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 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. ๑๐๓๐๐ 

      ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  

เรียน  (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒  

 ๒. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

 ๓. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 ๔. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 

 ๕. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๙ มถิุนายน ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

๒. ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน 

๓. ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่ง
นิติกร (พ.ต.ก.) 

๔. แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งมติ ก.พ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ ก.พ. เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
และเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น 

 
 
 

/บัดนี้ ก.พ... 



๒ 

 
บัดนี้ ก .พ .  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ  

พ.ต.ก. ของส่วนราชการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
รักษาผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชํานาญ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
กฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น จึงมีมติให้ยกเลิก 
มติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐตามหนังสือที่อ้างถึง  
รวม ๕ ฉบับ และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง         
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

อนึ่ ง  สําหรับข้าราชการผู้ ดํารงตําแหน่งนิ ติกรที่ ไ ด้ ย่ืนคําขอรับการคัดเลือก 
ต่อส่วนราชการเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ก่อนวันที่  
๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้เดิม         
โดยอนุ โลม  ส่วนข้าราชการผู้ ดํ ารงตําแหน่งนิ ติกรที่ ย่ืนคําขอต่อส่วนราชการ  ต้ั งแต่ วันที่                       
๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการดําเนินการคัดเลือกฯ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตามท่ีกําหนดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้             

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด 
ทราบด้วยแล้ว  

               ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

                      (นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา) 
                             เลขาธิการ ก.พ.      

 

 

สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหน่งและค่าตอบแทน  
โทร.   ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๑๐๐  ๘๑๐๑,  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๐,  ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๓,   

๐ ๒๕๔๗ ๑๙๘๕   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๓๗ 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกบุคคล 
ให้ได้รับเงินเพิม่สําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษ  ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

(ตามหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓  ลงวันที ่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔) 

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

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ของส่วนราชการ มีขั้นตอนที่ชัดเจน
โปร่งใสเป็นธรรม สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและรักษาผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่มีคุณภาพ มีความรู้
ความชํานาญ และประสบการณ์สูงในงานด้านกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและ             
ระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.พ. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน          
นักกฎหมายภาครัฐ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง         
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ดังนี้ 

๑. การคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
(พ.ต.ก.) แบ่งเป็น ๒ กรณี   คือ 

๑.๑ การคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ   
และระดับชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) 

๑.๒ การคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น  
ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)  

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 

๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ           
ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)  

ให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือก 
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. โดยพิจารณาจาก ๓ ส่วน คือ  

(๑) คุณสมบัติของบุคคล 

(๒) ความรู้ความสามารถของบุคคล  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

(๓) คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  ผ่านการประเมินตามแนวทางที่  
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมกําหนด 



 

 

๒ 

๒.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการเฉพาะด้าน  
(นิติการ) ระดับต้น  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)  

ให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือก 
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. โดยพิจารณาจาก  
๓ ส่วน คือ  

(๑) คุณสมบัติของบุคคล 

(๒) ความรู้ความสามารถของบุคคล  ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ (ตามลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน) 

(๓) คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  ผ่านการประเมินตามแนวทางที่  
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมกําหนด 



 

 

๓ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกผู้ดํารงตาํแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ  ระดับชํานาญการ   
และระดบัชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงนิเพิ่มสําหรับตาํแหน่งที่มีเหตพุิเศษ (พ.ต.ก.) 

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

ส่วนที่ ๑ : คุณสมบัติของบุคคล 

 ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 

 ๑. การได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง  

  ๑.๑ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 

   ผู้ ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตร 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้  

(๑) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ  

(๒) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป 

(๓) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป 

  ๑.๒ หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง  

 ๒. ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

  ๒.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีระยะเวลาการ
ดํารงตําแหน่งนิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดใน
ประกาศ ก.พ.ฯ ดังนี้ 
 

ตําแหน่งและระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

นิติกรปฏิบัติการ 

• ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์  

• ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

ไม่น้อยกว่า ๔ ปี 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 



 

 

๔ 

ตําแหน่งและระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

• ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

นิติกรชํานาญการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

นิติกรชํานาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 

  ๒.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้พิจารณาตามแนวทางดังนี้ 

   (๑) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญการ และนิติกรชํานาญการ
พิเศษ ที่จะขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ให้นําระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานดา้นกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ  มานับรวมได้ทั้งหมด 

    ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น ให้นําระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ก่อนจะได้รับวุฒิสูง
ขึ้นมานับรวมได้ โดยให้นับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ใช้วุฒิปริญญาใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ระดับเดิม ทั้งนี้ หากคํานวณระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายดังกล่าวแล้วมีเศษ         
ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน 

   (๒) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และนิติกรชํานาญการที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว ต่อมาได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งนิติกรในระดับสูงขึ้น หากจะขอรับ พ.ต.ก.  
ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่ง ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตําแหน่งที่จะ
ขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

   (๓) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่
งานด้านกฎหมาย ไม่ให้นําระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายเพื่อใช้ในการขอรับ พ.ต.ก. 

