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 สาํนกังาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 

                 24  เมษายน  2552 

เรื�อง หลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลให้ไดรั้บเงินเพิ�มสาํหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษ  
ตาํแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  

เรียน  (เวยีนกระทรวง กรม และจงัหวดั) 

อา้งถึง  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ที� นร 1008 / ว 13 ลงวนัที� 24 เมษายน 2552  

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดัเลือกบุคคลใหไ้ดรั้บเงินเพิ�มสาํหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษ 
ตาํแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  

ตามที� ก.พ. ได้ออกระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ�มสําหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื�อง กาํหนดตาํแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตาํแหน่งที�มี
เหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และมีหนังสือที�อ้างถึงแจ้งกระทรวง กรมและจงัหวดั 
เพื�อถือปฏิบติั ซึ� งในประกาศ ก.พ. เรื�อง กาํหนดตาํแหน่งและเงินเพิ�มสําหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษของ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ได้กาํหนดให้ขา้ราชการผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทวิชาการในสายงาน 
นิติการ ตาํแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ และประเภท
อาํนวยการ สายงานอาํนวยการเฉพาะดา้น (นิติการ) ระดบัตน้เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษ ให้ไดรั้บ
เงินเพิ�มสําหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษ ซึ� งเรียกโดยยอ่วา่ “พ.ต.ก.” จะตอ้งอยูใ่นหลกัเกณฑ์และเงื�อนไข
ประการหนึ�งวา่ “ผา่นกระบวนการคดัเลือกตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� อ.ก.พ.วสิามญัเฉพาะกิจเกี�ยวกบั 
การรับรองมาตรฐานนกักฎหมายภาครัฐกาํหนด” นัFน  

บัดนีF  อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี�ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ  
ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคคลให้ไดรั้บเงินเพิ�มสําหรับตาํแหน่งที�มีเหตุพิเศษตาํแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทัF งนีF  ได้แจ้งให้กรมและจังหวดั 
ทราบดว้ยแลว้  

               ขอแสดงความนบัถือ 

 

                           (นายปรีชา  วชัราภยั) 
                                  เลขาธิการ ก.พ.      

สาํนกัพฒันาระบบจาํแนกตาํแหน่งและค่าตอบแทน  
โทร.  0 2547 1000 ต่อ 1984  8100  8101  8119  8121   
โทรสาร  0 2547 1437 



หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงทีม่ีเหตุพิเศษ  ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

(ประกอบหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 14  ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 ) 

เพื่อใหการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหไดรับ 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) มีความโปรงใส เปนธรรม เปนที่ยอมรับ 
โดยคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับ และเพื่อสงเสริมให เกิดการพัฒนาและรักษา 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถสูงมาปฏิบัติงานดานกฎหมายที่มีความสําคัญ 
มีความยุงยากซับซอนและสงผลกระทบอยางกวางขวาง อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง 
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก. จําแนก 
เปน 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ 
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 
จําแนกออกเปน 

1.1  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ  พ.ต.ก. 
(กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) 

1.2  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ  พ.ต.ก. 
ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) 

กรณีที่  2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผู อํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตนใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้ 

สิ่งที่สงมาดวย
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กรณีที่ 1  หลกัเกณฑและวิธกีารคัดเลอืกผูดํารงตําแหนงนิติกรระดบัปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญการพิเศษ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

กรณีที่ 1.1  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. (กรณีใหไดรับ 
พ.ต.ก. คร้ังแรก) 

การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญการ และนิติกรชํานาญการ 
พิเศษ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. 
สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูขอรับการคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญการ และนิติกรชํานาญการพิเศษ 

2.  การพิจารณาคัดเลือก 
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. พิจารณาจาก 2 สวน คือ การตรวจสอบ 

คุณสมบัติของบุคคล และการประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล 
ก)  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ใหพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของ 

ผูดํารงตําแหนงนิติกรผูขอรับการคัดเลือกใหสอดคลองกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก. ตามที่ 
กําหนดในประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาใน 3 สวน คือ 

1)  การไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ 
หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 

1.1)  หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับประกาศนียบัตร 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 
(1)  ผูดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ – ตองไดรับประกาศนียบัตร 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับตน 
(2)  ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการ – ตองไดรับประกาศนียบัตร 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับตน หรือ ระดับกลาง 
(3)  ผูดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ – ตองไดรับประกาศนียบัตร 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง
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ทั้งนี้ จนกวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะปรับปรุงโครงสราง 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐใหสอดคลองกับโครงสรางการจาย พ.ต.ก. ตามประกาศ ก.พ. 
เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

1.2)  หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง  เชนเดียวกับ 
แนวทางขางตน 

2)  ระยะเวลาปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
2.1) พิจารณาจากระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายให 

ปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ 
2.2)  ใหนับรวมระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกร (ป) ซ่ึงไดรับมอบหมายให 

ปฏิบัติงานดานกฎหมายซ่ึงมีลักษณะงานตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในสวนราชการ/ 
หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ 

2.3)  ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานดานกฎหมายใน 
สวนราชการหรือหนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ดังนี้ 

ตําแหนงและระดับ  ระยะเวลาการปฏบิัติงานดานกฎหมาย 
นิติกรปฏิบัติการ 

-  ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร 
-  ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร 
-  ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร 

ไมนอยกวา 4 ปยอนหลัง 
ไมนอยกวา 2 ปยอนหลัง 
ไมนอยกวา 1 ปยอนหลัง 

นิติกรชํานาญการ 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 

ไมนอยกวา 2 ปยอนหลัง 

ทั้งนี้ หากผูขอรับการคัดเลือกไดรับคําส่ังมอบหมายใหไปปฏิบัติราชการ 
ในหนวยงานอ่ืนซ่ึงไมใชสวนราชการหรือหนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ หรือไดรับคําส่ัง 
มอบหมายใหปฏิบัติงานอยางอ่ืนซึ่งไมใชงานดานกฎหมายตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
ไมใหนับรวมระยะเวลาการปฏิบัติงานในชวงนั้น 

3)  สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
3.1)  พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานดานกฎหมายระหวางที่ 

ผูขอรับการคัดเลือกดํารงตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญการ หรือนิติกรชํานาญการพิเศษ 
โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานที่จะนํามาใชเปนฐานการคํานวณนั้นตองเปนระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติ 
“งาน” ดังนี้
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-  เปนงานดานกฎหมายของทางราชการซ่ึงมีลักษณะงานอยางใด 
อยางหนึ่งหรือหลายอยางใน 14 ลักษณะงาน ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ 1 :  การตรวจและปรับยกรางกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ 2 :  การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ 3 :  การใหคําปรกึษาและความเห็นทางกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ 4 :  การรางสัญญาและการบริหารสัญญา 
ลักษณะงานที่ 5 :  การดําเนินการทางวินัย 
ลักษณะงานที่ 6 :  การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรือ 

สํานวนการสืบสวนจากการรองเรียน รองทุกข 
การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน 

ลักษณะงานที่ 7 :  การดําเนินคดีอาญาคดีแพงคดีในศาลปกครอง คดใีนศาล 
รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 

ลักษณะงานที่ 8 :  การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง 
ลักษณะงานที่ 9 :  การเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ 10:  การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง 
ลักษณะงานที่ 11:  การดําเนินมาตรการทางปกครอง(ยกเวนการดําเนินการ 

เกี่ยวกับการอุทธรณ) 
ลักษณะงานที่ 12 :  การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
ลักษณะงานที่ 13 :  การเตรียมการระงับขอพิพาท 
ลักษณะงานที่ 14:  งานดานกฎหมายอ่ืนที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกจิเกี่ยวกับ 

การรับรองนักกฎหมายภาครัฐรับรอง 

(คําอธิบายลักษณะงานดานกฎหมายในราชการพลเรือนสามัญแตละลักษณะงาน 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) 

- เปนงานที่ผูขอรับการคัดเลือกไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจริ ง 
ในระหวางที่ดํารงตําแหนงนิติกร และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในสวนราชการ/หนวยงานที่ 
กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ซ่ึงงานดังกลาวอาจเปนงานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือ 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง กรม หรือจังหวัด เปนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ของสวนราชการ และ/หรือ เปนงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษ และ 

-  เปนงานหลักของตําแหนงนิติกรตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนง
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3.2)  ใหเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผูขอรับการคัดเลือกใชเพื่อปฏิบัติงานดาน 
กฎหมายใหบรรลุผลสําเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละป โดยมาตรฐานการทํางานของ 
ขาราชการตอคนตอป  คิดเปน 230 วัน หรือ 1,380ชั่วโมง 

3.3)  ผูขอรับการคัดเลือกจะตองมีระยะเวลาท่ีใชปฏิบัติงานหลักดานกฎหมาย 
ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ 
ไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงาน 

ข)  การประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรม  ของผูขอรับ 
การคัดเลือกวาเปนนิติกรคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงาน 
ดานกฎหมายในราชการพลเรือนที่มีความสําคัญ มีความยุงยากซับซอน  และสงผลกระทบ 
อยางกวางขวางท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม โดยแยกการพิจารณาออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1)  การประเมินความรูความสามารถของบุคคล  มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
1.1) ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงตั้ง 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินความรูความสามารถ 
ของผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับเงินเพิ่มฯ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.ฯ กําหนด จํานวน 
อยางนอย 3 คน ประกอบดวย 

