร 
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน�ง 
(๔) คุณสมบัติทั ่วไป ลักษณะต�องห�าม และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งของ 

ผู�มีสิทธิสมัครเข�ารับการคัดเลือก ในกรณีที่เปCนการรับสมัครตำแหน�งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ให�ระบุ
คุณสมบัติตาม ๑.๒ ด�วย 

(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร 
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใช�ในการสมัคร 
(๗) การประกาศรายชื ่อผู �มีสิทธิเข�ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่

คัดเลือก 
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกำหนด 
(๙) เกณฑ1การตัดสิน 
(๑๐) ระยะเวลาท่ีประกาศรายช่ือผู�ผ�านการคัดเลือกมีผลใช�บังคับ 
(๑๑) เงื ่อนไขที่ผู �ได�รับการบรรจุและแต�งตั ้งต�องอยู�ปฏิบัติงานในจังหวัดป�ตตานี  

จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส อย�างน�อย ๒ ปE และ 
(๑๒) เงื่อนไขอ่ืน (ถ�ามี)  

๑.๖ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกเสร็จแล�ว ให�จังหวัดที่ได�รับมอบอำนาจ
ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกเรียงตามลำดับท่ีที่ผ�านการคัดเลือก และให�ถือว�ารายช่ือดังกล�าวเปCนรายชื่อ
ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น 



๓ 

 

ในกรณีที่มีตำแหน�งท่ีจะบรรจุได�น�อยกว�าจำนวนผู�ผ�านการคัดเลือก ให�รายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก
ท่ียังไม�ได�รับการบรรจุนั้นยังมีผลใช�ได�ต�อไปอีกไม�เกิน ๒ ปE นับแต�วันประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก ทั้งนี้ 
ภายใต�หลักเกณฑ1และเงื่อนไขทำนองเดียวกับการขึ้นบัญชีผู�สอบแข�งขันได� แต�ถ�ามีการคัดเลือกในตำแหน�ง
ประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน โดยใช�คุณสมบัติอย�างเดียวกันอีก และได�ประกาศรายชื่อ 
ผู�ผ�านการคัดเลือกใหม�แล�ว รายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกคร้ังก�อนน้ันเปCนอันยกเลิก 

๑.๗ ในกรณีที่จังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาสซึ่งได�รับมอบอำนาจจาก 
ผู�มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีตำแหน�งว�าง แต�ไม�ได�ดำเนินการคัดเลือก หรือไม�มีรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก
ในจังหวัดนั้นที่ยังมีผลใช�บังคับอยู� จังหวัดที่มีตำแหน�งว�างนั้นจะขอใช�รายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกในตำแหน�ง
ประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน และระดับเดียวกันของจังหวัดอื่นตาม ๑.๖ วรรคสอง เพื่อบรรจุบุคคล 
เข�ารับราชการในจังหวัดน้ันก็ได� โดยอาจเรียกบรรจุตามลำดับท่ี หรือโดยประเมินความรู� ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได� 

การประเมินความรู �ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามวรรคหนึ ่งให�กระทำโดย 
การเรียกผู�มีรายชื่อตาม ๑.๖ วรรคสอง เรียงตามลำดับที่ให�ได�จำนวน ๓ เท�าของตำแหน�งว�าง แต�ถ�ามีรายชื่อ 
ที่เหลืออยู�น�อยกว�าจำนวนดังกล�าวก็ให�เรียกตามจำนวนที่เหลืออยู�ทั้งหมดตามรายชื่อนั้น และต�องกำหนด
หลักสูตรและวิธีการประเมิน เกณฑ1การตัดสินตามแนวทางใน ๑.๔ และ ๑.๕ และกำหนดวันประเมิน 
ให�ผู�มีสิทธิเข�ารับการประเมินทราบล�วงหน�าก�อนกำหนดวันประเมินไม�น�อยกว�า ๓ วันทำการ  

ในกรณีที่มีตำแหน�งที่จะบรรจุได�น�อยกว�าจำนวนผู�ผ�านการคัดเลือกในครั้งหลังนี้ ให�รายชื่อ 
ผู�ผ�านการคัดเลือกที ่ยังไม�ได�ร ับการบรรจุนั ้นยังมีผลใช�ได�ต�อไปเท�ากับระยะเวลาที่เหลืออยู�ของรายชื่อ 
ท่ีประกาศตาม ๑.๖ วรรคสอง 

