ด่ วนทีสดุ
ที มท 0502.6/ว 31867

กรมทีดิน
ี 80 พรรษา
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยรติ
5 ธันวาคม 2550 อาคารบี
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุ งเทพฯ 10210
8 ตุลาคม 2553

่ 2 ง (เลือน) ให้ดาํ รงตําแหนง่ประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน
เรื อง การคัดเลือกข้าราชการเพือแตงตั
่
และตําแหนงประเภทวิ
ชาการ ระดับชํานาญการ
่
เรี ยน ผูว้ าราชการจั
งหวัดทุกจังหวัด
่ สุด ที มท 0502.6/ว 16237 ลงวันที 11 มิถุนายน 2552
อ้างถึง 1. หนังสื อกรมทีดิน ดวนที
่ สุด ที มท 0502.6/ว 16238 ลงวันที 11 มิถุนายน 2552
2. หนังสื อกรมทีดิน ดวนที
ั
สิ งทีส่ งมาด้วย 1. สําเนาหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร 1008/ว 40 ลงวันที 30 กนยายน
2553
่ รกาหนดตํ
ํ
่ นระดับสู งขึ2 นฯ
2. รายชือข้าราชการทีอยูร่ ะหวางกา
าแหนงเป็
่
3. แบบรายละเอียดการปฏิบตั ิงานในสายงานอืนฯ ตําแหนงประเภททั
ว ไป/ประเภทวิชาการ
ํ
่
ตามหนังสื อทีอา้ งถึง กรมทีดินได้แจ้งหลักเกณฑ์การกาหนดตํ
าแหนงและการคั
ดเลือก
่ 2 ง (เลือน) ข้าราชการพลเรื อนสามัญให้ดาํ รงตําแหนงประเภท
่
เพือแตงตั
ทัว ไป ระดับชํานาญงาน และตําแหนง่
ั
ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ให้ขา้ ราชการสังกดกรมที
ดินทราบและถือปฏิบตั ิไปแล้ว นั2 น
ํ
บัดนี2 สํานักงาน ก.พ. ได้แจ้งมติ ก.พ. ปรับปรุ งหลักเกณฑ์และเงือนไขการกาหนดตํ
าแหนง่
่ เกยวกบการ
ี ั คัดเลือกข้าราชการเพือแตงตั
่ 2 ง (เลือน) ให้ดาํ รงตําแหนง่ประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน
ในสวนที
่
่
และตําแหนงประเภทวิ
ชาการ ระดับชํานาญการ วา่ ตําแหนงประเภททั
ว ไป (ระดับปฏิบตั ิงาน/ชํานาญงาน)
ํ
และตําแหนง่ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบตั ิการ/ชํานาญการ) ที ก.พ. จัดไว้ หรื อ อ.ก.พ.กระทรวงกาหนดเป็
น
่ บปฏิบตั ิงานหรื อชํานาญงานและระดับปฏิบตั ิการหรื อชํานาญการแล้ว สวนราชการสามารถใช้
่
ตําแหนงระดั
่ งกลาวตามความจํ
่
่ 2 งผูม้ ีคุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ตําแหนงดั
าเป็ นของภารกจิ เพือแตงตั
่
่ ซึ งตําแหนง่
ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดั
บใดระดับหนึงภายในกรอบระดับตําแหนงได้
่
ํ
่ กษณะกรอบระดับ
ดังกลาวในกรมที
ดิน ก.พ.ได้จดั และ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดตํ
าแหนงในลั
่ นระดับปฏิบตั ิงานหรื อชํานาญงานและระดับปฏิบตั ิการหรื อชํานาญการทุกตําแหนงแล้
่ ว
ตําแหนงเป็
/ดังนั2 น...

