ดวนที่สุด
ที่ มท 0502.6/ว 25697

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

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ (นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
เจาพนักงานที่ดินอาวุโส) และตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส (ระดับ 7 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 หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ
(นักวิชาการที่ดินชํานาญการ เจาพนักงานที่ดินอาวุโส) และตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส
(ระดับ 7 เดิม)
ตามหนังสือที่อางถึง 1 ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และการยายในตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ใหสวนราชการ
ทราบและถือปฏิบัติตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และตามหนังสือที่อางถึง 2 กรมที่ดินไดแจงหลักเกณฑ
การแตงตั้ง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ มาเพื่อโปรดทราบแลว นั้น
บัดนี้ กรมที่ดินไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เจาพนักงานที่ดินอําเภอ (นักวิชาการที่ดินชํานาญการ เจาพนักงานที่ดินอาวุโส) และตําแหนงนายชางรังวัด
อาวุโส (ระดับ 7 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

หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
เจาพนักงานที่ดินอําเภอ (นักวิชาการที่ดินชํานาญการ เจาพนักงานที่ดินอาวุโส)
และตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส (ระดับ 7 เดิม)
---------------------------1. ที่มา
1.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 11 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ไดสงบัญชี
จัดตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเขาประเภทตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใหสวนราชการทราบ โดยไดจัดตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานที่ดิน
อําเภอ (ระดับ 7) และตําแหนงนายชางรังวัด (ระดับ 7) ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 เปนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ดังนี้
ลําดับที่
1
2

ตําแหนง (เดิม)
ตําแหนง (ใหม) ตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2551
ตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2535
ตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงประเภทวิชาการ
จ.บริหารงานที่ดินอําเภอ (ระดับ 7) เจาพนักงานที่ดินอาวุโส
นักวิชาการที่ดินชํานาญการ
นายชางรังวัด (ระดับ 7)
นายชางรังวัดอาวุโส
-

1.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 7 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2552 ไดกําหนดแนวทาง
ดําเนินการแตงตั้ง (เลื่อน) ขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส วาใหใชหลักเกณฑและ
วิธีการตามที่ ก.พ. กําหนด ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
1.3 อ.ก.พ.กรมที่ดินไดมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552
กําหนดหลักเกณฑการแตงตั้ง (ยาย) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ซึ่งกรมที่ดินไดมี
หนังสือเวียนแจงใหขาราชการทราบและถือปฏิบัติแลว ตามหนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16238
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
2. การดําเนินการ
อ.ก.พ.กรมที่ดินไดมีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 กําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ (ตําแหนงนักวิชาการ
ที่ดินชํานาญการ เจาพนักงานที่ดินอาวุโส) และตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ดังนี้

-2ตําแหนงประเภททั่วไป
ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ (ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอาวุโส)
และตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส (ระดับ 7 เดิม)
หลักเกณฑการคัดเลือก
1. ใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอาวุโส และตําแหนงนายชางรังวัด
อาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ประกอบดวย
(1) อธิบดีกรมที่ดิน
เปนประธานกรรมการ
(2) ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ
เปนกรรมการ
(3) ที่ปรึกษาดานวิศวกรรมสํารวจ
เปนกรรมการ
(4) รองอธิบดีกรมที่ดิน
เปนกรรมการ
(5) ผูแทน อ.ก.พ.กรมที่ดิน
เปนกรรมการ
(6) ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
เปนเลขานุการ
z

โดยใหคณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดเกณฑการประเมินบุคคล
ใหเหมาะสมกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง รวมทั้งประเมินและพิจารณาความเหมาะสมผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อ
เพื่อคัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด
กรณีที่กรรมการผูพิจารณาใหคะแนนไมครบตามจํานวนที่แตงตั้ง ก็ใหเฉลี่ยคะแนน
ที่ไดรับตามจํานวนกรรมการที่ประเมินใหคะแนน
2. กําหนดคัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระหวางกลุมอาวุโส
กับกลุมผูสอบคัดเลือกได ในอัตราสวน 1 : 1 ตามรายละเอียด ดังนี้