๑.๘ ให�จังหวัดที่ได�รับมอบอำนาจแจ�งข�อมูลและผลการดำเนินการให�ผู�มอบอำนาจและ  
ก.พ. ทราบภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต�วันที่ดำเนินการแล�วเสร็จ  

๒. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน�าท่ีประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต�เพ่ือประโยชน�ในการแต6งต้ัง 
ให�ดำรงตำแหน6ง และการรับเงินประจำตำแหน6งในจังหวัดป3ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ�าย�อย 

  ให�ส�วนราชการนับระยะเวลาที่ข�าราชการพลเรือนสามัญได�ปฏิบัติงานในหน�าที่ประจำ 
ในจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ  
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ�าย�อย เป:นทวีคูณได�ทุกตำแหน6งและทุกสายงาน ดังนี้ 

๒.๑ สำหรับใช�คำนวณระยะเวลาในทุกกรณี เพื่อประโยชน1ในการแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�ง 
ท่ี ก.พ. ได�กำหนดให�มีระยะเวลาการดำรงตำแหน�งเปCนคุณสมบัติในการแต�งตั้ง 
  ๒.๒ สำหรับใช�คำนวณระยะเวลาในกรณีการประเมินเพื ่อขอรับเงินประจำตำแหน�ง  
ตามหลักเกณฑ1 วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
  โดยให�การนับระยะเวลาทวีคูณดังกล�าวมีผลตั้งแต�วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปCนต�นไป  
 



๔ 

 

๓. การแต6งตั้งให�ดำรงตำแหน6งในจังหวัดป3ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา 
เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ�าย�อย 

  ๓.๑ กรณีการแต6งต้ังให�ดำรงตำแหน6งประเภทเดียวกันในระดับท่ีไม6สูงกว6าเดิม 
 (๑) การแต�งตั ้งให�ดำรงตำแหน�งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ให�ส�วนราชการ
กำหนดหลักเกณฑ1และวิธ ีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเล ือกจากความรู� 
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ�านมา โดยไม�ต�องดำเนินการตามหลักเกณฑ1 วิธีการ และเงื่อนไข 
ท่ีกำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเม่ือคัดเลือกได�บุคคล
ท่ีเหมาะสมแล�ว ให�แต�งต้ังได� 
 (๒) การแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ 
และระดับเชี ่ยวชาญ ให�ส�วนราชการกำหนดหลักเกณฑ1และวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม  
โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู� ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ�านมา โดยไม�ต�องดำเนินการตาม
หลักเกณฑ1 วิธีการ และเง่ือนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ และเม่ือคัดเลือกได�บุคคลที่เหมาะสมแล�ว ให�แต�งตั้งได� 
 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได�รับการแต6งตั้ง 
 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งที ่จะแต�งตั ้งตามมาตรฐาน 
กำหนดตำแหน�ง  

  ๓.๒ กรณีการแต6งต้ังให�ดำรงตำแหน6งประเภทเดียวกันในระดับท่ีสูงขึ้น   
 (๑) การเลื่อนขึ้นแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ให�ส�วนราชการ
กำหนดหลักเกณฑ1และวิธ ีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเล ือกจากความรู� 
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ�านมา ทั้งนี้ อาจกำหนดให�มีคณะกรรมการเปCนผู�ดำเนินการคัดเลือก 
ก็ได� โดยไม�ต�องดำเนินการตามหลักเกณฑ1 วิธ ีการ และเงื ่อนไขที ่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเม่ือคัดเลือกได�บุคคลที่เหมาะสมแล�ว ให�แต�งตั้งได� 
 (๒) การเลื่อนขึ้นแต�งตั ้งให�ดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ 
ระดับชำนาญการพิเศษ แล�วแต�กรณี ให�ส�วนราชการกำหนดหลักเกณฑ1และวิธีการคัดเลือกบุคคลตาม 
ความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู� ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผ�านมา และ/หรือ 
ข�อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแก�ไขป�ญหางานที่ดำเนินการอยู�ในพื้นที่ให�มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี อาจกำหนดให�มีคณะกรรมการเปCนผู�ดำเนินการคัดเลือกก็ได� โดยไม�ต�องดำเนินการตามหลักเกณฑ1 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
และเม่ือคัดเลือกได�บุคคลที่เหมาะสมแล�ว ให�แต�งตั้งได� 
 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได�รับการแต6งตั้ง 
 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งที่จะแต�งตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน�ง 
 (๒) สำหรับการเลื่อนขึ้นแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ จะต�องมีระยะเวลา 
การดำรงตำแหน�งหรือเคยดำรงตำแหน�งในสายงานที่จะแต�งตั้ง หรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวข�อง 
หรือเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหน�งที่จะแต�งตั้ง ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 