- ผูแทน อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่ไดรับ 
มอบหมาย 

- ที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย 
ของกรมที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมมอบหมาย ทั้งนี้ หากกระทรวง/กรม 
ดังกลาวไมมีตําแหนงที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ใหรองหัวหนา 
สวนราชการระดับกรมที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบภารกิจดานกฎหมายของสวนราชการทําหนาที่แทน 

- ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายภายนอกสวนราชการ และ 
- หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ 

1.2)  ใหผูขอรับการคัดเลือกจัดทําผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย 
ดีเดนหรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานดานกฎหมาย พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/ 
พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น จํานวน 1 โครงการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

-  เปนผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายท่ีจัดทําขึ้นในระหวาง 
ที่ดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนด 
ในประกาศ ก.พ.ฯ โดยไมจําเปนตองจัดทําผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  หรือ 
เปนขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายของสวนราชการที่ไดจัดทําขึ้น
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หลังจากผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเทาซ่ึง ก.พ. 
กําหนดหรือรับรอง และไดมีการนําไปปฏิบัติจริงแลว 

-  ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 
ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

-  กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวา 
ผูขอรับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทําผลงานในสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรอง 
จากผูมีสวนรวมในผลงานนั้นและจากผูบังคับบัญชาดวย 

-  ผลงานที่ไดนํามาเสนอเพื่อประเมินสําหรับเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว จะนํามาเสนอขอใหพิจารณาคัดเลือกเพ่ือใหไดรับ พ.ต.ก. อีกไมได 

ทั้งนี้ ผลงานหรือขอเสนอปรับปรุง/พัฒนางานที่นําเสนอดังกลาวตอง 
แสดงใหเห็นถึงระดับความรู  ความสามารถดานกฎหมาย  ทักษะในการปรับใชและการตีความกฎหมาย 
และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

1.3)  ใหพิจารณาจากระดับความรูความเขาใจ รวมไปถึงทักษะ ความชํานาญ 
และประสบการณในการรางกฎหมาย การปรับใชกฎหมายและตีความกฎหมายของผูขอรับการคัดเลือก 
อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีระดับความยากที่ 
แตกตางกันในแตละระดับตําแหนงตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานนิติการ โดยอาจ 
จําแนกเกณฑการพิจารณาออกเปน 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1  นําเสนอ “ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย” มีเกณฑ 
การพิจารณา ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน  คําอธบิาย 
ผาน  ผลงานดานกฎหมายท่ีนําเสนอ มีลักษณะดังนี้ 

-  เปนผลงานที่มีคุณภาพงานดีเดนและมีความยุงยากของงานสูง และ 
-  เปนผลงานที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงระดับความรู ความเขาใจ ทักษะ 
ความชํานาญและประสบการณในการรางกฎหมาย การปรับใชกฎหมาย 
และการตีความกฎหมายท่ีสูงกวาระดับมาตรฐานของแตละระดับตําแหนง 
ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ 

-  เปนผลงานที่มีการนํ าไปปฏิบัติ จริ งและประสบผลสํา เร็ จอย างมี 
ประสิทธิภาพตามเปาหมายที่กําหนดและกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ
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เกณฑการใหคะแนน  คําอธบิาย 
ไมผาน  ผลงานดานกฎหมายท่ีนําเสนอ มีลักษณะดังนี้ 

-  ผลงานที่นําเสนอเปนผลงานที่มีคุณภาพและความยุงยากระดับปานกลาง 
ตามมาตรฐานที่กําหนด และ/หรือ 

-  ไมสะทอนใหเห็นถึงระดับความรู  ความเขาใจ ทักษะ ความชํานาญและ 
ประสบการณในการรางกฎหมาย การปรับใชกฎหมายและการตีความกฎหมาย 
ที่สูงกวาระดับมาตรฐานของแตละระดับตําแหนงตามที่กําหนดในมาตรฐาน 
กําหนดตําแหนง และ/หรือ 

-  เปนผลงานที่ไมประสบผลสําเร็จจริงตามเปาหมายที่กําหนดหรือไมกอใหเกิด 
ประโยชนตอทางราชการ 

กรณีที่ 2  นําเสนอ “ขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดาน 
กฎหมายของสวนราชการ” มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน  คําอธบิาย 
ผาน  ขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายที่นําเสนอ 

มีลักษณะดังนี้ 
-  เปนขอเสนอที่ เกิดจากการนําความรูที่ไดจากการอบรมหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาที่ ก.พ. กําหนด 
หรือรับรองมาประยุกตใชและนําไปปฏิบัติจริง และ 

-  เปนขอเสนอที่สงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานหรือระบบงาน 
ดานกฎหมายของสวนราชการ เชน รางกฎหมายหรือรางกฎขอบังคับที่อยู 
ในความรับผิดชอบผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแลว เปนตน 

ไมผาน  ขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายที่นําเสนอ 
มีลักษณะดังนี้ 
-  ไมไดเปนขอเสนอที่เกิดจากการนําความรูที่ไดจากการอบรมหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาที่ ก.พ. กําหนด 
หรือรับรองมาประยุกตใช และ/หรือ 

-  เปนขอเสนอที่ไมไดมีการนําไปปฏิบัติจริง และ/หรือ ไมกอใหเกิด 
การพัฒนางานหรือระบบงานดานกฎหมายของสวนราชการ
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1.4)  ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” การประเมิน 
ความรู ความสามารถของบุคคล 

2)  การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
2.1)  ใหสวนราชการโดย อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกร เพื่อคัดเลือก 
ใหไดรับ พ.ต.ก. เชน การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินแบบ 360 องศา เปนตน พรอมทั้ง 
กําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
ของผูดํารงตําแหนงดังกลาวไวลวงหนา และใหระบุลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกในแตละระดับ 
ไวเปนมาตรฐานดวย 

2.2)  ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการคัดเลือก 
โดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับพิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤตกิรรม 
ของบุคคลโดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
ของผูดํารงตําแหนงนิติกรแตละตําแหนงซ่ึงไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน และใหหัวหนาหนวยงาน 
การเจาหนาที่ตรวจสอบการพิจารณาประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม หรือ 
อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมกําหนด โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับการประเมิน  คะแนน 
ดีเดน  ไดคะแนนมากกวา 90% ของคะแนนเต็ม 
ดีมาก  ไดคะแนน 80%-89% ของคะแนนเต็ม 
ดี  ไดคะแนน 70%-79% ของคะแนนเต็ม 

พอใช  ไดคะแนน 60%-69% ของคะแนนเต็ม 
ตองปรับปรุง  ไดคะแนนนอยกวา 60% ของคะแนนเต็ม 

2.3)  ผูขอรับการคัดเลือกที่ผานการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
จะตองไดคะแนนในระดับดีขึ้นไปหรือไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

3  เกณฑการคัดเลือก 
การตัดสินวาผูขอรับการคัดเลือกผูใดผานการคัดเลือกและเปนผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก. 

จะตองเปนผูผานการพิจารณาคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนิติกร ตาม ขอ 2  ก) และจะตองเปน 
ผูผานการประเมินความรูความสามารถของบุคคล และการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
ตาม ขอ 2  ข) ตามเกณฑที่กําหนดทั้ง 2 สวน
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4.  แบบการพิจารณา 
แบบการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ประกอบดวย 2 แบบ 

(เอกสารแนบ 2) ดังนี้ 
4.1  แบบ พ.ต.ก. 1-1 :  แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับ 

การพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร เปนแบบฟอรมสําหรับผูดํารง 
ตําแหนงนิติกร ประเภทวิชาการใชแสดงขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบคุคล 
เพื่อจะขอรับ พ.ต.ก. ใหสูงขึ้นตามระดับตําแหนง ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝกอบรมดูงาน การไดรับคําส่ังมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอ่ืน) 

- สวนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน (หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน 
และสรุปการปฏิบัติงานดานกฎหมาย) 

- สวนที่ 3 ผลงานดีเดนและขอเสนอการพัฒนางาน 

- สวนที่ 4 ความเห็นผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
4.2  แบบ พ.ต.ก. 1-2 :  แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ 

มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร เปนแบบที่สวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติและ 
ประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. 
ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

- สวนที่ 1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 

- สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินความรูความสามารถ 

- สวนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม
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กรณีที่ 1.2  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงข้ึน 
ตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น) 

การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรซ่ึงไดรับ พ.ต.ก. อยูเดิมและไดรับการแตงตั้งใหดํารง 
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น และจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ใหดําเนินการตาม 
หลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ผูขอรับการคัดเลือก 
ไดแก ผูดํารงตําแหนงนิติกรซ่ึงไดรับ พ.ต.ก. สําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการหรือระดบั 

ชํานาญการอยูเดิมและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว และจะขอรับ พ.ต.ก. 
ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนงดังกลาว 

2.  การพิจารณาคัดเลือก 
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือกวาสอดคลองกับคุณสมบัติของ 

ผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและ 
เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 หรือไม โดยพิจารณาใน 3 สวน คือ 

1)  การไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่ 
เทียบเทาซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 

1.1) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับ พ.ต.ก.อยูเดิม และจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่ 

สูงขึ้นจะตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซ่ึงจัดโดย 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้ 

-  ผูดํารงตําแหนงนิติกรซ่ึงไดรับ พ.ต.ก. สําหรับตําแหนงระดับปฏิบัติการและ 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการแลว  จะขอรับ พ.ต.ก. สําหรับตําแหนงระดับชาํนาญการ 
ไดตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง 

-  ผูดํารงตําแหนงนิติกรซ่ึงไดรับ พ.ต.ก. สําหรับตําแหนงระดับชํานาญการและ 
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษแลว  จะขอรับ พ.ต.ก. สําหรับตําแหนงระดับ 
ชํานาญการพิเศษ ตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับกลาง 

ทั้งนี้ จนกวาสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรฯ 
ใหสอดคลองกับโครงสรางการจาย พ.ต.ก. ตามประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับ 
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

1.2) หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง เชนเดียวกับแนวทางขางตน
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2) ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
พิจารณาจากระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 

ดานกฎหมายในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไมนอยกวา 2 ปยอนหลัง 
3) สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานดานกฎหมายระหวางที่ผูขอรับ 
การคัดเลือกดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการ/ 
หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ  ไมนอยกวารอยละ 80 ในระหวางที่ไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิม 
กอนเล่ือนระดับตําแหนง 

ทั้งนี้ ใหนําแนวทางและเกณฑการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ตามกรณีที่ 1.1  มาใชโดยอนุโลม 

3.  เกณฑการคัดเลือก 
การตัดสินวาผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดผานการคัดเลือกและมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก. ในอัตรา 

ที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการพิจารณาคุณสมบัติตามขอ 2. 