-3กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส) ตําแหนงเจาพนักงานที่ดนิ อาวุโส
1. คุณสมบัติของผูไดรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
- วุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส.
1.2 ตองดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (หัวหนางาน หรือ
หัวหนาฝาย) เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป และ
1.3 เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป
2. กําหนดองคประกอบการคัดเลือก ดังนี้
2.1 องคประกอบดานอาวุโส (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบดวย
(1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (30 คะแนน)
(2) อัตราเงินเดือนปจจุบนั (20 คะแนน)
(3) วุฒกิ ารศึกษา (10 คะแนน) แยกเปน
- ปริญญาเอก (10 คะแนน)
- ปริญญาโท (8 คะแนน)
- ปริญญาตรี (6 คะแนน)
- ปวส.
(5 คะแนน)
- ต่ํากวา ปวส. (4 คะแนน)
2.2 องคประกอบดานความสามารถ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

กลุมผูสอบคัดเลือกได ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอาวุโส
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
- วุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส.
1.2 ตองดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (หัวหนางาน หรือ
หัวหนาฝาย) เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันปดรับสมัครสอบ และ
1.3 เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป
2. หลักสูตรการสอบคัดเลือก
2.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) โดยวิธีสอบ
ขอเขียนแบบปรนัย จํานวน 100 ขอ ใชเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง
ทดสอบความรูความสามารถในการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย และระเบียบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ในสวนที่เกี่ยวของกับงานที่ดนิ
2.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (100 คะแนน)
- ประเมินผูสมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงทางดาน
ความประพฤติ ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทัศนคติและ
แรงจูงใจ ความเปนผูนํา บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
วุฒิภาวะทางอารมณ และองคประกอบอื่น ๆ โดยพิจารณาจากประวัติสว นตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
- ผูมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)

-4กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส) ตําแหนงเจาพนักงานที่ดนิ อาวุโส
3. ใหจดั ลําดับอาวุโสขาราชการตามองคประกอบตางๆ ในขอ 2.1 สําหรับการคัดเลือก
แตละครั้ง จํานวนไมนอยกวา 3 เทาของตําแหนงวางทีจ่ ะสามารถบรรจุได เพื่อ
เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาใหคะแนนองคประกอบดานความสามารถในขอ 2.2
4. ใหผูที่ไดรบั คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ แสดงความประสงคเขารับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ (ตําแหนงเจาพนักงานทีด่ ินอาวุโส)
ที่วางอยู หากขาราชการรายใดสละสิทธิในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว
ใหถือวาขาราชการรายนั้นพนจากการเรียงลําดับที่ในกลุม อาวุโส และจะไมมีสิทธิ
แสดงความประสงคเขารับการแตงตั้งฯ ในบัญชีจัดกลุมอาวุโสครั้งนั้นอีก

กลุมผูสอบคัดเลือกได ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอาวุโส
ตองผานเกณฑการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว
- กําหนดเกณฑการใหคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ผูเขาสอบ ตางกันไมเกิน 5 คะแนน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเขาสอบ
เวนแตกรณีทผี่ ูเขาสอบรายใดมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็อาจพิจารณาใหตกในภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ได
3. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60
4. จะแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกฯ ใหดํารงตําแหนง
เจาพนักงานทีด่ ินอําเภอ (ตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอาวุโส) ที่วางอยู หากขาราชการ
รายใดสละสิทธิในการแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํารายชื่อไปตอทาย
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดเพียงครั้งเดียว