  ๒.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

   ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีสัดส่วนการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 

 (๑) ให้พิจารณาจากระยะเวลาดํารงตําแหน่งนิติกรซึ่งผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ โดย
ลักษณะงานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานหลักของตําแหน่งนิติกรตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนด
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ตําแหน่งและเป็นงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ใน ๑๔ ลักษณะงาน ดังนี้  

ลักษณะงานที่ ๑ :  การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 

ลักษณะงานที่ ๒ :  การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย  

ลักษณะงานที่ ๓ :  การให้คําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 

ลักษณะงานที่ ๔ :  การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา  

ลักษณะงานที่ ๕ :  การดําเนินการทางวินัย 

ลักษณะงานที่ ๖ :  การทําสํานวนการไต ่สวน  สํานวนการสอบสวน           
หรือสํานวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์  
การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน 

ลักษณะงานที่ ๗ :  การดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีใน
ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอ่ืน  

ลักษณะงานที่ ๘ : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  

ลักษณะงานที่ ๙ :  การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย  

ลักษณะงานที่ ๑๐ : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดําเนินมาตรการทางปกครอง  (ยกเว้นการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์) 

ลักษณะงานที่ ๑๒ :  การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 

ลักษณะงานที่ ๑๓ :  การเตรียมการระงับข้อพิพาท 

ลักษณะงานที่ ๑๔ :  งานด้านกฎหมายอื่นที่ อ.ก .พ . วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง 

  (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 

ทั้งนี้ งานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติจริงในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งนิติกรในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ 
ก.พ.ฯ ซึ่งอาจเป็นงานด้านกฎหมายที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของกระทรวง กรม หรือจังหวัด ซึ่งเป็นงานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ
ส่วนราชการหรือเป็นงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  
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(๒) ให้พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้บรรลุผลสําเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละปี                    
โดยมาตรฐานการทํางานของข้าราชการต่อคนต่อปี คิดเป็น ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง  

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย         
ไม่ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาจะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ส่วนที่ ๒ : การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 

 ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถของบุคคลดังนี้ 

 ๑. ให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม แต่งต้ังคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายขึ้นมาอย่างน้อย ๑ คณะ ทําหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ 
พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.ฯ กําหนด จํานวนอย่างน้อย ๕ คน ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ผู้แทน อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่ได้รับมอบหมาย 

  ๑.๒ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายระดับกระทรวง (ตําแหน่งนิติกรทรงคุณวุฒิ) ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายระดับกรม (ตําแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ) หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในกรม (ตําแหน่ง          
นิติกรเชี่ยวชาญ) หากกระทรวงหรือกรมดังกล่าวไม่มีตําแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย หรือตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายดังกล่าว ให้แต่งต้ังรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านกฎหมาย 

   ในกรณีที่ไม่มีบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งต้ังหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

  ๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกส่วนราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญซึ ่งดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการไม่ตํ่ากว่าระดับเชี ่ยวชาญ ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ระดับสูง หรือตําแหน่งประเภท
บริหาร หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการประเภทอื่นซึ่งดํารงตําแหน่งที่เทียบเท่าตามที่ ก.พ. กําหนด 
หรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๙ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ          
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขา
กฎหมายซึ่งรับเงินเดือนในอัตราไม่ตํ่ากว่าระดับ ๙ หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายใน
ภาคเอกชน และ 

   (๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมายของ
ส่วนราชการเป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และ 
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   (๓) ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในส่วนราชการที่จะได้รับ
แต่งต้ัง และ 

   (๔) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือก 
หรือส่วนราชการที่จะได้รับแต่งต้ัง 

  ๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

  ๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสํานักงาน ก.พ. 

  ๑.๖ หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ 

 ๒. ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมายหรือข้อเสนอ
การปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
ดังกล่าวให้ดีขึ้น อย่างน้อยจํานวน ๑ เรื่อง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

  ๒.๑ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย 

• ต้องเป็นผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมายที่จัดทําขึ้นในระหว่างที่
ดํารงตําแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ 
ก.พ.ฯ โดยไม่จําเป็นต้องจัดทําผลงานขึ้นใหม่ 

• ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

• กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับ
การคัดเลือกได้มีส่วนร่วมในการจัดทําผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคํารับรองจากผู้มี
ส่วนร่วมในผลงานนั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย 

  ๒.๒ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้าน
กฎหมาย ต้องเป็นข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ได้
จัดทําขึ้นหลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง 
ก.พ. กําหนดหรือรับรอง และได้มีการนําไปปฏิบัติจริงแล้ว 

