ดวนที่สุด
ที่ มท 0502.6/ว 25696

กรมที่ดิน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารบี
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
7 กันยายน 2552

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 8ว เดิม)
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552
2. หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
สิ่งที่สงมาดวย หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม)
ตามหนังสือที่อางถึง 1. ก.พ.ไดกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551
และตามหนังสือที่อางถึง 2. กรมที่ดินไดแจงหลักเกณฑการแตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ มาเพื่อโปรดทราบแลว นั้น
บัดนี้ กรมที่ดินไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม) ตามที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมที่ดินกําหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย และใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหขาราชการในสังกัดกรมที่ดินทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) อนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
(นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ)
อธิบดีกรมที่ดิน
กองการเจาหนาที่
โทร. 0 2141 5946
โทรสาร 0 2143 9084

หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม)
---------------------------1. ที่มา
อ.ก.พ.กรมที่ดินไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
กําหนดหลักเกณฑการประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 8ว เดิม) ซึ่งกรมที่ดินไดมีหนังสือเวียนแจงใหขาราชการทราบและถือปฏิบัติแลว ตามหนังสือ
กรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
2. การดําเนินการ
อ.ก.พ.กรมที่ดินไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 กําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 8ว เดิม) สําหรับตําแหนงวางที่สังกัดทางสวนภูมิภาค และสังกัดทางสวนกลาง สรุปไดดังนี้
ตําแหนงวางที่สังกัดทางสวนภูมิภาค

หลักเกณฑการคัดเลือก
1. คัดเลือกโดยวิธีการสอบคัดเลือกจากผูมีคุณสมบัติซึ่งดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการ ที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 7ว เปนเวลาไมนอยกวา 4 ป
นับถึงวันปดรับสมัครสอบ
2. หลักสูตรการสอบคัดเลือก ตําแหนงนักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม)
(1) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน)
ทดสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับงานในตําแหนงนักวิชาการที่ดินชํานาญการ
พิเศษ สังกัดสวนภูมิภาค โดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย จํานวน 50 ขอ (50 คะแนน) และแบบอัตนัย
จํานวน 3 ขอ (50 คะแนน) ใชเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง ในเรื่องดังตอไปนี้
“ การควบคุม ดูแล รักษา คุมครองปองกันและถอนสภาพที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน การอนุญาตใหเขาใชประโยชน การจัดหาผลประโยชน การขอสัมปทานในที่ดินของรัฐ การออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การกําหนดสิทธิในที่ดิน การขอใหไดมาซึ่งที่ดิน
เพื่อการศาสนา คนตางดาว นิติบุคคลบางประเภท การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไมทํา
ประโยชนหรือปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงานที่ดิน
z

-2การแกไขหรือเพิกถอนการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด การจดทะเบียนหรือ
จดแจงเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพยหรือหองชุดที่กระทําไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไมชอบดวย
กฎหมาย การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การออกใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การเพิกถอนการโอนใบอนุญาต การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร และการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
อาคารชุด การวางระเบียบ คําสั่ง วิเคราะห วิจัย และการใหคําปรึกษาตอบปญหาขอหารือเกี่ยวกับปญหากฎหมาย
ในภารกิจหนาที่และปญหาทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานตางๆ ที่อยูในอํานาจของกรมที่ดิน ”
(2) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (100 คะแนน)
- ประเมินผูสมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงทางดาน
ความประพฤติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทัศนคติและแรงจูงใจ ความเปนผูนํา
บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ วุฒิภาวะทางอารมณ และองคประกอบอื่น ๆ
โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
- ผูมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตองผานเกณฑการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว
- กําหนดเกณฑการใหคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ผูเขาสอบ ตางกันไมเกิน 5 คะแนน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเขาสอบ เวนแตกรณีที่ผูเขาสอบ
รายใดมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็อาจพิจารณาใหตกในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหคะแนน
ต่ํากวารอยละ 60 ได
3. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60
การประกาศผลการคัดเลือก
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 กําหนดให
อ.ก.พ.กรมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ 1 คน สําหรับตําแหนงที่
ไมใชตําแหนงที่ปรับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงอยูแลว
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดขางตน จึงใหประกาศผลการคัดเลือก
ขาราชการที่จะเขารับการประเมินผลงานเทากับจํานวนอัตราวางที่นําเสนอ อ.ก.พ.กรมที่ดินพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกในแตละครั้ง เนื่องจากไมสามารถประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเพื่อใชในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะวางหลังการคัดเลือกในแตละครั้งได
z