-2่ 2 ง (เลือน) ให้ดาํ รงตําแหนง่ประเภททัว ไป ระดับ
ดังนั2 น การคัดเลือกข้าราชการเพือแตงตั
่
่
ชํานาญงาน และตําแหนงประเภทวิ
ชาการ ระดับชํานาญการ ของกรมทีดิน จึงไมต้่ องดําเนินการประเมินคางาน
ํ
่ นระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ ในขั2 นตอนที 1 ตามหนังสื อทีอา้ งถึง
เพือปรับปรุ งการกาหนดตํ
าแหนงเป็
โดยให้จงั หวัดจัดสง่เฉพาะเอกสารการขอประเมินฯ ในขั2 นตอนที 2 ของข้าราชการทีมีคุณสมบัติเข้ารับการ
่ 2 ง (เลือน) ให้ดาํ รงตําแหนง่ดังกลาว
่ ไปยังกรมทีดินเพือดําเนินการตอไป
่
คัดเลือกเพือแตงตั
ดังนี2
่
่
(1) ตําแหนงประเภททั
ว ไป ระดับชํานาญงาน จัดสงแบบพิ
จารณาคุณสมบัติของบุคคล/
่
ผลการปฏิบตั ิงาน เพือนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ พิจารณาตอไป
่
่
(2) ตําแหนงประเภทวิ
ชาการ ระดับชํานาญการ จัดสงแบบประเมิ
นบุคคล/เค้าโครงผลงาน
และข้อเสนอแนวคิดเพือพัฒนางานฯ และเมือกรมทีดินประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงาน
ํ
่ านจํานวน 3 ชุด ในเรื องเดียวกนกบเค้
ั ั าโครงผลงานทีได้เสนอไว้
ครบกาหนดเวลา
30 วันแล้ว จึงจัดสงผลง
่ นผลการปฏิบตั ิงานของตน ให้กรมทีดิน
พร้อมทั2 งแนบเอกสารหลักฐานการดําเนินการทีแสดงให้เห็นวาเป็
่
เพือนําเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานฯ พิจารณาตอไป
่
่
อนึง สําหรับข้าราชการทีมีรายชือตามสิ งทีส่ งมาด้วย 2 ซึงได้จดั สงแบบประเมิ
นคางานเพื
อ
ํ
่ นระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ ไปยังกรมทีดินแล้ว สามารถจัดสงเอกสาร
่
ขอปรับปรุ งการกาหนดตํ
าแหนงเป็
การขอประเมินฯ ให้กรมทีดินพิจารณาดําเนินการได้ทนั ที
ั
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ และแจ้งให้ขา้ ราชการในสังกดกรมที
ดินทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ) อนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ
(นายอนุวฒั น์ เมธีวบิ ูลวุฒิ)
อธิบดีกรมทีดิน
กองการเจ้าหน้าที
โทร. 0 2141 5946
โทรสาร 0 2143 9084

ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
สิ่งที่สงมาดวย ๑. หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูที่อยูในระบบ
ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
๒. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ
๓. หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป
ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติ ก.พ. กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง
ประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป รวมทั้งหลักเกณฑอื่นๆ ตามมาตรา ๔๗
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพื่อสวนราชการทราบและถือปฏิบัติแลว นั้น
บัด นี้ ก.พ.ไดพิจ ารณาเห็น วา เพื่อ ใหก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลของสว นราชการ
เกิด ความคลอ งตัว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ. จึงมีมติปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการกําหนดตําแหนง ดังนี้
๑. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูที่อยูใน
ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูงตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
๒. ยกเลิกหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยของ
หนังสือที่อางถึง ขอ ๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ ขอ ๒ ตําแหนงประเภท
วิชาการ ระดั บชํานาญการพิเศษ เฉพาะขอ ๒.๒.๑ และขอ ๒.๒.๒ โดยใหใชหลั ก เกณฑการกําหนด
ตําแหนงประเภทวิชาการ ตามสิ่งที่สงมาดวย ๒ แทน
๓. ยกเลิกหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป ที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยของ
หนัง สือ ที่อา งถึ ง ข อ ๑ ตําแหน งประเภททั่วไป ระดั บปฏิบั ติ งานหรื อชํ านาญงาน โดยให ใ ชห ลั ก เกณฑ
การกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป ตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ แทน

๒
๔. ยกเลิ ก หลั ก เกณฑ ก ารปรั บ ปรุ ง การกํ า หนดตํ า แหน ง สํ า หรั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านประเภท
วิชาการและประเภททั่วไป โดยไมเปลี่ยนประเภทตําแหนงและสายงาน ที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวยของ
หนังสือที่อางถึง เฉพาะขอ ๑ ตําแหนงประเภทวิชาการ และตําแหนงประเภททั่วไป ซึ่งกําหนดไวหลาย
ระดับในลักษณะกรอบระดับตําแหนง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทัง้ นี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สรางนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ตอ ๘๑๒๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๙