   ผลงานที่ได้นํามาใช้ประเมินเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว        
จะนํามาใช้เพื่อขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. อีกไม่ได้ 
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   ทั้งนี้ ผลงานหรือข้อเสนอปรับปรุงหรือพัฒนางานที่นําเสนอดังกล่าวต้องแสดง
ให้เห็นถึงระดับความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ทักษะในการปรับใช้และการตีความกฎหมาย และ
สมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

  ๒.๓ การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 

   ให้พิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย  การปรับใช้กฎหมายและตีความกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือก 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีระดับความยาก           
ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานนิติการ โดยอาจ
จําแนกเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

   กรณีที่ ๑  นําเสนอ “ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย” มีเกณฑ์การ
พิจารณา ดังนี้  
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คําอธบิาย 

ผ่าน ผลงานด้านกฎหมายที่นําเสนอ มีลักษณะดังนี้  

• เป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากของงานสูง และ 

• เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความ
ชํานาญและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและ
การตีความกฎหมายที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของแต่ละระดับตําแหน่ง
ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และ 

• เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเป้าหมายที่กําหนดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

ไม่ผ่าน ผลงานด้านกฎหมายที่นําเสนอ มีลักษณะดังนี้  

• ผลงานที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพและความยุ่งยากระดับปานกลาง
ตามมาตรฐานที่กําหนด และ/หรือ 

• ไม่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและการตีความ
กฎหมายที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของแต่ละระดับตําแหน่งตามที่กําหนดใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และ/หรือ 

• เป็นผลงานที่ไม่ประสบผลสําเร็จจริงตามเป้าหมายที่ กําหนดหรือไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

 



 

 

๙ 

   สําหรับการเสนอผลงานที่มีความต่อเนื่องหรือคาบเกี่ยวกัน อาทิ ผลงานเริ่มต้น
ดําเนินการในขณะดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ 
หรือผลงานเริ่มต้นในขณะดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดํารงตําแหน่งระดับ
ชํานาญการพิเศษ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากของงานสูง 
และเป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริง โดยต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความ
ชํานาญและประสบการณ์ในงานที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของระดับตําแหน่งที่ขอรับ พ.ต.ก.  

กรณีที่ ๒  นําเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้าน
กฎหมายของส่วนราชการ” มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้  

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน คําอธบิาย 

ผ่าน ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย  
มีลักษณะดังนี้  

• เ ป็นข้อเสนอที่ ไ ด้นํ าความรู้ จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนา  
นักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือ
รับรองมาประยุกต์ใช้และนําไปปฏิบัติจริง และ 

• เป็นข้อเสนอที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานหรือระบบงาน
ด้านกฎหมายของส่วนราชการ เช่น ร่างกฎหมายหรือร่างกฎข้อบังคับที่
อยู่ในความรับผิดชอบผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว เป็นต้น 

ไม่ผ่าน ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย  
มีลักษณะดังนี้  

• เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นําความรู้จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนา  
นักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือ
รับรองมาประยุกต์ใช้ หรือ  

• เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นําไปปฏิบัติจริง หรือไม่ก่อให้เกิดการพัฒนางาน
หรือระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ 

 

ส่วนที่ ๓ : การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

 การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. ให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม กําหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรเพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ตามความ



 

 

๑๐ 

เหมาะสม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา โดยอาจกําหนด
พฤติกรรมบ่งชี้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังในแต่ละระดับเพื่อใช้ประกอบการประเมิน 

 ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง  
เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล และให้หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
การประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
กรมกําหนด โดยแบ่งระดับคะแนนการประเมินออกเป็นอย่างน้อย ๕ ระดับ ดังนี้  

 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ดีมาก ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๘๙ 

ดี ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

พอใช้ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

 
 ๓. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่           
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก 

 ๑. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก 

  ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. กรณีการขอรับ พ.ต.
ก. ครั้งแรก ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และ
ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

 ๒. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้น  

  ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว และจะขอรับ 
พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้นตามระดับตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน โดยได้รับประกาศนียบัตร
การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป ต้องมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตําแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 



 

 

๑๑ 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลอืกผู้ดํารงตาํแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะดา้น (นิติการ) ระดับต้น   
ให้ได้รับเงินเพิม่สําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษ (พ.ต.ก.) 

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

ส่วนที่ ๑ : คุณสมบัติของบุคคล 

 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ 
พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้ 

 ๑. การได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง  

  ๑.๑ ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป 

  ๑.๒ ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรที่เทียบเท่าหลักสูตร การพัฒนา             
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป ซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง  

 ๒. ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

  ๒.๑ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่จะขอรับการ
คัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกรชํานาญการหรือตําแหน่ง 
นิติกรชํานาญการพิเศษ หรือตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ  รวมกันเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  

   ทั้งนี้ หากผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่ง
ไม่ใช่งานด้านกฎหมายในช่วงเวลาใด ไม่ให้นําระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็น
ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลในการขอรับ พ.ต.ก. 

