ด่วนทีสุด
ที มท 0502.6/ว 28747

กรมทีดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารบี
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ 10210
1 ตุลาคม 2552

เรื อง การนับระยะเวลาขั4นตําในการดํารงตําแหน่ง
เรี ยน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสื อกรมทีดิน ด่วนทีสุด ที มท 0502.6/17486 ลงวันที 23 มิถุนายน 2552
สิ งทีส่งมาด้วย สําเนาหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ด่วนทีสุด ที นร 1006.3/167 ลงวันที 21 กันยายน 2552
ตามหนังสื อทีอา้ งถึง กรมทีดินได้หารื อ ก.พ. ว่า จะสามารถดําเนินการเลือนผูด้ าํ รงตําแหน่ง
นักวิชาการทีดินทีได้รับวุฒิประกาศนียบัตรกฎหมายทีดินและทรัพย์สิน จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
ซึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการทีดิน 3 ที ก.พ. กําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 ขึ4นแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินชํานาญการ หรื อนักวิชาการทีดิน
ชํานาญการพิเศษ ได้หรื อไม่ นั4น
บัดนี4 สํานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสื อแจ้งให้กรมทีดินทราบว่า ก.พ. มีมติอนุมตั ิให้กรมทีดิน
ดําเนินการประเมินผูท้ ีเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัดทีดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินผูไ้ ด้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตรกฎหมายทีดินและทรัพย์สิน จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช ซึงต่างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการทีดินปฏิบตั ิการ และได้รับการอนุมตั ิให้แต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งนั4น
เมือวันที 11 ธันวาคม 2551 เพือแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินชํานาญการ และนักวิชาการทีดิน
ชํานาญการพิเศษได้ โดยข้าราชการผูน้ 4 นั ต้องเป็ นผูท้ ีดาํ รงตําแหน่งและปฏิบตั ิงานในตําแหน่งนักวิชาการทีดิน
ติดต่อกันจนถึง
วันเลือนขึ4นดํารงตําแหน่งให้เป็ นระดับทีสูงขึ4น ทั4งนี4 ให้นบั ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งขั4นตําตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 1006/ว 10 ลงวันที 15 กันยายน 2548 โดยให้นบั
ระยะเวลาตั4งแต่ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินเป็ นต้นไป เหมือนผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามทีกาํ หนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการทีดินปฏิบตั ิการ กล่าวคือ

/(1) การจะ...
-2(1) การจะประเมินบุคคลเพือแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินชํานาญการ ต้องดํารง
ตําแหน่งและปฏิบตั ิงานในตําแหน่งนักวิชาการทีดิน ติดต่อกันจนถึงวันเลือนขึ4นแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งให้เป็ น
ระดับทีสูงขึ4นรวมกัน เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 ปี
(2) การจะประเมินบุคคลเพือแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินชํานาญการพิเศษ
ต้องดํารงตําแหน่งและปฏิบตั ิงานในตําแหน่งนักวิชาการทีดิน ติดต่อกันจนถึงวันเลือนขึ4นแต่งตั4งให้ดาํ รง
ตําแหน่งให้เป็ นระดับทีสูงขึ4นรวมกัน เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 ปี
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ และแจ้งให้ขา้ ราชการในสังกัดกรมทีดินทราบโดยทัว กัน
ขอแสดงความนับถือ
อนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ
(นายอนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ)
อธิบดีกรมทีดิน
กองการเจ้าหน้าที
โทร. 0 2141 5948
โทรสาร 0 2143 9084

ด่วนทีสุด
ที นร 1006.3/167

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
21 กันยายน 2552

เรื อง การนับระยะเวลาขั4นตําในการดํารงตําแหน่ง
เรี ยน อธิบดีกรมทีดิน
อ้างถึง 1.
2.
3.
4.

