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หลกัเกณฑ์และวิธกีารบรหิารงานบคุคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้     
ของสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 ก.พ. ได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3 (3.1) กรณีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทเดียวกันในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม และ (3.2) การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกันในระดับ       
ที่สูงขึ้น ให้ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสมตามแต่กรณี และ      
ข้อ 3.3 (1) การแต่งต้ังข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ไปดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการ ให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน/
การแก้ไขปัญหางานที่ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มาประกอบการพิจารณา น้ัน 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี 
และอําเภอสะบ้าย้อย ดังน้ี 

1. กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (การย้าย การโอน) 
    1.1 การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน กําหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการ โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ดังน้ี 

           (1.1.1) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที ่จะแต่งตั้ง      
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

            (1.1.2) ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไป (ตามเอกสารหมายเลข 1)  

        (1.1.3) ผู ้ร ับผ ิดชอบงานการเจ ้าหน้าที ่ตรวจสอบคุณสมบัต ิและเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแต่งต้ังต่อไป 

    1.2 การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 
และระดับเชี่ยวชาญ ให้จังหวัดดําเนินการ ดังน้ี  

           1.2.1 ตําแหน่งระดับควบและมีคนครอง (กรณีตัดโอนตําแหน่ง) ให้จังหวัด
ดําเนินการ ดังน้ี 

                    (1) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง      
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

                     (2) ผู ้ขอรับการคัดเลือกจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล           
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ (ตามเอกสารหมายเลข 2) โดยไม่ต้องจัดทําผลงานวิชาการ  

            (3) ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและแต่งต้ังต่อไป  
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           1.2.2 ตําแหน่งที่ ไม่ใช่ตําแหน่งระดับควบหรือเป็นตําแหน่งว่าง ให้จังหวัด

ดําเนินการ ตามข้อ 1.2.1 โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังก่อน ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังต่อไป  

2. การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงขึ้น  
      2.1 การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ให้จังหวัด

ดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1.1  
      2.2  การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ       

และระดับชํานาญการพิเศษ แล้วแต่กรณี กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคล
จากความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และ/หรือข้อเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแก้ไข
ปัญหางานที่ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

             2.2.1 ตําแหน่งระดับควบและมีคนครอง ให้จังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 
                       (1) ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล        

เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ (ตามเอกสารหมายเลข 2) โดยไม่ต้องจัดทําผลงานวิชาการ  
              (2) ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร

ประกอบการคัดเลือกเสนอผู ้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็น ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังต่อไป  

             2.2.2 ตําแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งระดับควบหรือเป็นตําแหน่งว่าง ให้จังหวัด
ดําเนินการ ตามข้อ 2.2.1 โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประเมินบุคคลท่ี อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังก่อน ก่อนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งต้ังต่อไป  

      คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
                 (1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
                 (2) มีระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ัง 

หรือสายงานอ่ืนที่มีลักษณะงานเก่ียวข้องหรือเก้ือกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ัง 
ตามท่ีกําหนดในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 
 

ระดบั ชํานาญการ ชํานาญการพเิศษ 
คุณวุฒิ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 6 ปี 10 ปี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 5 ปี)* 5 ปี 9 ปี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 6ปี)* 4 ปี 8 ปี 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 4 ปี 8 ปี 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือวุฒิบัตร หรือ หนังสืออนุมัติบัตร 2 ปี 6 ปี 
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        * หมายถึง คุณวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (เฉพาะปริญญาท่ี ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี) และคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตรกําหนดเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายท่ี ก.พ. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ในสายงานท่ีกําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 12 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 2554 ท้ังนี้ในกรณีท่ี        
ผู้ขอรับการคัดเลือกรายใดไม่ได้ดํารงตําแหน่งตรงกับตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ังและเป็นสายงานที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน
หรือดํารงตําแหน่งในสายงานท่ีจะแต่งต้ังไม่ครบ ต้องจัดทําเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง    
ในสายงานที่ขอเก้ือกูลกับตําแหน่งท่ีจะแต่งต้ัง (ตามเอกสารหมายเลข 3 และ 4) ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล                 
ท่ี อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งต้ังพิจารณานับระยะเวลาเก้ือกูล 

3. กรณีการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างประเภท  
    3.1 การแต่งตั้งข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ไปดํารง

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ให้จังหวัดดําเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1 
     3.2 การแต่งตั้งข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไปดํารง

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้จังหวัดดําเนินการได้โดยข้าราชการผู้น้ันจะต้องมีผลการ
สอบแข่งขันได้ในสายงานที่จะแต่งต้ังหรือมีผลการคัดเลือกในสายงานที่จะแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยไม่ต้องรอให้ถึง
ลําดับที่เรียกบรรจุก่อน ตามข้อ 1 ของสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 
17 มีนาคม 2565 

   คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามมาตรฐาน 

กําหนดตําแหน่ง หรือได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. 
(2) ข้าราชการท่ีจะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด 

ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอ
นาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

                          การแต่งตั้ง 
          ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง ดังน้ี 

   ตําแหน่งประเภททั่วไป (ระดับชํานาญงาน) จะแต่งต้ังได้เมื่อบุคคลมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม 

   ตําแหน่งประเภทวิชาการ  (ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ) จะแต่งต้ังได้ 
ไม่ก่อนวันที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลทั่วไป ลงรับเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกบุคคลฯ ครบถ้วนสมบูรณ์  

  4. ให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติงาน      
ในหน้าที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่ง ถ้าผู้ใดมีคุณสมบัติครบถ้วน และ    
มีความเหมาะสมก็ให้เร่งดําเนินการคัดเลือกโดยเร็ว 

            5. สําหรับพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนที่ประสงค์จะโอนมาบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก และแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ 
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6. เม่ือข้าราชการผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อ 1 

ของหลักเกณฑ์นี้แล้ว ผู้นั้นจะต้องอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เว้นแต่มีเหตุผล
ความจําเป็นพิเศษให้ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณา 

7. อ่ืน ๆ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ฯ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด             
ให้ดําเนินการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 

 

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



 
                                                                 

 

 
เอกสารประกอบการคดัเลือกบคุคลเพือ่แต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง 

(กรณกีารย้าย โอน และเลื่อน ตาํแหน่งประเภททั่วไป) 
 

 

ของ 

 

 

..............................................................(ชือ่/สกุล)............................................................. 

ตําแหน่ง.................................ตาํแหน่งเลขที่.................................. 

......................................................(ส่วนราชการ).................................................... 

 

 

 

เพื่อแต่งตั้งใหด้ํารงตําแหน่ง............................ ตําแหนง่เลขที่................................. 

.................................................(ส่วนราชการ).............................................. 

    

แบบฟอร์มนี้ใช้เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล         
และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย) 

เอกสารหมายเลข 1



 

                              
  แบบฟอร์มการย้าย โอน และเลื่อน ตําแหน่งประเภททัว่ไป                                              

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอรบัการคดัเลือก 
1. ช่ือ............................................................................................................................................................ 
2. ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)........................................................................ตําแหน่งเลขที่..................................... 

ส่วนราชการ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อ....................................................อัตราเงินเดือนปัจจุบัน.......................................... 

3. ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง...............................................ตําแหน่งเลขที่................... 
ส่วนราชการ............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่........................เดือน............................................พ.ศ. ...................... 
อายุราชการ..................ปี...................เดือน 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก                   ปีทีส่ําเรจ็การศึกษา                    สถาบัน 
.............................................    .............................................    ............................................................ 
.............................................    .............................................    ............................................................ 
.............................................    .............................................    ............................................................ 
.............................................    .............................................    ............................................................ 
.............................................    .............................................    ............................................................ 
 

6. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน ให้แสดงเฉพาะกรณีที่เลื่อนระดับที่สูงขึ้นแต่ละ
ระดับและการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งในสายงานและการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ) 
วัน เดือน ปี                     ตําแหน่ง               อัตราเงินเดือน                 สังกัด 
................................    ................................    ............................       ................................................. 
................................    ................................    ............................       ................................................. 
................................    ................................    ............................       ................................................. 
................................    ................................    ............................       ................................................. 
................................    ................................    ............................       ................................................. 
................................    ................................    ............................       .................................................. 
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ตอนท่ี 3 รายงานผลการคัดเลือก
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7. ผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานในตําแหน่งทีจ่ะแต่งต้ัง 

1)……………………………………………………………………………ต้ังแต่............................ถึง............................ 
2) …………………………………………………………………….……ต้ังแต่............................ถึง............................ 
3) ……………………………………………………………………….…ต้ังแต่............................ถึง............................ 
 
 
                                                          
 
 

 

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

ตําแหน่ง............................................................. 
วันที่.............เดือน............................พ.ศ...................... 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ขอรบัการคดัเลอืก (สําหรบัหน่วยงานการเจ้าหนา้ที่) 

1. คุณวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง 
1.1 คุณวุฒิการศึกษา                            (    )   ตรง                       (    )  ไม่ตรง 
1.2 ใบประกอบวิชาชีพ                          (    )   ตรง                       (   )   ไม่ตรง 
  

2. คุณสมบัติอ่ืน ๆ (กรณีการย้าย  การโอน) 
2.1  (     ) จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน                (    ) ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตําแหน่งเดียวกัน 
2.2  (     ) เทยีบการเป็นพนักงาน หรือข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนแล้ว     
 

 
 
 

 

 

 

 

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

ตําแหน่ง.............................................................(ผู้รับผิดชอบงานเจ้าหน้าที่) 
วันที่...................เดือน................................พ.ศ............................. 
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ตอนที่ 3 รายงานผลการคดัเลือก 
1. ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาทีก่ํากบัดแูล 

ได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้ขอรับการคัดเลือก                        
นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................................................แล้วเห็นว่า 

                (   ) เป็นผู้ที่เหมาะสม สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง........................................................... 

                (   ) ยังไม่สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

      เหตุผล.................................................................................................................................................................. 

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

 

                                                     

 

 

 

2. ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 1 ระดบั 

            (   )  สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง. .......................................................... 

            (   ) ยังไม่สมควรแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 

      เหตุผล................................................................................................................................................................ 

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

 

 

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

ตําแหน่ง................................................................ 
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ………………. 

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

วันที่............เดือน..............................พ.ศ………………….. 



 

                               

 

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
(กรณีการย้าย การโอน ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ – เชี่ยวชาญ 

และการเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการ – ชํานาญการพิเศษ) 
 

 

ของ 

 

 

..............................................................(ชือ่/สกุล)............................................................. 

ตําแหน่ง.................................ตําแหน่งเลขที่.................................. 

......................................................(ส่วนราชการ).................................................... 

 

 

เพื่อแต่งต้ังใหดํ้ารงตําแหน่ง............................ ตําแหนง่เลขที่................................. 

.................................................(ส่วนราชการ).............................................. 

เอกสารหมายเลข 2 

แบบฟอร์มนีใ้ช้เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส    
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย) 



 

                                   
แบบฟอร์มเพือ่ขอรับการคดัเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ  

(กรณีการย้าย การโอน ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ – เชี่ยวชาญ 
และการเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชาํนาญการ – ชํานาญการพิเศษ) 

 
ข้อมูลส่วนบคุคล 

1. ช่ือ (ผู้ขอรับการคัดเลือก)....................................................................................................................... 
 