  ๒.๒ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  

   ผู้ ข อ รั บก า รคั ด เ ลื อ ก ต้ อ งมี สั ดส่ วนการปฏิ บั ติ ง านด้ านกฎหมายใน                 
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้ 

(๑) พิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายระหว่างที่             
ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติงานในตําแหน่งนิติกรชํานาญการหรือตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษหรือ



 

 

๑๒ 

ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน                
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ  ดังนี้  

• เป็นงานด้านกฎหมายของทางราชการซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๔ ลักษณะงาน (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ 
ทักษะและความชํานาญงานในวิชาชีพกฎหมายในระดับสูง และ 

• เป็นงานด้านกฎหมายที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้           
ปฏิบัติจริง โดยงานดังกล่าวอาจเป็นงานด้านกฎหมายที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง กรม หรือจังหวัด ซึ่งเป็นงานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือเป็นงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 

(๒) ให้พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพื่อ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้บรรลุผลสําเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละปี                    
โดยมาตรฐานการทํางานของข้าราชการต่อคนต่อปี คิดเป็น ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง  

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
ไม่ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาจะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ส่วนที่ ๒ : การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 

 ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถดังนี้ 

 ๑. ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกนําเสนอผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
กฎหมาย หรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดีย่ิงขึ้น จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  

  ๑.๑ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกนําเสนอผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย 
ผลงานที่นํามาใช้ประกอบการประเมินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้   

• เป็นผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมายซึ่งมีคุณภาพและเป็น                
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น โดยผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๔ ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน และต้องนําเสนอ
ความคิดเห็นการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย 



 

 

๑๓ 

• ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม 

• ผลงานที่นํามาประเมินจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่า
เป็นผลงานที่แท้จริงของผู้ขอรับการคัดเลือก กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดง
ให้เห็นว่าผู้ขอรับการคัดเลือกมีส่วนร่วมในการจัดทําผลงานในส่วนใดที่เป็นสาระสําคัญของผลงาน         
มีสัดส่วนเท่าใด และต้องมีคํารับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือกจริง 

• ผลงานที่ได้นํามาใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้น หรือได้นํามาใช้ประเมินในกรณีอ่ืนๆ แล้ว ไม่ให้นํามาใช้ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับ 
พ.ต.ก. อีก  

  ๑.๒ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกนําเสนอข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
กฎหมาย ต้องเป็นข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
ส่วนราชการซึ่งได้จัดทําขึ้นภายหลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง โดยมีเนื้อหาหลักสอดคล้องกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและได้นํามาปฏิบัติจริงในขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 
ระดับต้นแล้ว 

 ๒. ผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือก
ให้เสนอต่อ “คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ” ซึ่งแต่งต้ังโดย อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
รับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ ทําหน้าที่ประเมินผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ) ระดับต้น ตามลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน โดยผลงานหรือข้อเสนอการ
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการในวงกว้าง 

  โดยเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ “ผ่านการประเมิน” และ “ไม่ผ่านการ
ประเมิน”  

 ๓. ผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือก
ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจตามลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการ 
พลเรือนแล้ว ให้ส่วนราชการนําผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายดังกล่าว 
เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ  
พ.ต.ก. ต่อไป 

 



 

 

๑๔ 

ส่วนที่ ๓ : การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

 การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้  

 ๑. ให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม  กําหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น เพื่อ
คัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ตามความเหมาะสม อาทิ  การสัมภาษณ์  การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
แบบ ๓๖๐ องศา โดยอาจกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น เพื่อใช้
ประกอบการประเมิน และให้แบ่งระดับคะแนนการประเมินออกเป็นอย่างน้อย ๕ ระดับ ดังนี้  

 

ระดับการประเมิน คะแนน 

ดีเด่น ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 

ดีมาก ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๘๙ 

ดี ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ – ๗๙ 

พอใช้ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ – ๖๙ 

ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐  

 

 ๒. ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน  
(นิติการ) จํานวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย 

  ๒.๑ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 

  ๒.๒ รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานด้าน
กฎหมายของส่วนราชการ 

   กรณีที่ส่วนราชการไม่มีการมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
คนใดคนหนึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านกฎหมายของส่วนราชการ หรือมีการมอบหมายให้ดูแลงานด้าน
กฎหมายเพียงบางภารกิจหรือบางส่วน ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
แต่งต้ังรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการ 

  ๒.๓ ที่ปรึกษากฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น  ซึ่งเป็นผู้ขอรับการคัดเลือก (ถ้ามี)  



 

 

๑๕ 

   ในกรณีที่ส่วนราชการยังไม่มีการแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
กฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรมซึ่งกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่งต้ังข้าราชการผู้รักษาการใน
ตําแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม  หรือรักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ของกรมเป็นกรรมการ 