๕ 

 

  ๓.๓ กรณีการแต6งต้ังให�ดำรงตำแหน6งต6างประเภท 
 (๑) การแต�งตั้งข�าราชการที่ดำรงตำแหน�งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรง
ตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ให�ส�วนราชการสามารถพิจารณาแต�งตั้งข�าราชการพลเรือนสามัญ
ที ่ม ีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งประเภทวิชาการ แต�มีคุณสมบัติต�างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในส�วนของการดำรงตำแหน�งประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให�ดำรงตำแหน�งประเภทวิชาการ ได� โดยให�ส�วนราชการดำเนินการคัดเลือก 
โดยพิจารณาจากข�อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน/การแก�ไขป�ญหางานที่ดำเนินการอยู�ในพื้นที่ให�มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มาประกอบการพิจารณา และเม่ือคัดเลือกได�บุคคลที่เหมาะสมแล�ว ให�แต�งตั้งได�  
 (๒) การแต�งตั ้งข�าราชการที่ดำรงตำแหน�งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไปดำรง
ตำแหน�งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให�ส�วนราชการดำเนินการได� โดยข�าราชการผู �นั ้นจะต�องมี 
ผลการสอบแข�งขันได�ในสายงานที่จะแต�งตั้ง หรือมีผลการคัดเลือกในสายงานที่จะแต�งตั้งตามหลักเกณฑ1และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข�ารับราชการในจังหวัดป�ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ตามข�อ ๑ ด�วย 
โดยไม�ต�องรอให�ถึงลำดับท่ีเรียกบรรจุก�อน 
 คุณสมบัติของบุคคลที่จะได�รับการแต6งตั้ง 
 (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน�งที่จะแต�งตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน�ง หรือได�รับการยกเว�นจาก ก.พ.  
 (๒) ข�าราชการที่จะได�รับแต�งตั้งให�ดำรงตำแหน�ง จะต�องเปCนผู�ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ป�ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา 
อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ�าย�อย ติดต�อกันมาเปCนเวลาไม�น�อยกว�า ๕ ปE 

๔. การดำเนินการตามข�อ ๒ และข�อ ๓ ส6วนราชการอาจมอบอำนาจให�ผู�ว6าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต� 
ดำเนินการแทนได� 

๕. ให�ทุกส6วนราชการสนับสนุนและส6งเสริมให�ข�าราชการพลเรือนสามัญผู�ปฏิบัติงานในหน�าที่ประจำ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต�มีโอกาสก�าวหน�าในตำแหน6ง ถ�าผู�ใดมีคุณสมบัติครบถ�วน และมีความเหมาะสม  
ก็ให�เร6งดำเนินการคัดเลือกโดยเร็ว  

๖. สำหรับพนักงานหรือข�าราชการตามกฎหมายอ่ืนที่ประสงค�จะโอนมาบรรจุเป:นข�าราชการพลเรือนสามัญ
และแต6งตั้งให�ดำรงตำแหน6งเพื่อปฏิบัติงานในหน�าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต� ให�ใช�หลักเกณฑ�
วิธีการคัดเลือก และแต6งตั้งตามหลักเกณฑ�และวิธีการตามข�อ ๓ 

๗. เม่ือข�าราชการผู�ใดได�รับแต6งต้ังให�ดำรงตำแหน6งตามหลักเกณฑ�และวิธีการตามข�อ ๓ แล�ว ผู�น้ันจะต�อง
อยู6ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต6อไป เป:นเวลาไม6น�อยกว6า ๒ ปD เว�นแต6มีเหตุผลความจำเป:นเป:นพิเศษให�ผู�มีอำนาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณา 

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