2. ตําแหน่ง (ปัจจบัุน)..................................................................ตําแหน่งเลขที่......................................... 
ส่วนราชการ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ดํารงตําแหน่งน้ีเมื่อ................................................................................................................................ 
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน..........................................บาท 
 

3. ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง..................................................ตําแหน่งเลขที่.................. 
ส่วนราชการ........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 

4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
เกิดวันที่................เดือน...............................พ.ศ. ............................. 
อายุตัว........................ปี.......................เดือน 
อายุราชการ............... ปี.......................เดือน 
 

5. ประวัติการศึกษา 
คุณวุฒิและวิชาเอก                   ปีทีส่ําเรจ็การศึกษา                    สถาบัน 
(ปริญญา/ประกาศนียบัตร) 
.............................................    .............................................    ....................................................... 
.............................................    .............................................    ....................................................... 
.............................................    .............................................    ....................................................... 
.............................................    .............................................    ....................................................... 
.............................................    .............................................    ....................................................... 
.............................................    .............................................    ....................................................... 
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6. ใบอนญุาตประกอบวิชาชพี (ถ้ามี) (ช่ือใบอนุญาต................................................................................................) 
เลขที่ใบอนญุาต............................................................................................................................................. 
วันออกใบอนุญาต.............................................................วันหมดอายุ.......................................................... 

 
7. ประวัตกิารรบัราชการ (จากการเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้นแต่ละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหน่งในสายงานต่างๆ พร้อมแนบสําเนา ก.พ. 7) 

วัน เดือน ปี                    ตําแหน่ง                 อัตราเงินเดือน               สังกัด 
............................      ........................................      ...........................       ............................................ 
............................      ........................................      ...........................       ............................................ 
............................      ........................................      ...........................       ............................................ 
............................      ........................................      ...........................       ............................................ 
............................      ........................................      ...........................       ............................................ 
............................      ........................................      ...........................       ............................................ 
 

8. ประวัตกิารฝึกอบรมและดูงาน 
ปี                        ระยะเวลา                     หลักสตูร                          หน่วยงานที่จัดอบรม 
............................      ...................................      ........................................        ....................................... 
............................      ...................................      .........................................       ........................................ 
............................      ...................................      ........................................        ....................................... 
............................      ...................................      .........................................       ........................................ 
 

9. ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็นหัวหน้าโครงการ 
หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการวิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นต้น) 

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

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

10. ใหเ้ลือกเสนอข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 10.1 และ 10.2 

10.1 ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา หรือ 
10.2 ข้อเสนอแนวคิดวิธีการพัฒนางาน/การแก้ปัญหางานที่ดําเนินการอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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ข้อ 10.1 ผลการปฏบิตังิานที่ผา่นมา 
1. ช่ือผลงาน....................................................................................................................................................... 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ................................................................................................................................... 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดําเนินการ 

1. ................................................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................................................. 
3. ................................................................................................................................................................. 

      4. . สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ............................................................................................................ 
      .............................................................................................................................................................................    
      ............................................................................................................................................................................. 
      5. .ผู้ร่วมดําเนินการ (ถ้ามี) 1............................................................สัดส่วนของผลงาน..................................... 
                                       2............................................................สัดส่วนของผลงาน..................................... 
      6.  ส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ (ระบุรายละเอียดของผลงานพร้อมทั้งสัดส่วนของผลงาน) 
      .............................................................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................................................................. 
     7.  ผลสําเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) 
      ............................................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................................. 
     8.  การนําไปใช้ประโยชน์...................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................................. 
      .............................................................................................................................................................................. 
     9.  ความยุ่งยากในการดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................. 
     ................................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................................ 
     ................................................................................................................................................................................ 
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ข้อ 10.1 ผลการปฏบิตังิานที่ผา่นมา (ตอ่) 

     10...ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................... 
       ............................................................................................................................................................................. 
      

                  ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                     

 

 
                      ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็น
จริงทุกประการ 

           

 
 

 

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

ผู้ร่วมดําเนินการ 
............/.........................../.................

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

ผู้ร่วมดําเนินการ 
............/.........................../.................