4.  ผูรับผิดชอบการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ไดแก อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

5.  แบบการพิจารณา 
แบบการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตาม 

ระดับตําแหนง ประกอบดวย 2 แบบ (เอกสารแนบ 2) ดังนี้ 
1)  แบบ พ.ต.ก. 1-1 : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับ 

การพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร เปนแบบฟอรมสําหรับผูดํารง 
ตําแหนงนิติกรใชแสดงขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือจะขอรับ 
พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝกอบรมดูงาน การไดรับคําส่ังมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอ่ืน ประวัติ 
การไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร) 

- สวนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน (หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน 
และสรุปผลการปฏิบัติงานดานกฎหมาย) 

- สวนที่ 3 ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
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2)  แบบ พ.ต.ก. 1-2 : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่ 
มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร เปนแบบที่สวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของ 
ผูดํารงตําแหนงนิติกร ที่ขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง และตองจัดสงใหสํานักงาน ก.พ. 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองนักกฎหมายภาครัฐ 
พิจารณาตรวจสอบตอไป
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กรณีที่ 2 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) 
ระดับตนใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนใหไดรับเงินเพิ่ม 
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร ทั้งในกรณีการใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีที่ 
ผูดํารงตําแหนงเคยไดรับ พ.ต.ก. อยูเดิมและไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1.  ผูขอรับการคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 

2.  การพิจารณาคัดเลือก 
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนใหไดรับ พ.ต.ก. 

พิจารณาจาก 2 สวน คือ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลและการประเมินความรูความสามารถ 
คุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล 

ก) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล  ใหพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูดาํรงตาํแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนผูขอรับการคัดเลือกใหสอดคลองกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิ 
ไดรับ พ.ต.ก. ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มี 
เหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 โดยพิจารณาใน 3 สวน คือ 

1) การไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่ 
เทียบเทาซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 

1.1)  หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ผูขอรับการคัดเลือกตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร 

การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ท้ังนี ้จนกวาจะมี 
การปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับโครงสรางการจาย พ.ต.ก. ตามประกาศ ก.พ. เรื่อง 
กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 

1.2) หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาที่ ก.พ. กําหนดหรือรับรอง เชนเดียวกับแนวทางขางตน 
2) ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

พิจารณาจากประสบการณการปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรชํานาญการหรือ 
ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ และ/หรือ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนซ่ึงไดรบั 
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ตอเนื่อง 
รวมกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปยอนหลัง
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3)  สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติ งานด านกฎหมายระหวางที่ 

ผูขอรับการคัดเลือกดํารงตําแหนงผู อํานวยการเฉพาะดาน  (นิติการ)  ระดับตน โดยระยะเวลา 
การปฏิบัติงานที่จะนํามาใชเปนฐานการคํานวณนั้นตองเปนระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติ “งาน” ดังนี้ 

- เปนงานดานกฎหมายของทางราชการซ่ึงมี ลักษณะงานอยางใด 
อยางหนึ่งหรือหลายอยางใน 14 ลักษณะงานตามเอกสารแนบ 1 ซ่ึงเปนงานที่ตองใชความรู ทักษะและ 
ความชํานาญงานในวิชาชีพกฎหมายในระดับสูง และ 

- เปนงานที่ผูขอรับการคัดเลือกไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจริงในขณะที่ 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานใน 
สวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ซ่ึงงานดังกลาวอาจเปนงานที่ปรากฏในคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปของกระทรวง กรม หรือจังหวัด เปนงานตามหนาที่ 
ความรับผิดชอบหลักของสวนราชการ และ/หรือ เปนงานดานกฎหมายที่ไดรับมอบหมายพิเศษ และ 

-  เปนงานหลักของตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 
ตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ทั้งนี้ ใหนําแนวทางและเกณฑการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเพื่อคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ตามกรณีที่ 1.1 มาใชในการพิจารณาคุณสมบัติผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ใหไดรับ พ.ต.ก. โดยอนุโลม 

ข) การประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือก 
วาเปนผูมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ  ทักษะและพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะขับเคล่ือนและอํานวยการ 
งานดานกฎหมายของสวนราชการซ่ึงมีความสําคัญและสงผลกระทบอยางกวางขวางในราชการพลเรอืน 
ที่มีความสําคัญ โดยแยกการพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ 

1)  การประเมินความรูความสามารถของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
1.1)  ใหผูขอรับการคัดเลือกนําเสนอผลงานที่ดีเดนและเปนที่ยอมรับในวงการ 

วิชาชีพกฎหมาย พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกลาวใหดียิ่งขึ้น จํานวน 
อยางนอย 1 เรื่อง ดังนี้ 

(1) ผลงานที่นํามาใชประกอบการประเมิน ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 
-  เปนผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายที่ดี เดนและ 

เปนที่ยอมรับ ซ่ึงไดจัดทําขึ้นในขณะที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนตามที่ไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัติงานในสวนราชการ/หนวยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ โดยผลงานหรือผลสําเรจ็ของ 
งานดานกฎหมายดังกลาวตองมีลักษณะงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางใน  14  ลักษณะงาน
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ดานกฎหมายในราชการพลเรือน (เอกสารแนบ 1) พรอมทั้ง ตองนําเสนอความคิดเห็นการปรับปรุง/ 
พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้นดวย หรือ 

-  เปนขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานดานกฎหมายที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของสวนราชการซ่ึงไดจัดทําขึ้นภายหลังจากผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเทา ซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง โดยมีเนื้อหาหลัก 
สอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและไดนํามาปฏิบัติจริงในขณะที่ดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนแลว 

(2)  ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ 
ขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม 

(3)  ผลงานที่นํามาประเมินจะตองมีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถแสดง 
ไดวาเปนผลงานที่แทจริงของผูขอรับการคัดเลือก หรือเปนเอกสารที่ตองมีการรับรองจากผูบังคับบัญชา 
ระดับสูงขึ้นไปวาเปนผลงานของผูขอรับการคัดเลือกจริง กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน 
จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับการคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทําผลงานในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
ของผลงาน 

(4)  ผลงานที่ไดนํามาใชประเมินเพื่อเล่ือนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ระดับที่สูงขึ้น หรือ ที่ไดนํามาใชประเมินในกรณีอ่ืนๆ แลว จะนํามาเสนอขอใหพิจารณาคัดเลือกเพื่อ 
ขอรับเงินเพิ่มฯ อีกไมได 

1.2) ใหพิจารณาวาผลงานที่ผูขอรับการคัดเลือกนําเสนอนั้น มีคุณภาพดีเดน 
เปนพิเศษ และเปนประโยชนตอทางราชการไดอยางดีเยี่ยม  โดยมีเกณฑการใหคะแนนจําแนกออก 
เปน 2 ระดับ คือ “ผานการประเมิน” และ “ไมผานการประเมิน” 

1.3) ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” การประเมิน 
ความรูความสามารถของบุคคลโดย อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมาย 
ภาครัฐ 

2) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
2.1)  ใหสวนราชการโดย อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม 

กําหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตน เพื่อคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. เชน การสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินแบบ 
360 องศา เปนตน พรอมทั้ง กําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวชี้วัดและเปาหมายสําหรับ 
การปฏิบัติงานดานกฎหมายของผูดํารงตําแหนงดังกลาวไวลวงหนา และใหระบุลักษณะของพฤติกรรม 
ที่แสดงออกในแตละระดับไวเปนมาตรฐานดวย
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2.2)  ใหสวนราชการพิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
โดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการปฏิบัติงานดานกฎหมายของผูดํารง 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนซ่ึงไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการให 
คะแนนแบงเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับการประเมิน  คะแนน 
ดีเดน  ไดคะแนนมากกวา 90% ของคะแนนเต็ม 
ดีมาก  ไดคะแนน 80%-89% ของคะแนนเต็ม 
ดี  ไดคะแนน 70%-79% ของคะแนนเต็ม 

พอใช  ไดคะแนน 60%-69% ของคะแนนเต็ม 
ตองปรับปรุง  ไดคะแนนนอยกวา 60% ของคะแนนเต็ม 

2.3)  ผูที่ผานการประเมินจะตองไดคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะและ 
พฤติกรรมของบุคคล ในระดับดีขึ้นไปหรือไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 70 

2.4)  ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงตั้ ง 
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) จํานวนอยางนอย 3 คน ประกอบดวย 