-3เงื่อนไขในการแตงตั้ง
ผูไดรับการแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 8ว เดิม) ทางสวนภูมิภาค ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) จะตองปฏิบัติหนาที่ในสายงานที่ไดรับการแตงตั้ง เปนเวลาไมนอยกวา 4 ป
โดยหามยายเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน เวนแตเปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ
ระดับตน หรือเปนการลงโทษ หรือเกิดจากความไมเหมาะสมของขาราชการผูนั้น
(2) ใหไดรับการพิจารณายายไปดํารงตําแหนงหนวยงานอื่น (ในสายงานเดิม)
ทางสวนภูมิภาคหรือสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได
(3) การพิจารณายายใหไปดํารงตําแหนงทางสวนกลาง (ยกเวนสํานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร) ภายในระยะเวลา 4 ป (ในสายงานเดิม) ตองนําเสนอ อ.ก.พ.กรมที่ดินพิจารณาอนุมัติกอน
เพื่อประโยชนของทางราชการ
z

ตําแหนงวางที่สังกัดทางสวนกลาง
หลักเกณฑการคัดเลือก
1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกอบดวย
(1) ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ หรือ
รองอธิบดี ที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลและบริหารสวนราชการในตําแหนงที่มีอัตราวาง เปนประธาน
(2) ผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง ในตําแหนงที่มีอัตราวาง เปนกรรมการ
(3) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ เปนกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกจากขาราชการ (ระดับ 7
หรือระดับ 7ว เดิม) ผูมีคุณสมบัติครบถวนและมีความเหมาะสม ซึ่งสังกัดหรือปฏิบัติงานในหนวยงานที่มี
ตําแหนงวาง โดยใหผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาหนวยงานเจาของตําแหนง พิจารณาเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติ
ซึ่งสังกัดหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานนั้นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
2. องคประกอบการคัดเลือก
2.1 องคประกอบดานอาวุโส (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบดวย
(1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (30 คะแนน)
(2) อัตราเงินเดือนปจจุบัน
(20 คะแนน)
(3) วุฒิการศึกษา
(10 คะแนน) แยกเปน
- ปริญญาเอก (10 คะแนน)
- ปริญญาโท (8 คะแนน)
- ปริญญาตรี (6 คะแนน)
z

-42.2 การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
- ประเมินผูสมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงทางดาน
ความประพฤติ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทัศนคติและแรงจูงใจ ความเปนผูนํา
บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ วุฒิภาวะทางอารมณ และองคประกอบอื่น ๆ
โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
- กําหนดเกณฑการใหคะแนนสัมภาษณผูเขาสอบ ตางกันไมเกิน 5 คะแนน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเขาสอบ เวนแตกรณีที่ผูเขาสอบรายใดมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็อาจ
พิจารณาใหตกในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ได
การแสดงความประสงคเขารับการคัดเลือก
ใหผูอํานวยการสํานัก/กอง ที่มีตําแหนงวาง เปนผูรับผิดชอบในการแจงใหขาราชการ
ในสังกัดที่มีคุณสมบัติทราบเพื่อแสดงความประสงคเขารับการคัดเลือก หากมีผูรองเรียนในหนวยงานใดวา
เสียสิทธิในการสมัครคัดเลือกอันเนื่องมาจากไมไดรับแจงจากผูบังคับบัญชา ใหยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนั้น
และใหคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ใหม
z

การประกาศผลการคัดเลือก
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 กําหนดให
อ.ก.พ.กรมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน ตําแหนงละ 1 คน สําหรับตําแหนงที่
ไมใชตําแหนงที่ปรับสูงขึ้นไดจากระดับเริ่มตนของสายงานและมีผูครองตําแหนงอยูแลว
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.พ. กําหนดขางตน จึงใหประกาศผลการคัดเลือก
ขาราชการที่จะเขารับการประเมินผลงานเทากับจํานวนอัตราวางที่นําเสนอ อ.ก.พ.กรมที่ดินพิจารณากําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกในแตละครั้ง เนื่องจากไมสามารถประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเพื่อใชในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่จะวางหลังการคัดเลือกในแตละครั้งได
z

เงื่อนไขในการแตงตั้ง
ผูไดรับการแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
(ระดับ 8ว เดิม) ทางสวนกลาง ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(1) จะตองปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงและเลขที่ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งเปนเวลา
ไมนอยกวา 4 ป เวนแตเปนการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน หรือเปนการลงโทษ
หรือเกิดจากความไมเหมาะสมของขาราชการผูนั้น
(2) การพิจารณายายใหไปดํารงตําแหนงในเลขที่ตําแหนงอื่นภายในระยะเวลา 4 ป
ตองนําเสนอ อ.ก.พ.กรมที่ดินพิจารณาอนุมัติกอน เพื่อประโยชนของทางราชการ
-----------------z