-5กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส) ตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส
1. คุณสมบัติของผูไดรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) วุฒิ ปวช. สาขาวิชากอสราง หรือ
(2) วุฒิ ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
โยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ
(3) วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง
1.2 ตองดํารงตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
(1) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (หัวหนางานหรือหัวหนาฝาย)
(2) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ระดับ 6 โดยการประเมินตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535)
(3) ตําแหนงตาม (1) และ (2) รวมกัน
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม (1) และ (2) ใหคํานวณเปน
ระยะเวลาสุทธิของการดํารงตําแหนง ดังนี้
- การดํารงตําแหนงหัวหนางาน หรือหัวหนาฝาย ใหนับเวลาสุทธิไดเต็มเวลา
ของการดํารงตําแหนงนั้น
- การดํารงตําแหนงระดับ 6 (โดยการประเมินตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535) ใหนับเวลาสุทธิไดครึ่งหนึ่งของการดํารงตําแหนงนั้น
1.3 เคยดํารงตําแหนง ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป

กลุมผูสอบคัดเลือกได ตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส
1. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบ
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง ระดับปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) วุฒิ ปวช. สาขาวิชากอสราง หรือ
(2) วุฒิ ปวท. สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรม
โยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือ
(3) วุฒิ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการกอสราง
1.2 ตองดํารงตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
นับถึงวันปดรับสมัครสอบ
(1) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (หัวหนางานหรือหัวหนาฝาย)
(2) ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ระดับ 6 โดยการประเมินตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535)
(3) ตําแหนงตาม (1) และ (2) รวมกัน
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม (1) และ (2) ใหคํานวณเปน
ระยะเวลาสุทธิของการดํารงตําแหนง ดังนี้
- การดํารงตําแหนงหัวหนางาน หรือหัวหนาฝาย ใหนับเวลาสุทธิไดเต็มเวลา
ของการดํารงตําแหนงนั้น
- การดํารงตําแหนงระดับ 6 (โดยการประเมินตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2535) ใหนับเวลาสุทธิไดครึ่งหนึ่งของการดํารงตําแหนงนั้น
1.3 เคยดํารงตําแหนง ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป
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2. กําหนดองคประกอบการคัดเลือก ดังนี้
2.1 องคประกอบดานอาวุโส (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบดวย
(1) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (30 คะแนน)
(2) อัตราเงินเดือนปจจุบนั (20 คะแนน)
(3) วุฒกิ ารศึกษา (10 คะแนน) แยกเปน
- ปริญญาเอก (10 คะแนน)
- ปริญญาโท (8 คะแนน)
- ปริญญาตรี (6 คะแนน)
- ปวส.
(5 คะแนน)
- ต่ํากวา ปวส. (4 คะแนน)
2.2 องคประกอบดานความสามารถ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
3. ใหจดั ลําดับอาวุโสขาราชการตามองคประกอบตางๆ ในขอ 2.1 สําหรับการคัดเลือก
แตละครั้ง จํานวนไมนอยกวา 3 เทาของตําแหนงวางที่จะสามารถบรรจุได เพื่อเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหคะแนนองคประกอบดานความสามารถ ในขอ 2.2
4. ใหผูที่ไดรบั คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ แสดงความประสงคเขารับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ทีว่ างอยู หากขาราชการรายใด
สละสิทธิในการแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนงดังกลาว ใหถือวาขาราชการรายนั้นพน
จากการเรียงลําดับที่ในกลุมอาวุโส และจะไมมีสิทธิแสดงความประสงคเขารับการ
แตงตั้งฯ ในบัญชีจัดกลุมอาวุโสครั้งนั้นอีก