-  หัวหนาสวนราชการระดับกรม 
-  รองหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ 
ดูแลงานดานกฎหมายของสวนราชการ 

-  ที่ปรึกษาดานกฎหมายหรือผู เชี่ยวชาญดานกฎหมายซ่ึงกํากับดูแล 
การปฏิบัติงานของผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ผูขอรับ 
การคัดเลือก (ถามี) และ 

-  หัวหนาหนวยงานการเจ าหนาที่ระดับผู อํานวยการกอง/สํานัก 
เปนเลขานุการ 

3.  เกณฑการคัดเลือก 
การตัดสินวาผูดํารงตําแหนงผู อํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ)  ระดับตนผูขอรับ 

การคัดเลือกผูใดผานการคัดเลือกและเปนผูมีสิทธิไดรับ พ.ต.ก.  ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผาน 
การพิจารณาคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนิติกร ตามขอ 1 และจะตองเปนผูผานการประเมินความรู 
ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมตามเกณฑที่กําหนดตามขอ 2.
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4.  แบบการพิจารณา 
แบบการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนให 

ไดรับ พ.ต.ก. ประกอบดวย 2 แบบ (เอกสารแนบ 2) ดังนี้ 
1)  แบบ พ.ต.ก. 2-1 : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 

เฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนสําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง 
นิติกร เปนแบบฟอรมสําหรับผูดํารงตําแหนงนิติกร ประเภทวิชาการใชแสดงขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใช 
ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนที่ขอรับ 
พ.ต.ก. ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป (ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝกอบรมดูงาน การไดรับคําส่ังมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอ่ืน และ 
ประวัติการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร) 

- สวนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน (หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน 
และสรุปผลการปฏิบัติงานดานกฎหมาย) 

- สวนที่ 3  ผลงาน/ผลสําเร็จของงานที่ดี เดนและเปนที่ยอมรับหรือขอเสนอ 
การปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดานกฎหมาย 

- สวนที่ 4  ความเห็นของผูบังคับบัญชาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

2)  แบบ พ.ต.ก. 2-2 แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง 
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) เปนแบบที่สวนราชการใชเปนแนวทางในการ 
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนและการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
เฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนเพื่อใหไดรับ พ.ต.ก.และจะตองจัดสงใหสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําเสนอ 
อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองนักกฎหมายภาครัฐพิจารณาตอไป แบบ พ.ต.ก. 2-2 
ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

- สวนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

- สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

5. กรณีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรซ่ึงไดรับ พ.ต.ก. อยูเดิมและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนไดรับ พ.ต.ก. 

เพื่อใหการจาย พ.ต.ก. เปนไปตามวัตถุประสงคที่ ก.พ. กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความคุมคา และกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ  ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงนิติกร 
ชํานาญการหรือนิติกรชํานาญการพิเศษ ซ่ึงไดรับ พ.ต.ก. อยู เดิมไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
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ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ใหหัวหนาสวนราชการเจาสังกัดมีคําส่ังใหจาย พ.ต.ก. 
แกผูดํารงตําแหนงดังกลาวเมื่อบุคคลผูนั้นผานกระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตนใหไดรับ พ.ต.ก. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน 
นักกฎหมายภาครัฐแลว และใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอรับการคัดเลือกฯ 
ซ่ึงมีรายละเอียดและเอกสารแนบครบถวนสมบูรณตามที่กําหนด โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปน 
สาระสําคัญ และไมกอนวันที่ผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ 
ทั้งนี้ เพื่อพิสูจนวาผูดํารงตําแหนงดังกลาวซึ่งไดรับเงินประจําตําแหนงอยูแลว มีคุณสมบัติครบถวนและ 
เหมาะสมตามท่ีกําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ และใหไดรับ พ.ต.ก. อีกทางหนึ่งได 

กรณีที่ผูขอรับการคัดเลือก “ไมผาน” การคัดเลือกจาก อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ 
การรับรองนักกฎหมายภาครัฐเฉพาะในสวนการประเมินความรูความสามารถ  อ.ก.พ.ฯ อาจมีมติให 
ผูขอรับการประเมินปรับปรุงผลงานหรือจัดสงผลงานใหมโดยไมตองพิจารณาคุณลักษณะและประเมิน 
คุณสมบัติและพฤติกรรมอีกครั้งหนึ่ง และเม่ือผานการพิจารณาของ อ.ก.พ.ฯ แลว ใหมีผลยอนหลังไป 
ถึง ณ วันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับผลงานที่ผูขอรับการคัดเลือกแกไขปรับปรุงหรือผลงานใหมซ่ึงไมเปน 
การแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ
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ข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหนงนติิกร (พ.ต.ก.) 

เพื่อใหการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
(พ.ต.ก.) เปนไปอยางเรียบรอย  เปนระบบ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ก.พ. โดย อ.ก.พ.เฉพาะกิจ 
เกี่ยวกับการรับรองนักกฎหมายภาครัฐไดจําแนกขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ 
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ออกเปน 2 กระบวนการตามสายงานของผูมีสิทธิไดรับ 
พ.ต.ก. ดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี 
เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

2.  ขั้นตอนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
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1.  ขั้นตอนการคัดเลอืกผูดํารงตําแหนงนิตกิรใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิตกิร 

การพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรกและการคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ใหดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรเขารับ 
การฝกอบรมตามหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรองเพื่อพัฒนา 
ความรู ทักษะและประสบการณในงานดานกฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 ใหสวนราชการเจาสังกัดประกาศแจงใหนิติกรผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่ 
กําหนดในประกาศ ก.พ. เรื่อง การกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ที่ผานการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอ่ืนซ่ึง ก.พ. 
กําหนดหรือรับรอง กรอกรายละเอียดพรอมทั้งนําเสนอผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายดีเดน 
หรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายตามแบบสรุปคุณสมบัติและผลงาน 
ของผูดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง 
นิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1-1) พรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย 
ภาครัฐและเอกสารที่เกี่ยวของใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินโดยตรง 
และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับพิจารณาใหการรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบ 
พ.ต.ก. 1-1 สวนที่ 2) และใหหนวยงานการเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.ฯ กําหนด (ตามแบบ พ.ต.ก. 1-2 สวนที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 3  สําหรับกรณีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก 
ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล 
ดังนี้ 

3.1 การประเมินความรูความสามารถของบุคคล 
ก)  ใหหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที ่ในฐานะฝายเลขานุการนําเสนอ 

ผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายดีเดน หรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรืองานดาน 
กฎหมายของสวนราชการตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายพิจารณาตามหลักเกณฑและ 
แนวทางที่ อ.ก.พ.ฯ กําหนด 

ข)  ใหหนวยงานการเจ าหนาที ่ในฐานะฝายเลขานุการจัดทํารายงาน 
การประชุม บันทึกความเห็น ขอสังเกตและมติของคณะกรรมการฯ ไวเปนลายลักษณอักษร
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3.2 การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
ก)  ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม กําหนด 

แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. และ 
กําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของตําแหนงนิติกรไวเปนการลวงหนาแลวแจงเวียนให 
ขาราชการในสังกัดทราบ 

ข)  ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือก ไดแก ผูบังคับบัญชาที่ 
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 
1 ระดับ พิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือกตามแนวทางและวิธีการที่ 
กําหนดตาม ก) 

ค)  ใหหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ตรวจสอบการพิจารณาประเมินให 
เปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมฯ ตามท่ี อ.ก.พ.กรม หรือ 
อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม กําหนด 

กรณีที่พบวาผูขอรับการคัดเลือกไมผานการประเมินความรูความสามารถ และ/หรือ 
การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือกแจงผลการประเมินดังกลาว 
ใหผูขอรับการคัดเลือกทราบวามีส่ิงใดที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูขอรับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนา 
ตนเองใหเหมาะสมตอไป 

ขั้นตอนที่ 4 ใหสวนราชการเจาสังกัดจัดทําสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับ 
พ.ต.ก. ทั้งในสวนการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและสวนการประเมินความรูความสามารถ 
คุณลักษณะ และพฤติกรรม สําหรับกรณีการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. 
ครั้งแรก และในสวนการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลสําหรับกรณีการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนง 
นิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับตําแหนง (ตามแบบ พ.ต.ก. 1-2) พรอมระบเุหตผุล 
แลวเสนอ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมพิจารณาคัดเลือก และใหหัวหนา 
สวนราชการมีคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ผานการคัดเลือกฯ ไดรับ พ.ต.ก. ในแตละระดับตําแหนง 
โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่สวนราชการเจาสังกัดไดรับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารง 
ตําแหนงนิติกรสําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
(แบบ พ.ต.ก. 1-1) ซ่ึงมีรายละเอียดและเอกสารแนบครบถวนสมบูรณตามที่กําหนด โดยไมตอง 
มีการแกไขเพ่ิมเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญและไมกอนวันที่ผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ 

ในการนี้ ใหสวนราชการมอบหมายงานดานกฎหมายที่มีความสําคัญและยุงยากและ 
สงผลกระทบอยางกวางขวางใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูไดรับ พ.ต.ก. รับผิดชอบดวย
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ขั้นตอนที่ 5  ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนง 
นิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. แตละราย พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหสํานักงาน ก.พ. ภายใน 
30 วันนับแตวันที่หัวหนาสวนราชการมีคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับ พ.ต.ก. เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ. 
วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐพิจารณาตรวจสอบตอไป
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2.  ขั้นตอนการคัดเลอืกผูดํารงตําแหนงผูอาํนวยการเฉพาะดาน (นติิการ) ระดบัตนใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ 
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

การพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ใหไดรับ 
พ.ต.ก. ครั้งแรก และการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน ซ่ึงเคย 
ไดรับ พ.ต.ก. อยูเดิมในขณะที่ดํารงตําแหนงในสายงานนิติกร ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1  ใหสวนราชการเจาสังกัดพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรหรือ 
ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรนักกฎหมาย 
ภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรองเพื่อพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในงาน 
ดานกฎหมาย 

ขั้นตอนที่ 2  ใหสวนราชการเจาสังกัดประกาศแจงใหผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) 
ระดับตน ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่ม 
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ.  2552 และผานการอบรมหลักสูตร 
นักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นซ่ึง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง กรอกรายละเอียดและจัดทําผลงาน/ 
ผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย หรือขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดานกฎหมายที่ดีเดน 
และเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย ตามแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี 
เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 2-1) พรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐและเอกสารที่เกี่ยวของและใหหนวยงานการเจาหนาที่พิจารณาตรวจสอบ 
คุณสมบัติเบ้ืองตนของผูขอรับการคัดเลือกตามแบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ 
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน (แบบพ.ต.ก. 2-2) สวนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3  ให อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรม กําหนดแนวทาง 
และวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือกใหไดรับ พ.ต.ก. และกําหนด 
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของตําแหนงนิติกรไวเปนการลวงหนาแลวแจงเวียนใหขาราชการ 
ในสังกัดทราบ  พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประเมินคุณลักษณะและ 
พฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 

ใหคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนง 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตนพิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูขอรับ 
การคัดเลือกฯ ตามแนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมกําหนด 
และใหหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดทําสรุปผลการประเมิน 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามแบบ พ.ต.ก. 2-2 สวนที่ 2 พรอมทั้งจัดทํารายงานการประชุม
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บันทึกความเห็น ขอสังเกต และมติของคณะกรรมการฯ ไว เปนลายลักษณอักษรแลวเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาลงนามรับรองผลการพิจารณานั้น 

กรณีที่ผูขอรับการคัดเลือกไมผานการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือกแจงผลการประเมินดังกลาวใหผูขอรับการคัดเลือกทราบวามีส่ิงใด 
ที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูขอรับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป 

ขั้นตอนที่ 4  ใหสวนราชการจัดสง (1) คําขอรับการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
เฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน และผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย หรือขอเสนอการปรับปรุง 
และพัฒนางานวิชาการดานกฎหมายของผูขอรับการคัดเลือก  (2) สรุปผลการพิจารณาทั้งใน 
สวนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูขอรับการประเมินและสวนการประเมินคุณลักษณะและ 
พฤติกรรม (ตามแบบ พ.ต.ก. 2-2) พรอมใหความเห็น และ (3) เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของให 
สํานักงาน ก.พ. เพ่ือนําเสนอ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
พิจารณา 

ขั้นตอนที่ 5  ใหหัวหนาสวนราชการมีคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตนที่ผานการคัดเลือกจาก อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน 
นักกฎหมายภาครัฐไดรับ พ.ต.ก. โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่สํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอรับ 
การคัดเลือกฯ ใหไดรับ พ.ต.ก. ซ่ึงมีรายละเอียดและเอกสารแนบครบถวนสมบูรณตามที่กําหนด 
โดยไมตองแกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญ และไมกอนวันที่ผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติ 
ครบถวนตามที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ
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การตรวจสอบการใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 

อ.ก.พ.  วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองนักกฎหมายภาครัฐจะพิจารณาตรวจสอบ 
การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับ พ.ต.ก. เปนระยะโดยสวนราชการจะตองจัดสงรายงาน 
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก.  ให อ.ก.พ.ฯ ภายใน 30 วันนับแตวันที่หัวหนา 
สวนราชการมีคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับ พ.ต.ก. 

หาก อ.ก.พ.ฯ สํานักงาน ก.พ. หรือสวนราชการตรวจสอบผลการพิจารณาแลวพบวามีกรณี 
การดําเนินการที่ไมถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่ อ.ก.พ.ฯ กําหนดใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1.  หาก อ.ก.พ.ฯ ตรวจสอบ พบวาการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก. ของ 
สวนราชการไมถูกตองหรือไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด และ/หรือ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับ 
พ.ต.ก. มีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมเหมาะสม  อ.ก.พ.ฯ อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการยกเลิกคําส่ังให 
ผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับ พ.ต.ก.หรือมีมติระงับการจาย พ.ต.ก. ใหแกผูดํารงตําแหนงนิติกรแตละราย 

2. หาก อ.ก.พ.ฯ หรือ สํานักงาน ก.พ. ตรวจสอบพบวาขาราชการรายใดแจงขอมูลที่เปน 
เท็จหรือไมตรงกับความเปนจริงในการขอรับ พ.ต.ก. หรือมีการนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนผลงาน 
ของตน หรือมีการจางวานผูอ่ืนใหจัดทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริง 
ของตน อ.ก.พ.ฯ อาจมีมติใหหัวหนาสวนราชการระงับหรือเพิกถอนคําส่ังใหขาราชการไดรับ พ.ต.ก. 
โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูทุจริตในการขอรับ พ.ต.ก. และใหสวนราชการดําเนินการทางวินัยแก 
ขาราชการดังกลาวรวมทั้งผูท่ีเกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป 

ในกรณีที่ อ.ก.พ.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐมีมติยกเลิก/ 
เพิกถอนคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดไดรับ พ.ต.ก. ใหขาราชการผูนั้นสง พ.ต.ก. ที่ไดรับไปคืน 
ภายใน 60 วันนับแตวันที่สวนราชการไดรับมติยกเลิก/เพิกถอนคําส่ังใหผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับ 
พ.ต.ก. 

ทั้งนี้ มติของ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
ขางตนใหถือเปนที่สุด 

-----------------------------



ลักษณะงานดานกฎหมายในราชการพลเรือน 

ลักษณะงานดานกฎหมายในราชการพลเรือนที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให 
ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ 
การรับรองนักกฎหมายภาครัฐจําแนกไดเปน 14  ลักษณะงาน ดังนี้ 

1.  ลักษณะงานที่ 1 :  การตรวจและปรับยกรางกฎหมาย 
หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการศึกษารวบรวมปญหา อุปสรรคในการ 

ดําเนินการทางดานกฎหมายของหนวยงาน ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของและเอกสารหลักฐานตางๆ และ 
นํามาใชวิเคราะห ปรับ ตรวจหรือยกรางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ 1 (โดยอาจเปน 
การยกรางขึ้นมาใหมท้ังฉบับหรือการยกรางแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห กล่ันกรอง 
ตรวจ และปรับแกกฎหมายหรือกฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณา 
กฎหมายหรือกฎ 

ลักษณะงานนี้อาจจําแนกออกเปน 2 ระดับ คือ 
(1)  กระบวนการที่ไมตองผานการพิจารณาขององคกรภายนอก สวนใหญจะ 

เปนกฎหมายในระดับประกาศกระทรวง/กรม ระเบียบกระทรวง/กรม ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืน 
ที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป  โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
ซ่ึงเมื่อผูปฏิบัติงานในหนวยงานตนเรื่องยกรางเสร็จ  และผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยงานนั้น 
ตามที่กฎหมายกําหนดลงนามใหความเห็นชอบแลว ก็สามารถประกาศใชไดทันที 

(2)  กระบวนการตองผานการพิจารณาขององคกรภายนอก สวนใหญจะเปน 
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  พระราชกําหนด  และกฎกระทรวง  ซ่ึงเมื่อ 
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานตนเรื่องยกรางเสร็จ  ตองสงใหองคกรอ่ืนดําเนินการตอไปตามอํานาจ 
หนาท่ีที่กฎหมายกําหนด เม่ือผานขั้นตอนกฎหมายกําหนดครบถวนแลวจึงจะสามารถประกาศใช 
เปนกฎหมายได 

1 กฎ หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 

เอกสารแนบ 1
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2.  ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการคนควา หาขอมูล ศึกษา วิเคราะห วจิยั 

เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมาย 
ตางประเทศหรือกฎหมายระหวางประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หนวยงานกําหนดในการพัฒนา 
งานทางดานกฎหมาย 

3.  ลักษณะงานที่ 3 : การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
หมายถึง  งานที่ผู ปฏิบัต ิงานตองดําเนินการศึกษาวิเคราะหข อเท็จจริง 

ขอกฎหมายเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย  การตีความบทบัญญัติแหงกฎหมาย การบังคับ 
ใชกฎหมาย หรือการอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน ซ่ึงเปนงานที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติราชการ และ 
มีผลกระทบตอสิทธิ หนาท่ี และเสรีภาพของเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน โดยอาจแบงแยกงาน 
ดานการใหคําปรึกษานี้ ไดเปน 3 ลักษณะงานยอย คือ 

(1)  งานดานใหคําปรึกษา หมายถึง งานใหความเห็นทางกฎหมาย ใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตอบขอหารือทางดานกฎหมายของสวนราชการที่ตองใชความรูทางวิชาการดานกฎหมาย 
ในระดับสูง 

(2)  งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือเสนอแนะ 
ทางดานกฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกราง ปรับปรุง แกไขกฎหมายของสวนราชการ 
ระดับกรม และกระทรวงที่ตองใชความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมาย 
สูงมากเปนพิเศษ 