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอผลงาน 
      (..................................................) 
   …………../………………………./………………… 
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ข้อ 10.2 ข้อเสนอแนวคดิวิธีการพฒันา/การแกป้ญัหางานทีด่าํเนินการอยู่ในพืน้ทีใ่ห้มีคณุภาพและ    
ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

             ของนาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................ 
  เพ่ือประกอบการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง............................................................ตําแหน่งเลขที่................................... 
  ส่วนราชการ................................................................................................................................................................. 
  เรื่อง............................................................................................................................................................................. 
              หลักการและเหตผุล..................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
              บท/วิเคราะห์/แนวคดิ/ข้อเสนอ................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
               ผลที่คาดว่าจะได้รบั .................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
   .................................................................................................................................................................................... 
               ตวัชี้วัดความสาํเร็จ .................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................................................................................    
   ................................................................................................................................................................................... 
 
    

 
ลงช่ือ.................................ผู้เสนอแนวคิด/วิธีการ

(.......................................................) 
................/................................./................. 



 
                        -6- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 10.2 ข้อเสนอแนวคดิวิธีการพฒันา/การแกป้ญัหางานทีด่าํเนินการอยู่ในพืน้ทีใ่ห้มีคณุภาพและ    
ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น (ตอ่) 

11.   คํารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาทีก่ํากบัดแูล 

ได้ตรวจสอบข้อความและผลงานของนาย/นาง/นางสาว................................................................................... 
ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ 
 
                                                                        
                                                                            

 

 

 

12. คํารบัรองของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 

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

 

 

 

ลงช่ือ.............................................................. 
     (..............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
................/................................./................. 

ลงช่ือ.............................................................. 
     (..............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
................/................................./................. 
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13. สรปุผลการตรวจสอบคุณสมบตัขิองบคุคล 

การพจิารณาคดัเลือกบคุคลเพือ่แต่งตัง้ให้ ดํารงตําแหน่ง.....................................................ระดบั......................... 
     ช่ือ .................................................................................................................................................................... 
     ตําแหน่ง.............................................................................ตําแหน่งเลขที่......................................................... 
     ส่วนราชการ...................................................................................................................................................... 
     ขอรับการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังในตําแหน่ง.......................................................................................................... 
     ตําแหน่งเลขที่.........................ส่วนราชการ....................................................................................................... 

1. คุณสมบัติของบุคคล 
1.1 คุณวุฒิการศึกษา 
(    ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง            
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากําหนดไว้) 
(    ) ตรงตามที่กําหนด เลขที่...........................           (   ) ไม่ตรงตามที่กําหนด 
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง 

           (    ) ครบตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  (   ) ไมค่รบ 
1.4 ระยะเวลาขั้นตํ่าในการดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานที่จะแต่งต้ัง        
(ให้รวมถึงการดํารงตําแหน่งในสายงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเคยปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือเก้ือกูลด้วย) 

           (    ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด                 (   ) ไม่ครบ 
 

2. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(    ) อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้             (   ) ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์เน่ืองจาก.................... 
(    ) อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะดําเนินการต่อไปได้แต่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นตํ่าในการ
ดํารงตําแหน่ง 
 
 
 

 

 

 

 

         ลงช่ือ........................................บุคลากรหรือผู้รับผดิชอบงานการเจ้าหน้าที่     
                  (.............................................................)    
                    ................./........................../....................... 
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14. ผลการพจิารณาคดัเลือกบคุคล กรณตีําแหน่งเลื่อนไหลและมีคนครอง 
          ช่ือผู้ขอรับการคัดเลือก....................................................................................................................................... 
          (    )  ได้รับการคัดเลือกให้แต่งต้ังได้ 
          (    )  ไม่ได้รับการคัดเลือก 
    ระบุเหตุผล........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรณนีอกเหนือจากข้อ 14 
          (    )  ได้รับการคัดเลือกให้แต่งต้ังได้ 
          (    )  ไม่ได้รับการคัดเลือก 
                    ระบุเหตุผล........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 

 

 
           

          (    )  เห็นชอบ 
          (    )  มีความเห็นแตกต่าง เน่ืองจาก................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
      (..............................................) 
    ............../......................../.............. 