สิ่งที่สง มาดวย ๑

หลักเกณฑการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการสําหรับผูที่อยูในระบบขาราชการ
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง
ใหปรับปรุงการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการเปนระดับ
ชํานาญการพิเศษไดภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ ง ยากของงานของตํ า แหน ง
เปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับชํานาญการและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๒) ให กํ า หนดตํ า แหน ง เป น การเฉพาะคราวเพื่ อแต ง ตั้ ง ผูที่ อ ยู ใ นระบบข า ราชการผู มี
ผลสัมฤทธิ์สูงที่ผานการพัฒนาและมีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีผลงานที่มีคุณภาพสูง
เปนที่ประจักษตามเงื่อนไขหลักของกรอบการสั่งสมประสบการณในระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง และ
เมื่อผูดํารงตําแหนงพนไปใหกําหนดตําแหนงเปนระดับเดิม
(๓) สวนราชการตองไมมีตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษวาง
ทั้งนี้ การปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนการเฉพาะคราวดังกลาวที่มีผลทําใหคาใชจาย
บุคคลเพิ่มสูงขึ้น ใหใชงบประมาณเหลือจายของสวนราชการโดยไมตองยุบเลิกตําแหนงวางมีเงิน

สิ่งที่สงมาดวย ๒

หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภทวิชาการ
๑. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตั กิ ารหรือชํานาญการ
ตํา แหน งผู ปฏิบั ติ ง านวิช าการ ซึ่งตอ งใชผูสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามที่ กํ าหนดไว ใ น
มาตรฐานกํ า หนดตํ า แหน ง ให กํ า หนดตํ า แหน ง ในลั ก ษณะกรอบระดั บ ตํ า แหน ง เป น ตํ า แหน ง ระดั บ
ปฏิบัติการหรือชํานาญการไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
๑.๑ กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
ระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ
๑.๒ หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับชํานาญการ
ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔
ทั้งนี้ ตําแหนงที่ ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการ
หรือชํานาญการแลว สวนราชการสามารถใชตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้งผูมี
คุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใด
ระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได
๒. ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
๒.๒ ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
๒.๒.๑ ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และนายสัตวแพทย ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะ
กรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนง
โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กํ า หนดหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ ง ยากของงาน
ของตํ า แหน ง ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ ชํ า นาญการและระดั บ ชํ านาญการพิ เศษให ส อดคล อ งตามภารกิ จ
ของสวนราชการ
(๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญการตามลําดับและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔

๒
๒.๒.๒ ตําแหนงในสายงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการ
วิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณคางานเทียบไดกับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งตองใชความรู
ความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมหรือวิธีการใหม ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนง
เปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษไดทุกตําแหนงโดยดําเนินการภายใต
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) กํ า หนดหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ คุ ณ ภาพและความยุ ง ยากของงาน
ของตํ า แหน ง ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ระดั บ ชํ า นาญการและระดั บ ชํ านาญการพิ เศษให ส อดคล อ งตามภารกิ จ
ของสวนราชการ
(๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนง
ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติการ
และระดับชํานาญการตามลําดับและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน
ที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔
ทั้งนี้ ตําแหนงตามขอ ๒.๒.๑ และขอ ๒.๒.๒ ที่ ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวง
กําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการหรือชํานาญการพิเศษแลว สวนราชการสามารถใช
ตําแหนงดังกลาวตามความจําเปนของภารกิจ เพื่อแตงตั้งผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใดระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได

สิ่งที่สงมาดวย ๓
หลักเกณฑการกําหนดตําแหนงประเภททั่วไป
๑. ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงานหรือชํานาญงาน
ตํ า แหน ง ผู ป ฏิ บั ติ ง านระดั บ ต น ซึ่ ง ต อ งใช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรืออื่นๆ ตามที่กําหนดไวใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง ใหกําหนดตําแหนงในลักษณะกรอบระดับตําแหนงเปนตําแหนงระดับปฏิบตั งิ าน
หรือชํานาญงานไดทุกตําแหนง โดยดําเนินการภายใตเงื่อนไข ดังนี้
(๑) กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับ
ปฏิบัติงานและระดับชํานาญงานใหสอดคลองตามภารกิจของสวนราชการ
(๒) หนาที่และความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุงยากของงานของตําแหนงระดับชํานาญงาน
ตองเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นในสาระสําคัญจากระดับปฏิบัติงานและผานการประเมินคุณภาพงานของตําแหนง
ตามหลักเกณฑการประเมินคางานที่ ก.พ. กําหนดในเอกสารแนบ ๔
ทั้งนี้ ตําแหนงที่ ก.พ. จัดไว หรือ อ.ก.พ.กระทรวงกําหนดเปนตําแหนงระดับปฏิบัติงานหรือ
ชํ า นาญงานแล ว ส ว นราชการสามารถใช ตํ า แหน ง ดั ง กล า วตามความจํ า เป น ของภารกิ จ เพื่ อ แต ง ตั้ ง
ผูมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในระดับใด
ระดับหนึ่งภายในกรอบระดับตําแหนงได