(3)  งานบันทึก สรุป วิเคราะหและเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็น 
เกี่ยวกับรางกฎหมายหรือกฎตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัย 
ชี้ขาดทางกฎหมาย 

4.  ลักษณะงานที่ 4 : การรางสัญญาและการบริหารสัญญา 
หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอเท็จจริง 

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการรางและการบริหารสัญญาตาง ๆ ของหนวยงาน 
ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยผูปฏิบัติงานตองพิจารณา ราง ตรวจแกไข และแปล 
(กรณีสัญญาเปนภาษาตางประเทศ) สัญญาที่หนวยงานของตนเปนคูสัญญาใหถูกตองตามกฎหมาย 
ทุกฉบับที่เกี่ยวของตามลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อกอใหประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และ 
ปองกันมิใหราชการตองเสียเปรียบ ซ่ึงงานในการรางสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบงไดเปน 
3 ลักษณะ คือ 

(1)  งานยกรางนิติกรรมสัญญา  คือการยกรางสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน 
รวมถึง นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย



3 

(2)  งานตรวจรางสัญญา คือ การตรวจรางสัญญาซึ่งเปนไปตามตัวอยาง 
สัญญาที่คณะกรรมการวาดวยพัสดุกําหนดหรือมีการแกไขเล็กนอย ซ่ึงไมตองสงใหสํานักงาน 
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 

(3)  งานบริหารสัญญา  ผูปฏิบัติงานตองบริหารสัญญาที่หนวยงานของตนเปน 
คูสัญญา รวมถึง การดําเนินการทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับสัญญานั้น เชน การพิจารณาเสนอ 
ความเห็นเกี่ยวกับการตออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกใหธนาคารนําเงินค้ําประกัน 
การปฏิบัติตามสัญญามาสงมอบใหกับทางราชการ เปนตน 

5.  ลักษณะงานที่ 5 : การดําเนินการทางวินัย 
หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการหลายประการที่เกี่ยวของกับวินัย 

การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการประจํา 
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐแลวแตกรณี เชน การพิจารณาขอรองเรียน ขอกลาวหา บัตรสนเทห 
การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ 
การส่ังพักราชการ หรือการส่ังใหออกจากราชการไวกอน และการลงโทษขาราชการที่กระทํา 
ผิดวินัย รวมทั้ง การส่ังใหขาราชการที่หยอนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรอง 
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ราชการหรือการส่ังใหขาราชการที่มีกรณีถูกสอบสวน 
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและผลการสอบสวนไมไดความแนชัดพอท่ีจะสั่งลงโทษถึงออกจาก 
ราชการแตมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ออกจากราชการ เปนตน  เพื่อเสนอตอ 
ผูบังคับบัญชาหรือองคคณะบุคคลที่มีอํานาจในการลงโทษหรือส่ังใหออกจากราชการขาราชการ 
ผูนั้นตอไป 

นอกจากนั้น  ผูปฏิบัติงานนี้ยังตองดําเนินการวางแผนและกําหนดโครงการ 
พัฒนางานวินัย  การเผยแพรและใหความรูดานวินัย  การเสริมสรางวินัย  จริยธรรม  และจรรยา 
ขาราชการตามที่สวนราชการกําหนด  อีกทั้งตองติดตาม  ประเมินผล  การดําเนินการตาม 
นโยบาย มาตรการในการเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและติดตามและ 
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการประจํา 
สวนราชการ/หนวยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัยแลวแตกรณีดวย 

6.  ลักษณะงานที่ 6 : การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรือสํานวน 
การสืบสวนจากการรองเรียน รองทุกข การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน 

หมายถึง งานทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวนหรือสํานวน 
การสืบสวนที่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกําหนดใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานเปนเจาพนักงาน 
และบัญญัติใหมีอํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน  การรับเรื่องรองทุกข  การตรวจสอบหรือ 
ไตสวน การสืบสวน และการสอบสวนอยางแจงชัด
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7.  ลักษณะงานที่ 7 : การดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีในศาลปกครอง คดีในศาล 
รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 

การดําเนินคดีอาญา หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติตองดําเนินการแทนรัฐและหรือ 
หนวยงานของรัฐซ่ึงเปนโจทกและจําเลยในคดีอาญา โดยเปนผูรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 
พยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินคดีเอง หรือ เพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ 

สําหรับกรณีคดีแพง  ตองไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดี 
ในศาลแทนรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐซ่ึงเปนโจทกหรือจําเลย เนื่องจากกระทําไปตาม 
อํานาจหนาที่ หรือเปนผูรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อทําคําฟอง 
คําใหการ คําอุทธรณ หรือฎีกาเอง หรือ เพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ 
เพ่ือดําเนินการดังกลาว

นอกจากการดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแลว  ยังหมายรวมถึง 
การดําเนินคดีปกครองในศาลปกครอง  คดีในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความของศาลนั้น ๆ ดวย 

8.  ลักษณะงานที่ 8 : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง 
หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กล่ันกรอง 

และใหความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ขอเท็จจริงในคําอุทธรณ เพื่อเสนอแก 
คณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาคําอุทธรณนั้น 
นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานนี้ยังตองดําเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ  กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและมาตรฐานการดําเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ  จัดทําสรุปจําแนกคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบขอหารือปญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณแกหนวยงานที่เกี่ยวของและ 
บุคคลทั่วไปดวย 

9.  ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย 
หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย 

และกฎทั้งที่บังคับใชอยูในปจจุบันและที่กําลังจะประกาศใชบังคับ  ซ่ึงรวมถึงงานในการจัดการ 
ประชุมและการสัมมนาทางดานกฎหมายภายในและภายนอกหนวยงาน  เพื่อผลในการปฏิบัติ 
ราชการที่มีประสิทธิภาพ  การประสานงานทางราชการ  และสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติตาม 
กฎหมายแกขาราชการหรือลูกจางภายในและภายนอกหนวยงาน  และภาคเอกชน โดยจะตองมี 
การจัดทําเอกสาร บทความ หรือหนังสือใหความรู จัดทําฐานขอมูลทางกฎหมายและกฎใหทันสมัย 
อยูเสมอและใชไดงาย  หรือเปนวิทยากรเผยแพรความรูทางดานกฎหมายดังกลาวดวยตนเอง
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10.  ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 
หมายถึง การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไว 

ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดี 
ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังในการรวบรวมเงินใหพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําส่ังโดยวิธียึด 
หรืออายัด  และขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา  นอกจากนั้น  ในกรณีที่ลูกหนี้ตาม 
คําพิพากษาตองรื้อถอนส่ิงปลูกสรางออกไปจากทรัพยสินนั้นดวย  เจาพนักงานบังคับคดีมีอํานาจ 
จัดการรื้อถอนส่ิงปลูกสรางนั้น และใหมีอํานาจขนยายส่ิงของออกจากส่ิงปลูกสรางที่มีการรื้อถอนดวย 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ 

นอกจากนี้ ยังใหหมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาล 
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองดวย 

11.  ลักษณะงานที่ 11 :  การดําเนินมาตรการทางปกครอง  (ยกเวนการดําเนินการ 
เกี่ยวกับการอุทธรณ) 

หมายถึง  การเตรียมคําสั่งทางปกครอง  การพิจารณาคําสั่งทางปกครอง 
การออกคําส่ังทางปกครอง การแกไขเพิ่มเติมคําส่ังทางปกครอง การเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง 
และหมายความรวมถึงพิจารณาดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539  และ/หรือพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีบทบัญญัติกําหนด 
มาตรการบังคับทางปกครอง เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เปนตน 

12.  ลักษณะงานที่ 12 : การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
การเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติ 

ใหเปรียบเทียบคดีได และเมื่อเปรียบเทียบคดีแลวใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เปนตน 

ฉะนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดําเนินการ 
ทุกอยางที่จําเปน เพื่อใหการเปรียบเทียบคดีดําเนินไปโดยลุลวง เริ่มตั้งแตการดําเนินการศกึษา วิเคราะห และ 
รวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และหลักฐานตาง ๆ เพื่อเสนอตอพนักงานสอบสวน และ/หรือ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา
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13.  ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับขอพิพาท 
การระงับขอพิพาท หมายถึง การระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการ 

ฟองศาล ประกอบดวย การเจรจา การไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ 
ผูปฏิบัติงานลักษณะนี้ตองดําเนินการศึกษาและวิเคราะหขอเท็จจริง ขอกฎหมาย 

และรวบรวมหลักฐานตาง  ๆ  ที ่เกี ่ยวของ  เพื ่อนําเสนอในกระบวนการหรือขั ้นตอนของ 
การระงับขอพิพาทแตละวิธ ี

14.  ลักษณะงานที่  14  :  งานดานกฎหมายอื่นที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ 
การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง 

*****************



กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ในอัตราที่สูงขึ้น 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  ขอมูลสวนบุคคล 

ช่ือ - นามสกุล  ...............................................................................................  ตําแหนงเลขท่ี ................. 
ตําแหนง  ........................................................  ระดับ  ........................................................ 
สังกัด  ฝาย / กลุม / สวน  ........................................................................... 

กอง/สํานัก  ................................................................  กรม  ............................................................. 
กระทรวง  ............................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพทติดตอ  ........................................................  email  ........................................................ 

2.  ประวัติการศึกษา 

ลําดับ 

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การไดรับทุนการศึกษา 
1  ........................................................................................................  ป พ.ศ.  .............................................................. 
2  ........................................................................................................  ป พ.ศ.  .............................................................. 
3  ........................................................................................................  ป พ.ศ.  .............................................................. 