   สําหรับกรณีที่ส่วนราชการไม่ได้มอบหมายให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
ของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรม กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ
เฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ขอรับการคัดเลือก ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมแต่งต้ังที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรม 
คนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการ 

   ส่วนกรณีที่ส่วนราชการที่ไม่มีตําแหน่งที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงหรือกรม 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของกรม ให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมหนึ่งคน 
เป็นกรรมการ  

  ๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากร
บุคคล เป็นเลขานุการ 

๓. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่          
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก 

 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล  
และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 

 

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 

ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน 

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

ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ตามมติ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐจําแนกได้เป็น ๑๔  ลักษณะงาน ดังนี้   

๑. ลักษณะงานที่ ๑ :  การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
นํามาใช้วิเคราะห์ ปรับ ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ๑ (โดยอาจเป็นการ 
ยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และ
ปรับแก้กฎหมายหรือกฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎ 

ลักษณะงานนี้อาจจําแนกออกเป็น ๒ ระดับ คือ  

(๑) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายในระดับประกาศกระทรวง/กรม ระเบียบกระทรวง/กรม ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืน 
ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  
ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นตามที่
กฎหมายกําหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที 

(๒) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ ต้องส่งให้องค์กรอื่นดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้าที่           
ที่กฎหมายกําหนด เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายกําหนดครบถ้วนแล้วจึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ได้  

 

 

                                                           

๑ กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

บทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
(พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ : มาตรา ๔) 



     

 

๒ 

๒. ลักษณะงานที่ ๒ : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย  

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมาย
ต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานกําหนดในการพัฒนางาน
ทางด้านกฎหมาย  

๓. ลักษณะงานที่ ๓ : การให้คําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย  การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย 
หรือการอื่นใดในทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นงานที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบ       
ต่อสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการ            
ให้คําปรึกษานี้ ได้เป็น ๓ ลักษณะงานย่อย คือ  

(๑) งานด้านให้คําปรึกษา หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คําปรึกษา
แนะนํา ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายใน
ระดับสูง  

(๒) งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้คําปรึกษาแนะนําหรือเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการระดับกรม 
และกระทรวงที่ ต้ อ ง ใช้ ความรู้  ประสบการณ์และความ เชี่ ย วชาญทางวิ ชาการกฎหมาย 
สูงมากเป็นพิเศษ  

(๓) งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็น
เกี่ยวกับร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัย 
ช้ีขาดทางกฎหมาย  

๔. ลักษณะงานที่ ๔ : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา  

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง 
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไข และแปล 
(กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมาย          
ทุกฉบับที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และป้องกัน
มิให้ราชการต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ 
คือ 



     

 

๓ 

(๑) งานยกร่างนิติกรรมสัญญา คือการยกร่างสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึง 
นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย  

(๒) งานตรวจร่างสัญญา คือ การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างสัญญาที่
คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุกําหนดหรือมีการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งไม่ต้องส่งให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณา  

(๓) งานบริหารสัญญา  ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตนเป็น
คู่สัญญา รวมถึง การดําเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารนําเงินค้ําประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญามาส่งมอบให้กับทางราชการ เป็นต้น 

๕. ลักษณะงานที่ ๕ : การดําเนินการทางวินัย 

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวินัย  
การรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการประจํา         
ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เช่น การพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์         
การต้ังเรื่องกล่าวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและการกําหนดโทษ         
การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษข้าราชการที่กระทํา 
ผิดวินัย รวมทั้ง การสั่งให้ข้าราชการที่หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง หรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือการสั่งให้ข้าราชการที่มีกรณีถูกสอบสวนว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการ
แต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ออกจากราชการ เป็นต้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
องค์คณะบุคคลที่มีอํานาจในการลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการข้าราชการผู้นั้นต่อไป  

นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดําเนินการวางแผนและกําหนดโครงการพัฒนางาน
วินัย การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการตามที่       
ส่วนราชการกําหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การดําเนินการตามนโยบาย มาตรการในการ
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและติดตามและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการประจําส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการ        
ถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีด้วย 

๖. ลักษณะงานที่ ๖ : การทําสํานวนการไต่สวน สํานวนการสอบสวน หรือสํานวน
การสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน 

หมายถึ ง  งานทํ าสํ านวนการ ไต่ ส วน  สํ านวนการสอบสวนหรื อสํ านวน 
การสืบสวนที่มีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงานและ



     

 

๔ 

บัญญัติให้มีอํานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือไต่สวน            
การสืบสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด  

๗.  ลักษณะงานที่ ๗ : การดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง                   
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น  

การดําเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติต้องดําเนินการแทนรัฐและหรือ
หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นโจทก์และจําเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ  

สําหรับกรณีคดีแพ่ง  ต้องได้รับมอบหมายให้มี อํานาจหน้าที่ ในการดําเนินคดี 
ในศาลแทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจําเลย เนื่องจากกระทําไปตาม
อํานาจหน้าที่ หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อทําคําฟ้อง คําให้การ 
คําอุทธรณ์ หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ เพื่อดําเนินการ
ดังกล่าว  

นอกจากการดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึง 
การดําเนินคดีปกครองในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความของศาลนั้น ๆ ด้วย  

๘. ลักษณะงานที่ ๘ : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง 
และให้ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในคําอุทธรณ์ เพื่อเสนอแก่
คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาคําอุทธรณ์นั้น 
นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดําเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ์ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และมาตรฐานการดําเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ์ จัดทําสรุปจําแนกคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คําปรึกษา 
แนะนํา ตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย  

๙. ลักษณะงานที่ ๙ : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย  

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และ
กฎทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่กําลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและ
การสัมมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อผลในการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพ การประสานงานทางราชการ และสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ข้าราชการ
หรือลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมีการจัดทําเอกสาร บทความ 



     

 

๕ 

หรือหนังสือให้ความรู้ จัดทําฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็น
วิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง  

๑๐. ลักษณะงานที่ ๑๐ : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง 

หมายถึง การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔ วิธีการช่ัวคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตาม           
คําพิพากษาหรือคําสั่งในการรวบรวมเงินให้พอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด 
และขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาต้องรื้อถอน    
สิ่งปลูกสร้างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น 
และให้มีอํานาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้างที่มีการรื้อถอนด้วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ 

ลักษณะงานนี้ ให้หมายความรวมถึงการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ             
การบังคับคดีล้มละลาย การฟ้ืนฟูกิจการลูกหนี้ตามคําสั่งศาล การชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ        
นิติบุคคลในฐานะผู้ชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การดําเนินการ
ยึด อายัด จําหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจ 
ตลอดจนทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้ รวมถึงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น 

นอกจากนี้  ยังให้หมายรวมถึง  การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัด ต้ัง                     
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย 

๑๑.  ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดําเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดําเนินการ
เก่ียวกับการอุทธรณ์) 

หมายถึง การเตรียมคําสั่งทางปกครอง การพิจารณาคําสั่งทางปกครอง การออก
คําสั่งทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และหมายความ
ร ว ม ถึ ง พิ จ า รณ า ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร ก า ร บั ง คั บ ท า ง ป ก ค ร อ ง ต า มพ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีบทบัญญัติกําหนดมาตรการ
บังคับทางปกครอง เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น 

๑๒. ลักษณะงานที่ ๑๒ : การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 

การเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให้
เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น 



     

 

๖ 

ฉะนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดําเนินการ             
ทุกอย่างที่จําเป็น เพื่อให้การเปรียบเทียบคดีดําเนินไปโดยลุล่วง เริ่มต้ังแต่การดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน หรือ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา  

๑๓. ลักษณะงานที่ ๑๓ : การเตรียมการระงับข้อพิพาท 

การระงับข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอ่ืนนอกเหนือจากการ         
ฟ้องศาล ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ 

ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท
แต่ละวิธี 

๑๔. ลักษณะงานที่ ๑๔ : งานด้านกฎหมายอื่นที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเก่ียวกับ 
การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง 

 

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

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

ขั้นตอนการคดัเลือกบคุคลให้ได้รับเงนิเพิม่สําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

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

๑. ขั้นตอนการคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชาํนาญการ และ 
ระดับชาํนาญการพิเศษ  ใหไ้ด้รับเงนิเพิ่มสําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษ (พ.ต.ก.) 

ขั้นตอนที่ ๑ ส่วนราชการนําเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้
ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมพิจารณา 
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ข้าราชการทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒ ส่วนราชการประกาศให้นิติกรผู้ที่มีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด             
ย่ืนแบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี เหตุพิเศษ (พ .ต .ก .) ซึ่งประกอบด้วย                  
แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และแบบ พ.ต.ก. ๑-๒ (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๔) ดังนี้  

  (๑) แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ :  แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารง
ตําแหน่งนิติกร สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร             
เป็นแบบฟอร์มสําหรับผู้ขอรับการคัดเลือกใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน  

  (๒) แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ :  แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง         
นิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับส่วนราชการ
ใช้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดส่งสําเนาประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง 
รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อาทิ รายละเอียดของผลงาน หรือรายละเอียดประกอบการจัดทํา
ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และ แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ และ
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด  



๒ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  

  (๑) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล  

   (๑.๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนําผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการ
ปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย เพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลตามแนวทางที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด 

   (๑.๒) ในการพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอาจมีมติให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงผลงานหรือจัดส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผลงาน 
“ผ่าน” การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลแล้ว ให้ส่วนราชการนําผลการพิจารณาเสนอต่อ 
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน  
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแก่ผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อทราบ และดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป  