กลุมผูสอบคัดเลือกได ตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส
2. หลักสูตรการสอบคัดเลือก
2.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) โดยวิธีสอบ
ขอเขียนแบบปรนัย จํานวน 100 ขอ ใชเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง
ทดสอบความรูความสามารถและการวินิจฉัยปญหาทางดานเทคนิค วิชาการ
การบริหาร และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบ
ดาวเทียม การวางโครงแผนที่หลัก การวางโครงแผนที่ยอ ย การวางโครงหมุดบังคับ
ภาพ การรังวัดทางดาราศาสตร การรังวัดดวยเครื่องวัดระยะอิเล็คโทรนิคส การรังวัด
ทําแผนที่เพื่อสรางและซอมเสนโครงหมุดหลักฐานแผนที่ การสอบสวนและรังวัดทํา
แผนที่ หรือรังวัดพิสูจนสอบสวนการทําประโยชน เพือ่ ออกหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดิน รวม แบงแยก หรือสอบเขต การสอบสวนและรังวัดทําแผนที่เพือ่ ออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง การคํานวณ การรังวัด การเขียนแผนที่ การจัดทําและปรับปรุง
ระวางแผนที่ การควบคุมการเก็บรักษา และแกไขระวางแผนที่ และระวางรูปถายทาง
อากาศและหลักฐานแผนที่ตา ง ๆ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน
พ.ศ. 2535 ในสวนที่เกี่ยวของกับสํานักงานที่ดิน
2.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) (100 คะแนน)
- ประเมินผูสมัครสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงทางดาน
ความประพฤติ ความคิดริเริม่ สรางสรรค ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทัศนคติและ
แรงจูงใจ ความเปนผูนํา บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ
วุฒิภาวะทางอารมณ และองคประกอบอื่น ๆ โดยพิจารณาจากประวัติสว นตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น
- ผูมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ตองผานเกณฑการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว
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กลุมผูสอบคัดเลือกได ตําแหนงนายชางรังวัดอาวุโส
- กําหนดเกณฑการใหคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
ผูเขาสอบ ตางกันไมเกิน 5 คะแนน ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเขาสอบ
เวนแตกรณีทผี่ ูเขาสอบรายใดมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็อาจพิจารณาใหตกในภาค
ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหคะแนนต่ํากวารอยละ 60 ได
3. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวารอยละ 60
4. จะแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบคัดเลือกฯ ใหดํารงตําแหนง
นายชางรังวัดอาวุโส (ระดับ 7 เดิม) ทีว่ างอยู หากขาราชการรายใดสละสิทธิในการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงดังกลาว ใหนํารายชื่อไปตอทายบัญชีผูสอบคัดเลือกได
เพียงครั้งเดียว

-8ตําแหนงประเภทวิชาการ
ตําแหนงเจาพนักงานทีด่ ินอําเภอ (ตําแหนงนักวิชาการที่ดินชํานาญการ)
หลักเกณฑการคัดเลือก
กําหนดคัดเลือกจากผูที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานที่ดินอําเภอ (ตําแหนงนักวิชาการทีด่ ินชํานาญการ) ระหวางกลุมผูดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 7ว เดิม) : กลุมอาวุโส : กลุมผูสอบคัดเลือกได ในอัตราสวน 1 : 1 : 1 ดังนี้
z

กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(ระดับ 7ว เดิม)
1. คุณสมบัติของผูไดรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี โท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.2 ตองดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการ (ระดับ 7ว เดิม) มาแลวไมนอยกวา 4 ป

กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส)

กลุมผูสอบคัดเลือกได

1. คุณสมบัตขิ องผูไ ดรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี โท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.2 ตองดํารงตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
เปนเวลาไมนอ ยกวา 2 ป
(1) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (หัวหนา
งานหรือหัวหนาฝาย)
(2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 6 ว
เดิม โดยการประเมินตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535

1. คุณสมบัตขิ องผูมีสิทธิสอบ
1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้
- วุฒิปริญญาตรี โท หรือปริญญาเอก สาขาวิชา
นิติศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
1.2 ตองดํารงตําแหนงอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
เปนเวลาไมนอ ยกวา 2 ป นับถึงวันปดรับสมัครสอบ
(1) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (หัวหนา
งานหรือหัวหนาฝาย)
(2) ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ (ระดับ 6 ว
เดิม โดยการประเมินตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
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(ระดับ 7ว เดิม)

2. หลักเกณฑการคัดเลือก
- ใหผูมีคณ
ุ สมบัติแสดงความประสงคเขารับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง เรียงตามลําดับอาวุโส
- หากขาราชการรายใดสละสิทธิในการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงดังกลาว ใหถอื วาขาราชการรายนั้นพน
จากการเรียงลําดับที่ในกลุมระดับ 7ว เดิม และจะไมมี
สิทธิแสดงความประสงคเขารับการแตงตั้งฯ ในการ
คัดเลือกครั้งนั้นอีก

กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส)

กลุมผูสอบคัดเลือกได

(3) ตําแหนงตาม (1) และ (2) รวมกัน
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม
(1) และ (2) ใหคํานวณเปนระยะเวลาสุทธิของการดํารง
ตําแหนง ดังนี้
- การดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือหัวหนาฝาย
ใหนับเวลาสุทธิไดเต็มเวลาของการดํารงตําแหนงนั้น
- การดํารงตําแหนงระดับ 6ว เดิม โดยการ
ประเมินตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ใหนับเวลาสุทธิไดครึ่งหนึ่งของการดํารงตําแหนงนั้น
2. หลักเกณฑการคัดเลือก
- ใหผูมีคณ
ุ สมบัติแสดงความประสงคเขารับการ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง เรียงตามลําดับอาวุโส
- หากขาราชการรายใดสละสิทธิในการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงดังกลาว ใหถอื วาขาราชการรายนั้นพน
จากการเรียงลําดับที่ในกลุมอาวุโส และจะไมมีสิทธิ
แสดงความประสงคเขารับการแตงตั้งฯ ในบัญชีจัดกลุม
อาวุโสครั้งนั้นอีก

(3) ตําแหนงตาม (1) และ (2) รวมกัน
ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม
(1) และ (2) ใหคํานวณเปนระยะเวลาสุทธิของการดํารง
ตําแหนง ดังนี้
- การดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือหัวหนาฝาย
ใหนับเวลาสุทธิไดเต็มเวลาของการดํารงตําแหนงนั้น
- การดํารงตําแหนงระดับ 6ว เดิม โดยการ
ประเมินตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535
ใหนับเวลาสุทธิไดครึ่งหนึ่งของการดํารงตําแหนงนั้น
2. หลักเกณฑการคัดเลือก
ดําเนินการโดยวิธีสอบคัดเลือก ตามหลักสูตรฯ ดังนี้
2.1 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(100 คะแนน) โดยวิธีสอบขอเขียนแบบปรนัย จํานวน
100 ขอ ใชเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง
ทดสอบความรูความสามารถในการวินจิ ฉัยปญหา
ขอกฎหมาย และระเบียบเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนที่เกีย่ วของกับ
งานที่ดิน

-10กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(ระดับ 7ว เดิม)

กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส)

กลุมผูสอบคัดเลือกได
2.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ)
(100 คะแนน)
- ประเมินผูสมัครสอบเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับตําแหนงทางดานความประพฤติ ความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ความรับผิดชอบตอหนาที่ ทัศนคติและ
แรงจูงใจ ความเปนผูนํา บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา การ
ปรับตัวและมนุษยสัมพันธ วุฒิภาวะทางอารมณ และ
องคประกอบอื่น ๆ โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่
ปรากฏทางอื่น
- ผูมีสิทธิเขารับการสอบภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนง (สัมภาษณ) ตองผานเกณฑการสอบภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว
- กําหนดเกณฑการใหคะแนนภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (สัมภาษณ) ผูเขาสอบ ตางกันไมเกิน 5 คะแนน
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกผูเขาสอบ เวนแตกรณี
ที่ผูเขาสอบรายใดมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ก็อาจพิจารณา
ใหตกในภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยใหคะแนน
ต่ํากวารอยละ 60 ได

-11กลุมผูดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
(ระดับ 7ว เดิม)

กลุมผูไดรับคัดเลือก (อาวุโส)

กลุมผูสอบคัดเลือกได
3. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการสอบคัดเลือกตองไดคะแนนในแตละภาค
ไมต่ํากวารอยละ 60
4. จะแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบ
คัดเลือกฯ ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานทีด่ ินอําเภอ
(ตําแหนงนักวิชาการที่ดินชํานาญการ) ที่วางอยู
หากขาราชการรายใดสละสิทธิในการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงดังกลาว ใหนํารายชื่อไปตอทายบัญชีผูสอบ
คัดเลือกไดเพียงครั้งเดียว