แบบ พตก. 1-1 

กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก 

เอกสารแนบ 2 

วันเดือนป  ช่ือสถาบัน ช่ือปริญญา / สาขาวิชา 

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกร 
สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร



3.  ประวัติการรับราชการ 

ลําดับ 

4.  ประวัติการฝกอบรมดูงาน 

ลําดับ 

5.  การไดรับคําส่ังมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอื่น 

ลําดับ 

วันเดือนป  ตําแหนง  หนวยงาน/สวนราชการ 

สถาบัน / หนวยงานที่จัด  ระยะเวลา หลักสูตร / สาขาที่อบรม 

เลขท่ีคําส่ัง / 
วันที่ออกคําส่ัง 

รายละเอียดคําส่ัง  ชวงเวลาที่ปฏิบัติหนาท่ี



5.  ประวัติการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (เฉพาะกรณีขอปรับอัตราเงินเพ่ิมใหสูงขึ้น) 

ลําดับ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูขอรับการประเมิน) 
(................................................................) 
(วันท่ี) ................/................../ ............ 

วันเริ่มตนรับเงินเพิ่มฯ ประเภทและระดับตําแหนง  อัตราเงินเพ่ิม



สวนท่ี 2 ประวัติการปฏิบัติงาน 

1.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน (Job Description) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................



2.  สรุปผลการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

กระบวนงาน / โครงการ  สวนงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
ตําแหนง ...................................... (ชวงเวลาปฏิบัติงาน) 
กลุมงาน .................................... สํานัก .......................................... 

รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย (รอยละ) 
รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงานดานอื่นๆ  (รอยละ) 
รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (รอยละ)  100 

สัดสวน 
ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน 

ความรู ทักษะท่ีใชใน 
การปฏิบัติงาน 

ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ สวนราชการ 
และชวงเวลาการปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จของงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริง (ผลผลิต) 

ลักษณะงาน 
ดานกฎหมาย 

ความยุงยากของงาน และ 
แนวทางการแกไขปญหา



ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

................/......................./....................... 
ตําแหนง ................................................. 

(.....................................................................) 

................/................../........................ 
ผูอํานวยการกอง/สํานัก ....................................... 
(.................................................................) 

(ลงชื่อ)  ..................................................(ผูรับรอง) 

................/................../........................ 

(ลงชื่อ)  ..................................................(ผูรับรอง) 
(.................................................................) 

หัวหนางาน 

(ลงชื่อ) ..................................................................



สวนที่ 3  ผลงานดีเดนและขอเสนอการพัฒนางาน (เฉพาะกรณีการพิจารณาขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก) 

ดานกฎหมาย อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 1 โครงการ (ความยาวไมเกิน 2 หนากระดาษ) เพื่อแสดงใหเห็นถึง 
ระดับความรู ความสามารถดานกฎหมาย ทักษะในการปรับใชและการตีความกฎหมาย และสมรรถนะที่จําเปน 
ในการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น ดังนี้ 

กรณีที่ 1  ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย 
ชื่อเรื่อง/โครงการ  ..............................................................  ชวงเวลาการปฏิบัติงาน............................................................ 
รายละเอียดผลงานในสวนท่ีปฏิบัติ ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ความรู ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนในงาน  ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ผลสําเร็จของงาน ........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ตอนที่ 1 รายละเอียดผลงาน 
โปรดแสดงผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายดีเดน หรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนางาน



สัดสวนงานที่ปฏิบัติ (กรณีท่ีเปนผลงานรวมกันหลายคน) 

ชื่อ-นามสกุล  ตําแหนง 

ผลสัมฤทธิ์จากการนําขอเสนอ/แนวคิดการพัฒนางานไปใชจริง (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ตําแหนง ................................................. 

ผูรวมจัดทําผลงาน  สัดสวนผลงาน 
(รอยละ) 

การใหการรับรอง 
(ลงนามผูรวมจัดทําผลงาน) 

................/......................./....................... 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.....................................................................)



กรณีที่ 2 ขอเสนอการพัฒนางานดานกฎหมาย 

ชื่อเรื่อง/โครงการ  ..............................................................  ชวงเวลาการปฏิบัติงาน............................................................ 
ความรูจากการอบรมท่ีไดนํามาจัดทําขอเสนอ ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ขอเสนอการพัฒนางานดานกฎหมาย  ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
ผลสําเร็จของการนําขอเสนอการพัฒนางานดานกฎหมายไปปฏิบัติ .................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................



ขอเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

ตําแหนง ................................................. 
................/......................./....................... 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.....................................................................)



สวนท่ี 4  ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง .................................................... 
................/................../........................ 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง .................................................... 
................/................../........................



ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาดานกฎหมายของสวนราชการ หรือหัวหนาสวนราชการ/รองหัวหนาสวนราชการที่กํากับดูแล 
(กรณีที่ไมไดรับแตงตงใหเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย) 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.................................................................) 
ตําแหนง .................................................... 
................/................../........................



กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ในอัตราที่สูงขึ้น 

สวนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1  คุณวุฒิการศึกษา 

(      )  ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย 
(      )  ไดรับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย 
(      )  ไดรับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 

2  การผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 
(      )  ไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 

ระดับ ...................(ระบุ ตน / กลาง)  รุนท่ี ............................. 
ปท่ีไดรับประกาศนียบัตร .............................  ออกโดย  ....................................................... 

(      )  ไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเทาซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 
ชื่อหลักสูตร .......................................................................................................................... 
ระดับ ..........................................  รุนท่ี ............................. 
ปท่ีไดรับประกาศนียบัตร .............................  ออกโดย  ....................................................... 

3  ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
รวม ................. ป  ................... เดือน ................. วัน 
(      )  ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
(      )  ไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

4  สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
คิดเปน รอยละ ............... ของระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชในการปฏิบัติงานในแตละป 
(      )  ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
(      )  ไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

แบบการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)  .......................................... นามสกุล ..................................................... 
ตําแหนง .................................... ระดับ ............................................... 
กลุมงาน/ สวน / ฝาย ......................................................  กอง/สํานัก ............................................................... 
กรม .................................................... กระทรวง .............................................................................. 

แบบ พตก. 1-2



สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(      )  ผาน 
(      )  ไมผาน (ระบุเหตุผล ........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................) 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูรับรอง) 
(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูตรวจสอบ) 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 
(ตําแหนง) ......................................................



สวนที่ 2  สรุปผลการประเมินความรู ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรม 

2.1  การประเมินความรูความสามารถของบุคคล 
1) ลักษณะของผลงานที่นําเสนอ 

(      )  กรณีท่ี 1 ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย 
- คุณภาพของงาน 

(    )  ผาน  (    ) ไมผาน 
- ความยุงยากของผลงาน 

(    )  ผาน  (    ) ไมผาน 
- ระดับความรูความเขาใจ ทักษะความชํานาญและประสบการณดานกฎหมาย 

(    )  สูงกวามาตรฐาน  (    ) ตามมาตรฐาน 
- การนําผลงานไปใช 

(   ) เปนผลงานท่ีไดนําไปปฏิบัติจริงและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด 
(   ) เปนผลงานท่ีไดนําไปปฏิบัติจริง อยูระหวางการดําเนินการ 
(   ) เปนผลงานท่ีไมไดมีการนําไปปฏิบัติจริง 

- ผลสําเร็จของงาน 
(   )  ตามเปาหมายท่ีกําหนด และกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 
(   )  ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
(   ) ไมกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ 

(      )  กรณีท่ี 2 ขอเสนอการพัฒนาระบบงานดานกฎหมาย 
- คุณภาพของงาน 

(    )  ผาน  (    ) ไมผาน 
- การนําความรูจากการอบรมมาใช 

(   )  มีการนําความรูจากการอบรมฯ มาประยุกตใช 
(   ) ไมมีการนําความรูจากการอบรมฯ มาประยุกตใช 

- การนําผลงานไปใช 
(   ) เปนผลงานท่ีไดนําไปปฏิบัติจริง 
(   ) เปนผลงานท่ีไมไดมีการนําไปปฏิบัติจริง 

- ผลสําเร็จของงาน 
(   )  กอใหเกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานดานกฎหมายของสวนราชการ 
(   ) ไมกอใหเกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานดานกฎหมายของสวนราชการ 

(เฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก)



2) สรุปผลการประเมินความรูความสามารถของบุคคล 
(      )  ผาน (ระบุเหตุผล ........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................) 
(      )  ไมผาน (ระบุเหตุผล ........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................) 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

หมายเหตุ ใหสวนราชการจัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ขอสังเกต และมติคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ดานกฎหมายแนบมาพรอมนี้ดวย 

(ลงชื่อ)   .................................................................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ตําแหนง) ...................................................... 

(ตําแหนง) ...................................................... 

(ลงชื่อ)   .................................................................ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

(ลงชื่อ)   .................................................................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ตําแหนง) ...................................................... 

(ลงชื่อ)   .................................................................กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ตําแหนง) ...................................................... 

(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 
(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อ)   ................................................................. เลขานุการ



สวนที่ 3  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

1)  องคประกอบการประเมิน 
ลําดับที่ 

2)  วิธีการประเมิน (ระบุวิธีการ) 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

3) ความเห็นของผูประเมิน 
3.1) ผูบังคับบัญชาระดับตน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
3.2) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

(เฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) 

รวม 

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใชในการประเมิน  ระดับการประเมิน  คะแนนที่ไดรับ



4) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
(      )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70) 

(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(      )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 70) 
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(ลงชื่อผูประเมิน) .....................................................................(ผูบังคับบัญชาระดับตน) 
( ............................................................................. ) 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อผูประเมิน) ...............................................................(ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ) 

(ตําแหนง) ...................................................... 
(วันท่ี) ................/................../ ............ 

