ดวนที่สุด
ที่ มท 0502.6/ว

29854

กรมที่ดิน
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 อาคารบี
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210
12 ตุลาคม 2552

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อางถึง หนังสือกรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 25696 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552
ตามหนังสือที่อางถึง กรมที่ดินไดแจงมติ อ.ก.พ.กรมที่ดิน กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก
ขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม)
มาเพื่อโปรดทราบและแจงใหขาราชการสังกัดกรมที่ดินทราบและถือปฏิบัติไปแลว นั้น
บัดนี้ อ.ก.พ.กรมที่ดินไดมีมติแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง
(เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม) เปนดังนี้
1. ตําแหนงวางที่สังกัดทางสวนกลาง
1.1 หลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม) ที่สังกัดทางสวนกลาง ที่ อ.ก.พ.กรมที่ดินไดมีมติกําหนดไป
แลวนั้น ใหใชสําหรับการคัดเลือกขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่ไมใช
ตําแหนงผูอํานวยการสวน (เดิม)
1.2 กําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกฯ วา
(1) ตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 7ว (เดิม) ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
(2) ตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงระดับ 7 หรือระดับ 7ว (เดิม) รวมกับระยะเวลา
การดํารงตําแหนงระดับ 6 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เปนเวลาไมนอยกวา 4 ป
1.3 กําหนดองคประกอบการคัดเลือก เปนดังนี้
(1) องคประกอบดานอาวุโส (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประกอบดวย
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (20 คะแนน)
- เงินเดือนปจจุบัน (20 คะแนน)
/- วุฒิการศึกษา...

-2- วุฒิการศึกษา (10 คะแนน) แยกเปน
ปริญญาเอก (10 คะแนน)
ปริญญาโท (8 คะแนน)
ปริญญาตรี (6 คะแนน)
(2) สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
(3) สอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
สวนการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ การแสดงความประสงคเขารับการคัดเลือก
การประกาศผลการคัดเลือก และเงื่อนไขในการแตงตั้ง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหนังสือที่อางถึงทุกประการ
2. ตําแหนงวางที่สังกัดทางสวนภูมิภาค
ใหยกเลิกหลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารงตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ (ระดับ 8ว เดิม) ที่สังกัดทางสวนภูมิภาค และเงื่อนไขในการแตงตั้ง ตามที่
อ.ก.พ.กรมที่ดินกําหนดไวเดิม และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้ง (เลื่อน) ใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ที่สังกัดทางสวนภูมิภาค ใหม ดังนี้
(1) คัดเลือกจากขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ เรียงตามลําดับอาวุโส
จากผูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ดังนี้
- เคยดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงระดับ 6 - 7
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาแลว
ไมนอยกวา 4 ป หรือ
- เคยดํารงตําแหนงในระดับ 7 ตาม พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
- เคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 มาแลวไมนอยกวา 3 ป
(2) กําหนดองคประกอบการคัดเลือกฯ ดังนี้
1) องคประกอบดานอาวุโส (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) พิจารณาจาก
- ระยะเวลาการดํารงตําแหนง (20 คะแนน)
- อายุราชการ (10 คะแนน)
- เงินเดือนปจจุบัน (10 คะแนน)
- วุฒิการศึกษา (10 คะแนน)
- ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของ ก.พ. หรือเทียบเทา
(10 คะแนน)
/2) องคประกอบ...

-32) องคประกอบดานความสามารถ (40 คะแนน) พิจารณาจากขอมูลตาง ๆ
ของผูเขารับการคัดเลือก เชน ความประพฤติและประวัติการรับราชการ ความสามารถในการแกไขปญหา
หรือความเห็นของผูบังคับบัญชา
3. การแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ในตําแหนง
ที่สังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค กรมที่ดินจะออกคําสั่งใหผูที่ไดรับการคัดเลือกฯ ไปรักษาการใน
ตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งเพื่อจัดทําผลงานเขารับการประเมินตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด ตามนัยหนังสือ
กรมที่ดิน ดวนที่สุด ที่ มท 0502.6/ว 16238 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2552
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหขาราชการในสังกัดกรมที่ดินทราบและถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ อนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ
(นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ)
อธิบดีกรมที่ดิน

กองการเจาหนาที่
โทร. 0 2141 5946
โทรสาร 0 2143 9084