หนังสื อกรมทีดิน ด่วนทีสุด ที มท 0502.6/17486 ลงวันที 23 มิถุนายน 2552
หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 1008/ว 11 ลงวันที 11 ธันวาคม 2551
หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 1006/ว 8 ลงวันที 9 มีนาคม 2552
หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 1006/ว 10 ลงวันที 15 กันยายน 2548

ตามหนังสื อทีอา้ งถึง 1 หารื อว่า จะสามารถดําเนินการเลือนผูด้ าํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดิน
ทีได้รับวุฒิประกาศนี ยบัตรกฎหมายทีดินและทรัพย์สิน จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช ซึ งตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการทีดิน 3 ที ก.พ. กําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2535 ขึ4นแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่ งนักวิชาการทีดินชํานาญการ หรื อนักวิชาการทีดินชํานาญการพิเศษ
ได้หรื อไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั4น
โดยทีตามหนังสื อทีอา้ งถึง 2 ก.พ. มีมติอนุมตั ิให้กรมทีดินแต่งตั4งผูด้ าํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดิน
อยูใ่ นวันที 11 ธันวาคม 2551 ซึงเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตา่ งไปจากคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนักวิชาการทีดิน
ปฏิบตั ิการ ให้ดาํ รงตําแหน่งนั4นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 ได้ และตามหนังสื อ
ทีอา้ งถึง 3 ก.พ. อนุมตั ิให้ขา้ ราชการดังกล่าวมีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือกหรื อรับคัดเลือกเพือเลือนและแต่งตั4ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งในระดับทีสูงขึ4น ในประเภทและสายงานเดิมได้ เมือคุ ณสมบัติประการอืนครบถ้วน นั4น
ก.พ. จึงมีมติอนุมตั ิให้กรมทีดินดําเนินการประเมินผูท้ ีเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัดทีดาํ รงตําแหน่ง
นักวิชาการทีดินผูไ้ ด้รับวุฒิประกาศนี ยบัตรกฎหมายทีดินและทรัพย์สิน จากมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
ซึ ง ต่า งไปจากคุ ณ สมบัติเฉพาะสําหรับ ตํา แหน่ งนัก วิช าการที ดินปฏิ บ ตั ิการ และได้รับการอนุ มตั ิ ให้แต่งตั4ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งนั4น เมือวันที 11 ธันวาคม 2551 เพือแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งนักวิชาการทีดินชํานาญการ และ
นักวิชาการทีดินชํานาญการพิเศษได้ โดยข้าราชการผูน้ 4 นั ต้องเป็ นผูท้ ีดาํ รงตําแหน่งและปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
นักวิชาการทีดินติดต่อกันจนถึงวันเลือนขึ4นดํารงตําแหน่งให้เป็ นระดับทีสูงขึ4น ทั4งนี4 ให้นบั ระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งขั4นตําตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดไว้ในหนังสื อทีอา้ งถึง 4 โดยให้นบั ระยะเวลาตั4งแต่ดาํ รงตําแหน่ง
/นักวิชาการ...

2
นักวิชาการทีดินเป็ นต้นไป เหมือนผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามทีกาํ หนดไว้
ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักวิชาการทีดินปฏิบตั ิการ กล่าวคือ การจะประเมินบุคคลเพือแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่ง
นักวิชาการทีดินชํานาญการ และนักวิชาการทีดินชํานาญการพิเศษ ต้องดํารงตําแหน่งและปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง
นักวิชาการทีดิน ติดต่อกันจนถึงวันเลือนขึ4นแต่งตั4งให้ดาํ รงตําแหน่งให้เป็ นระดับทีสูงขึ4น รวมกัน 6 ปี และ 8 ปี
ตามลําดับ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ชลิดา โชติยกุล
(นางชลิดา โชติยกุล)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
ปฏิบตั ิราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน
กลุ่มกระทรวงด้านการบริ หารและความมัน คง
โทร. 0 2280 3424
โทรสาร 0 2282 7316