( ............................................................................. ) 
(ตําแหนง) ......................................................



5) ความเห็นของหัวหนาหนวยงานการเจาหนาที ่
(      )  การประเมินเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการท่ี อ.ก.พ.กรม หรือ 

อ.ก.พ.ท่ีทําหนาที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด 
(      )  การประเมินไมเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการท่ี อ.ก.พ.กรม หรือ 

อ.ก.พ.ท่ีทําหนาที่ อ.ก.พ.กรมกําหนด 

(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 
(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ตําแหนง) ...................................................... 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูตรวจสอบ) 
(ตําแหนง) ...................................................... 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูรับรอง)



สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1.  ขอมูลสวนบุคคล 

ช่ือ - นามสกุล  ...............................................................................................  ตําแหนงเลขท่ี ................. 
ตําแหนง  ........................................................  ระดับ  ........................................................ 
สังกัด  กอง/สํานัก  ................................................................  กรม  ............................................................. 

กระทรวง  ............................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพทติดตอ  ........................................................  email  ........................................................ 

2.  ประวัติการศึกษา 

ลําดับ 

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การไดรับทุนการศึกษา 
1  ........................................................................................................  ป พ.ศ.  .............................................................. 
2  ........................................................................................................  ป พ.ศ.  .............................................................. 
3  ........................................................................................................  ป พ.ศ.  .............................................................. 

แบบ พตก.2-1 

วันเดือนป  ช่ือสถาบัน ช่ือปริญญา / สาขาวิชา 

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 
สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร



3.  ประวัติการรับราชการ 

ลําดับ 

4.  ประวัติการฝกอบรมดูงาน 

ลําดับ 

5.  การไดรับคําส่ังมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอื่น 

ลําดับ 

สถาบัน / หนวยงานที่จัด  ระยะเวลา หลักสูตร / สาขาที่อบรม 

วันเดือนป  ตําแหนง  หนวยงาน/สวนราชการ 

รายละเอียดคําส่ัง  ชวงเวลาที่ปฏิบัติหนาท่ี 
เลขท่ีคําส่ัง / 
วันที่ออกคําส่ัง



5.  ประวัติการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษฯ 

ลําดับ 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

วันเริ่มตนรับเงินเพิ่มฯ 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูขอรับการประเมิน) 
(................................................................) 

ประเภทและระดับตําแหนง  อัตราเงินเพ่ิม



สวนท่ี 2 ประวัติการปฏิบัติงาน 

1.  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน (Job Description) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................



2.  สรุปผลการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

กระบวนงาน / โครงการ  สวนงานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ 
ตําแหนง ...................................... (ชวงเวลาปฏิบัติงาน) 
กลุมงาน .................................... สํานัก .......................................... 

รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย (รอยละ) 
รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงานดานอื่นๆ  (รอยละ) 
รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (รอยละ)  100 

สัดสวน 
ระยะเวลาการ 
ปฏิบัติงาน 

ความรู ทักษะท่ีใชใน 
การปฏิบัติงาน 

ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบ สวนราชการ 
และชวงเวลาการปฏิบัติงาน 

ผลสําเร็จของงาน 
ท่ีเกิดข้ึนจริง (ผลผลิต) 

ลักษณะงาน 
ดานกฎหมาย 

ความยุงยากของงาน และ 
แนวทางการแกไขปญหา



ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ) .................................................................. 

................/......................./....................... 
(.....................................................................) 
(.....................................................................)



สวนที่ 3  ผลงาน/ผลสําเร็จของงานที่ดีเดนและเปนที่ยอมรับหรือขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดานกฎหมาย 

อยางใดอยางหนึ่งที่โดดเดนและเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย จํานวนอยางนอย 1 เรื่อง เพื่อแสดงใหเห็นถึง 
ระดับความรู ความสามารถดานกฎหมายทักษะในการปรับใชและการตีความกฎหมาย และสมรรถนะที่จําเปน 
ในการปฏิบัติงาน พรอมทั้ง เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น  โดยมีหัวขอดังนี้ 

กรณีที่ 1  ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย 
1  ชื่อเรื่อง/โครงการหรือผลสําเร็จของงาน 
2 ชวงเวลาในการปฏิบัติงาน/ดําเนินโครงการ 
3 ความรู ทักษะ ความชํานาญงานที่ใช 
4  รายละเอียดผลงานในสวนท่ีปฏิบัติ 
5  ผลสําเร็จของงานทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธตอสวนราชการและตอประเทศชาติโดยรว ม 
6 ขอเสนอแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนางานดังกลาวใหดียิ่งขึ้น 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

................/......................./....................... 

โปรดแสดงรายละเอียดผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย หรือขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานดานกฎหมาย 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.....................................................................) 
ตําแหนง .................................................



กรณีที่ 2  ขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดานกฎหมายของสวนราชการ 
1  ชื่อเรื่อง/โครงการ 
2 ชวงเวลาในการนําขอเสนอไปปฏิบัติ 
3  ความรู ทักษะ ความชํานาญงานที่ใช (โดยเฉพาะในสวนท่ีไดรับจากการอบรมฯ) 
4 ขอเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 
5 ผลสําเร็จของงานทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธตอสวนราชการและตอประเทศชาติโดยรวม 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 

................/......................./....................... 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.....................................................................) 
ตําแหนง .................................................



สวนท่ี 4  ความเห็นของผูบังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

1.  ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายที่กํากับดูแล (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

2.  ที่ปรึกษาดานกฎหมายที่กํากับดูแล (ถามี) 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 

(.....................................................................) 
ตําแหนง ................................................. 
................/......................./....................... 

(ลงชื่อ) ............................................... 
(.....................................................................) 
ตําแหนง ................................................. 
................/......................./....................... 

(ลงชื่อ) ...............................................



........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................ 

ตําแหนง ................................................. 
................/......................./....................... 

(ลงชื่อ) ............................................... 

3.  หัวหนาสวนราชการ/รองหัวหนาสวนราชการที่กํากับดูแลงานดานกฎหมาย 

(.....................................................................)



สวนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
1  คุณวุฒิการศึกษา 

(      )  ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย 
(      )  ไดรับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย 
(      )  ไดรับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย 

2  การผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 
(      )  ไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 

ระดับ ...................(ระบุ ตน / กลาง)  รุนท่ี ............................. 
ปท่ีไดรับประกาศนียบัตร .............................  ออกโดย  ....................................................... 

(      )  ไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอื่นท่ีเทียบเทาซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 
ชื่อหลักสูตร .......................................................................................................................... 
ระดับ ..........................................  รุนท่ี ............................. 
ปท่ีไดรับประกาศนียบัตร .............................  ออกโดย  ....................................................... 

3  ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

(      )  ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
(      )  ไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

....... ป ........เดือน ........... วัน  ....... ป ........เดือน ........... วัน  ....... ป ........เดือน ........... วัน 

ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหนงนิติกร 

กรม .................................................... กระทรวง .............................................................................. 

แบบ พตก. 2-2 

รวมระยะเวลา 
ผูอํานวยการเฉพาะดาน 
(นิติการ) ระดับตน 

นิติกรชํานาญการพิเศษ 

แบบการพิจารณาคัดเลือกผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)  .......................................... นามสกุล ..................................................... 
ตําแหนง .................................... ระดับ ............................................... 
กอง/สํานัก .....................................................................................................



4  สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
คิดเปน รอยละ ............... ของระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชในการปฏิบัติงานในแตละป 
(      )  ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
(      )  ไมครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(      )  ผาน 
(      )  ไมผาน (ระบุเหตุผล ........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................) 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูรับรอง) 
(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อ)   .................................................................(ผูตรวจสอบ) 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 
(ตําแหนง) ......................................................



สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

1) คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) 
ระดับตน ประกอบดวย  (ระบุชื่อนามสกุล ตําแหนง ระดับและสวนราชการท่ีสังกัด) 
3.1)  ..................................................................................................................................................... 
3.2)  ..................................................................................................................................................... 
3.3)  ..................................................................................................................................................... 
3.4)  ..................................................................................................................................................... 
3.5)  ..................................................................................................................................................... 

2)  องคประกอบการประเมิน 
ลําดับท่ี 

3)  วิธีการประเมิน (ระบุวิธีการ) 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

รวม 

คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีใชในการประเมิน  ระดับการประเมิน  คะแนนที่ไดรับ



4) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
(      )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 70) 

(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................) 

(      )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 70) 
(ระบุเหตุผล) .............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................) 

หมายเหตุ ใหสวนราชการจัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ขอสังเกต และมติคณะกรรมการประเมิน 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการเฉพาะดาน (นิติการ) ระดับตน แนบมาพรอมนี้ดวย 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อ)   ................................................................. เลขานุการ 
(ตําแหนง) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ระดับผูอํานวยการสํานัก/กอง 

( ............................................................................. ) 
(ตําแหนง) ...................................................... 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(วันท่ี) ................/................../ ............ 

(ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 

(ตําแหนง) ...................................................... 

(ลงชื่อ) .....................................................................ประธานกรรมการ 

( ............................................................................. ) 
(ลงชื่อ) .....................................................................กรรมการ 

(ตําแหนง) ...................................................... 
(วันท่ี) ................/................../ ............ 

( ............................................................................. )