(สิ งทีส่งมาด้วย 2)
รายชือข้าราชการทีอยูร่ ะหว่างการขอปรับปรุ งกําหนดตําแหน่งเป็ นระดับสู งขึ=น
(ส่ งพร้อมหนังสื อกรมทีดิน ด่วนทีสุด ที มท 0502.6/ว 31867 ลงวันที 8 ตุลาคม 2553)
---------------------------1. ตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน
ชือ - สกุล

ลําดับที

ชือ - สกุล

ลําดับที

เจ้ าพนักงานทีด ินชํานาญงาน

เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

1

นางกัลยาณี พรวญเจริ ญ

11

น.ส.จุติพร ภาคย์ประเสริ ฐ

2

น.ส.ณัฐกานต์ สิ ทธิเชนทร์

12

นายวุฒิชยั ใจมา

3

น.ส.บุญญิสา คงรอด

4

นางปรี ยา แสงแก้ว

13

นายช่ างรังวัดชํานาญงาน
นายสมมาตร ถีราวุฒิ

5

นางพิมพิภา แซ่ฉวั

6

นางวิภาภัทร์ เกตุนุย้

7
8

น.ส.สุ ทิสา หวานแก้ว
นางสุ พตั รา รัตนวาร

9

น.ส.แสงระวี บุญศรี

10

นางอาภรณ์ เครื อมะละ

หมายเหตุ :

เจ้ าพนักงานธุรการชํานาญงาน
14

นางระเบียบ ทับสี ลา

ลําดับที 8 (นางสุ พตั รา รัตนวาร)
มีระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั=งตามคุณวุฒิที ก.พ. กําหนด
ไม่ครบ 6 ปี โดยจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที 1 กันยายน 2555 และหากประสงค์จะนํา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานขณะดํารงตําแหน่งพนักงานธุรการ 3 สํานักงาน ป.ป.ช. ตั=งแต่
วันที 25 ก.พ. 47 - 31 ส.ค. 49 มานับรวมเป็ นระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่งในสายงาน
ทีจะแต่งตั=ง (จพง.ทีดินชํานาญงาน) ขอให้จดั ทําแบบรายละเอียดการปฏิบตั ิงานฯ (ตามแบบ)
ส่ งกรมทีดินพร้อมแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพือนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

-2ลําดับที 13 (นายสมมาตร ถีราวุฒิ)
มีระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั=งตามคุณวุฒิที ก.พ. กําหนด
ไม่ครบ 6 ปี โดยจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที 1 มิถุนายน 2558 และหากประสงค์จะนํา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานขณะดํารงตําแหน่งช่างสํารวจและนายช่างสํารวจ กรมการศาสนา ตั=งแต่
วันที 1 เม.ย. 40 - 31 พ.ค. 52 มานับรวมเป็ นระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่งในสายงาน
ทีจะแต่งตั=ง (นายช่างรังวัดชํานาญงาน) ขอให้จดั ทําแบบรายละเอียดการปฏิบตั ิงานฯ (ตามแบบ)
ส่ งกรมทีดินพร้อมแบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพือนําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
2. ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
ลําดับที

ชือ - สกุล

ชือ - สกุล

ลําดับที

นักวิชาการทีด ินชํานาญการ

นักวิชาการทีด ินชํานาญการ (ต่ อ)