ลงช่ือ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก     
      (..............................................) 
    ............../......................../.............. 

ลงช่ือ...............................................ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57    
      (..............................................) 
    ............../......................../.............. 



 

 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง 
ของนาย/นาง/นางสาว..................................................................................ตําแหน่ง...................................................................................ตําแหน่งเลขที่.................................... 

ส่วนราชการ (ระบุงาน/ฝ่าย/กลุ่ม/สอ./สสอ./รพ./สสจ.)........................................................................................................................................................................................................... 
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.......................................................................ตําแหน่งเลขที่........................ส่วนราชการ............................................................................................................... 

ชื่อ/ตําแหน่งปัจจุบัน/วุฒิ ช่วงเวลาดํารงตําแหน่งที่ขอ
เกื้อกูล 

ตําแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในตําแหน่งที่ขอเกื้อกูล 

ระยะเวลาที่ขอ
เกื้อกูล 

จํานวนผู้ร่วม
ดําเนินการ 

สัดส่วนที่ผู้ขอ
เกื้อกูลได้

ปฏิบัติงาน % 

ตําแหน่ง/ลักษณะงานของ
ตําแหน่งที่ขอแต่งตั้ง 

ผู้รับรอง 
(เซ็นทุกหน้า) 

 เป็นช่วงระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งที่ขอเกื้อกูลทั้งหมด 
 
 
 
 
 

เป็นการดํารงตําแหน่งที่ขอ
เกื้อกูล แยกเป็นแต่ละระดับ 
 
 
ตําแหน่งที่ 1.......ระดับ....... 
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
ตําแหน่งที่ 2........ระดับ...... 
ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 
.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 

ฯลฯ 

เป็นระยะเวลา
เฉพาะที่ 
ดํารงตําแหน่งแต่
ละระดับ 
.................... 
.................... 
*รวมระยะเวลา
ของแต่ละตําแหน่ง
แล้วจะต้องมียอด
รวมเท่ากับ 
ช่องที่ 2 

ผู้ที่ร่วม
ปฏิบัติงานของ
แต่ละงาน 

 เป็นลักษณะงานที่ไปดํารง
ตําแหน่งใหม่โดยแยกเป็นแต่
ละระดับให้ตรงตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง 

(.......................) 
ผู้ขอเกื้อกูล 

วันที่................. 
 
(.......................)
ผู้บังคับบัญชาที่
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน 
วันที่................... 
 
(.......................)
ผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไป 1 ระดับ 
วันที่................... 

แบบฟอร์มนีใ้ช้เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย)
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แบบรายงานการนบัระยะเวลาทีเ่กีย่วข้องเกื้อกลูของคณะกรรมการคดัเลือกบคุคล 

การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามหลักเกณฑ์หนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว14 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 

ย้าย / รับโอน                     นับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น 

(มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ครั้งที่......./..............เมื่อวันที่......................................................) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง/
ส่วนราชการปัจจุบัน 

ตําแหน่ง
เลขที ่

ตําแหน่ง/
ส่วนราชการปัจจุบัน 

ตําแหน่ง
เลขที ่

ตําแหน่งที่นํามานับเกื้อกูล
ตั้งแต่..........ถึง................ 

เทียบระยะเวลาได้

ตําแหน่ง/ระดับ ตําแหน่ง/ระดับ ปี เดือน วัน
   

 
 
 
 
 
 

ผลการพิจารณา  
                        อนุมัติ        ให้ย้าย/รับโอน/บรรจุกลับโดยไม่ต้องประเมินผลงาน และให้นับระยะเวลาเกื้อกูลเพื่อแต่งตั้งเป็นระดับสูงขึ้น 
                                        ในสายงานตามที่ได้รับแต่งตั้งนี้ได้ 
                        ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................................................................... 

เอกสารหมายเลข 4