1

นายเกรี ยงไกร เดชสู งเนิน

16

นางลลิลลักษณ์ โอภาภิรัตน์

2

น.ส.ขนิษฐา วงศ์สวัสดิH

17

นายวิรัตน์ พรหมบุตร

3

นางจงรักษ์ เทพบริ รักษ์

18

นายสายัญ มีมะจํา

4

น.ส.จิตรกร สิ งหพร

19

น.ส.สิ ริกาญจน์ บัวงาม

5

น.ส.จีราภา พงษ์พานิช

20

ั ยา สนองคุณ
น.ส.สุ กณ

6

นายชาติใหญ่ พุทธวงค์

21

นายสุ ขเกษม แพร่ งผักแว่น

7

น.ส.ชุติมณฑน์ โตสิ ริบณั ฑิต

22

น.ส.สุ จิตรา ปิ ยะลิขิต

8

น.ส.เดือนเพ็ญ รัตนการตรง

23

นางสุ ภางค์ นาคเจริ ญ

9

นายธนิศร์ จารึ กกลาง

24

นายสุ ภิญโญ นามสี ฐาน

10

นายธวัชชัย ดาราเฉลิมกุล

25

น.ส.สุ รดา สิ ทธิมงคล

11

พ.จ.ต.นคริ นทร์ พรหมมา

26

นางสุ วรรณา เหมือนจันทร์

12

น.ส.นภาพร สายะบุตร

27

น.ส.อนงค์นาถ สายสิ ญจน์

13

น.ส.นารี รัตน์ จันทะโก

28

นายอนันต์ สายัญ

14
15

นางพิริทยาภรณ์ โมกขะเวส
น.ส.รัญจวน ปะนะภูเต

29

นายอนุรักษ์ ทุยเวียง

30

น.ส.อมรรัตน์ ศิริโรจนพงศ์

-3ชือ - สกุล

ลําดับที

นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํานาญการ
31

น.ส.สุ ดารัตน์ ทองหวาน

32

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
น.ส.กมลทิพย์ คงสวัสดิHพร

33

น.ส.พรพิมล สุ ภาพ

หมายเหตุ :

ชือ - สกุล

ลําดับที

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
34

นางพัชราพร แหยมวิเชียร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

35

น.ส.หทัยชนก สุ ภาพ

ลําดับที 15 (น.ส.รัญจวน ปะนะภูเต)
มีระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั=งตามคุณวุฒิที ก.พ. กําหนด
ไม่ครบ 6 ปี โดยจะมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที 21 มีนาคม 2554 และหากประสงค์จะนํา
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานขณะดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าทีทีดิน ตั=งแต่วนั ที 15 พ.ย. 45 - 20 มี.ค. 48
มานับรวมเป็ นระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่งในสายงานทีจะแต่งตั=ง (นักวิชาการทีดิน
ชํานาญการ) ขอให้จดั ทําแบบรายละเอียดการปฏิบตั ิงานฯ (ตามแบบ) ส่ งกรมทีดินเพือนําเสนอ
อ.ก.พ.กรมทีดินพิจารณาก่อน โดยหากผลการพิจารณาทําให้เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน กรมทีดิน
จะได้แจ้งให้ทราบเพือจัดส่ งแบบประเมินบุคคล/เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิด
เพือพัฒนางานฯ ให้กรมทีดินพิจารณาดําเนินการต่อไป
ลําดับที 32 (น.ส.กมลทิพย์ คงสวัสดิ6พร)
อยูร่ ะหว่างการนําเสนอ อ.ก.พ.กรมทีดินพิจารณานับระยะเวลาการปฏิบตั ิงานขณะดํารง
ตําแหน่งนักบัญชี 3 สํานักงาน ก.พ. เพือรวมเป็ นระยะเวลาขั=นตําในการดํารงตําแหน่ง
ในสายงานทีจะแต่งตั=ง (นักวิชาการเงินและบัญชีชาํ นาญการ) โดยหากผลการพิจารณาทําให้
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วน กรมทีดินจะได้แจ้งให้ทราบเพือจัดส่ งแบบประเมินบุคคล/เค้าโครง
ผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพือพัฒนางานฯ ให้กรมทีดินพิจารณาดําเนินการต่อไป
****************

(สิ งทีส่ งมาด้วย 3)
แบบรายละเอียดการปฏิบัติงานในสายงานอืน ทีเ กียวข้ องหรือเกือ กลกั
ู บ
ตําแหน่ งทีข อรับการประเมิน
 ตําแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
 ตําแหน่ งประเภททัว ไป ระดับชํานาญงาน
ของ......................................................................................
่
ตําแหนงและ
ระยะเวลาการดํารง
ตําแหนง่

หน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบตั ิ

่
สัดสวนของ
ี อง
งานทีเกยวข้
หรื อเกอกู
)ื ล

เกอกู
)ื ล
คิดเป็ น
ระยะเวลา

รวมระยะเวลาเกอกู
)ื ล
ขอรับรองวา่ ข้อความข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชือ) ..............................................................ผูข้ อรับการประเมิน
(.............................................................)
ตําแหนง่ ................................................................
คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา
่ างต้นเป็ นความจริ ง
ขอรับรองวา่ ข้อความทีระบุในตําแหนงข้
(ลงชือ) ..............................................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(.............................................................)
ตําแหนง่ ................................................................
หมายเหตุ :

ผูร้ ับรองผลงานต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาในขณะทีผขู ้ อฯ ปฏิบตั ิงาน หรื อเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
่
ปัจจุบนั ในหนวยงานที
ผขู ้ อฯ นําผลงานมาเกอกู
)ื ล