   (๑.๓) ในกรณีที่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายส่วนใหญ่           
มีความเห็นว่า ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ผ่าน” การประเมิน แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.  มีความเห็นแตกต่างไป
จากความเห็นของกรรมการฯ ส่วนใหญ่ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพผลงาน ให้ส่วนราชการนํา
ผลงานดังกล่าวเสนอต่อ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
พิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล เมื่อ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐมีมติให้ผลงาน “ผ่าน” การประเมินแล้ว ให้ส่วนราชการนําเสนอ           
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป 
หาก อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐมีมติให้ผลงานของ           
ผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน ให้ถือมติของ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐเป็นที่สุด 

   (๑.๔) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดทํา
รายงานการประชุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
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  (๒) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

   (๒.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกและผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ง เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล   

   (๒.๒) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินตาม
แนวทางหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่พบว่าผู้ขอรับ
การคัดเลือกไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม  ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวแก่ผู้ขอรับการคัดเลือก เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเอง             
ให้เหมาะสมต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๔ ส่วนราชการนําผลการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคล เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือก
บุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก.  

ขั้นตอนที่ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคําสั่งให้ผู้ ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ “ผ่านการ
คัดเลือก” ได้รับ พ.ต.ก. โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและ
ผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหน่งนิติกร  (แบบ พ.ต.ก. ๑-๑) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ และไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติของบุคคล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  

ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการมอบหมายงานด้านกฎหมายที่มีความสําคัญและส่ง 
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของส่วนราชการให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ “ผ่าน” การคัดเลือกให้ได้รับ 
พ.ต.ก. แล้วรับผิดชอบ สําหรับผู้ขอรับการคัดเลือกที่ “ไม่ผ่าน” การคัดเลือก ให้ส่วนราชการแจ้ง              
ผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อทราบ และดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีคุณภาพดีย่ิงขึ้น  
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๒. ขั้นตอนการคดัเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นติิการ) ระดับต้น 
ให้ได้รับเงินเพิม่สําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษ (พ.ต.ก.)  

ขั้นตอนที่ ๑ ส่วนราชการนําเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้
ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมพิจารณา 
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ข้าราชการทราบ 

ขั้นตอนที่ ๒ ส่วนราชการประกาศให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่มีคุณสมบัติของบุคคล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
กําหนด ย่ืนแบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น  
ให้ได้รับ พ .ต.ก . ซึ่งประกอบด้วย แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ และแบบ พ.ต.ก. ๒-๒ (รายละเอียดตาม 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ดังนี้  

  (๑) แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับผู้ขอรับการคัดเลือกใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและ
สรุปผลการปฏิบัติงาน  

  (๒) แบบ พ.ต.ก. ๒-๒ : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สําหรับการพิจารณา
กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับส่วนราชการใช้
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น  

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล  

  (๑) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล   

   ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น พิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของ 
ผู้ขอรับการคัดเลือกฯ ตามแนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
กําหนด  และให้หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในฐานะเลขานุการจัดทําสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามแบบ              
พ.ต.ก. ๒-๒ ส่วนที่ ๒ พร้อมทั้งจัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของ 
คณะกรรมการฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงนามรับรองผลการ
พิจารณานั้น 



๕ 
 

   กรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบ 
เพื่อให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป  

 (๒) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล  

   (๒.๑) ให้ส่วนราชการส่งผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย 
หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล
และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มายังสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําเสนอต่อ 
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ” ซึ่งแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ จํานวน ๑๓ คณะ ตามลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน 
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 
ระดับต้น ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.  

   (๒.๒) ในการพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจอาจมีมติให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงผลงานหรือจัดส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ มีมติให้
ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ผ่าน” การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลแล้ว ให้               
ส่วนราชการนําผลการพิจารณาเสนอต่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม 
พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจมีมติให้
ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมต่อไป  

ขั้นตอนที่ ๔ ส่วนราชการนําผลการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลที่ผ่านการประเมินเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
พิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ก.  

ขั้นตอนที่ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
ได้รับ พ.ต.ก. โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของ
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. ๒-๑) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ และไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการคัดเลือกมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ 
 

แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร 

๑.  แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ  
และระดับชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ประกอบด้วย   
แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และ แบบ พ.ต.ก. ๑-๒  ดังนี้  

๑)  แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ :  แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร 
สําหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับใช้
แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้  

- ส่วนที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป  ( ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล                 
ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงานอื่น) 

- ส่วนที่ ๒ ประวั ติ ก า รป ฏิ บั ติ ง าน  (หน้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)  

- ส่วนที่ ๓ ผลงาน/ผลสําเร็จของงาน หรือข้อเสนอการ
ปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย (สําหรับการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก) 

- ส่วนที่ ๔  ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

๒)  แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ :  แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับส่วนราชการใช้ตรวจสอบ
คุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของ             
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

- ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถของ
บุคคล  

- ส่วนที่ ๓ สรุ ปผลการประ เมิ นคุณลั กษณะและ
พฤติกรรมของบุคคล    

 

 
 



๒ 
 

๒. แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ และ แบบ พ.ต.ก. ๒-๒  ดังนี้  

๑)  แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สําหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง              
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้  

- ส่ ว นที่  ๑  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป  ( ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค ค ล             
ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไป
ปฏิบัติงานอื่น และประวัติการได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร) 

- ส่วนที่ ๒ ประวั ติการปฏิบัติงาน (หน้าที่ความ
รับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)  

- ส่วนที่ ๓ ผลงาน/ผลสําเร็จของงานที่มีคุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับ หรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย  

- ส่วนที่ ๔  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแล
การปฏิบัติงาน  

๒)  แบบ พ.ต.ก. ๒-๒ แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) เป็นแบบฟอร์มสําหรับส่วนราชการใช้
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น เพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย ๒ ส่วนดังนี้  

- ส่วนที่ ๑  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

- ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและ
พฤติกรรมของบุคคล 

 



กรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - นามสกุล ............................................................................................... ตําแหน่งเลขที่ .................

ตําแหน่ง ........................................................ ระดับ ........................................................

สังกัด ฝ่าย/ กลุ่ม/ ส่วน   ...........................................................................

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

กระทรวง ...............................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    ........................................................ email ........................................................

๒.  ประวัติการศึกษา

ลําดับ

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การได้รับทุนการศึกษา

๑ ....................................................................................................... ปี พ.ศ. ..............................................................

๒ ....................................................................................................... ปี พ.ศ. ..............................................................

๓ ....................................................................................................... ปี พ.ศ. ..............................................................

แบบ พตก. ๑-๑

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร 

สําหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิตกิร

วันเดือนปี ชื่อสถาบันชื่อปริญญา / สาขาวิชา

กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก



๓.  ประวัติการรับราชการ

ลําดับ

๔.  ประวัติการฝึกอบรมดูงาน 

ลําดับ

๕.  การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น

ลําดับ
เลขที่คําสั่ง / 

วันที่ออกคําสั่ง
รายละเอียดคําสั่ง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด ระยะเวลาหลักสูตร / สาขาที่อบรม

วันเดือนปี ตําแหน่ง หน่วยงาน/ส่วนราชการ



๖.  ประวัติการได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (เฉพาะกรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)

ลําดับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ประเภทและระดับตําแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม

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

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

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

วันเริ่มต้นรับเงินเพิ่มฯ



ส่วนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน

๑.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน (Job Description)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๒.  สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

กระบวนงาน / โครงการ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ตําแหน่ง ...................................... (ช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

กลุ่มงาน .................................... สํานัก .......................................... 

รวม ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ)

รวม ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  (ร้อยละ)

รวม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) ๑๐๐

ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน

ความรู้ ทักษะที่ใช้ใน

การปฏิบัติงาน

ตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการ 

และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
ผลสําเร็จของงาน

ที่เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต)

ลักษณะงาน

ด้านกฎหมาย

ความยุ่งยากของงาน และ

แนวทางการแก้ไขปัญหา



ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

ผู้อํานวยการกอง/สํานัก .......................................

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

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

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

(ลงช่ือ)  ..................................................( ผู้รับรอง)

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

ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

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

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

ตําแหน่ง .................................................

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



ส่วนที่ ๓  ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (เฉพาะกรณีการขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก)

อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดนต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 

ความชํานาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปรับใช้และการตีความกฎหมาย รวมถึงสมรรถนะที่จําเป็น

ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น ดังนี้ 

กรณีที่ ๑  ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย 

ช่ือเรื่อง/โครงการ  ..............................................................     ระยะเวลาการปฏิบัติงาน.................................................

รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ .....................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จําเป็นในงาน   ....................................................................................................................

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

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

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

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

ผลสําเร็จของงาน ................................................................................................................................................................

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

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

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

ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน .........................................................................................................................

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

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

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

ตอนที่ ๑ รายละเอียดผลงาน

          โปรดแสดงผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย



ผลสัมฤทธิ์จากการนําข้อเสนอ/แนวคิดการพัฒนางานไปใช้จริง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สัดส่วนของผลงาน ............................................................................................................................................

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

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

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

ตําแหน่ง .................................................

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ



กรณีที่ ๒ ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย

ช่ือเรื่อง/โครงการ  ..............................................................     ระยะเวลาการปฏิบัติงาน.................................................

ความรู้จากการอบรมที่ได้นํามาจัดทําข้อเสนอ ....................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย   ...............................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ผลสําเร็จของการนําข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมายไปปฏิบัติ ...................................................................................

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

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

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

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

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

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

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



ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน .........................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สัดส่วนของผลงาน ...........................................................................................................................................

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

ตําแหน่ง .................................................

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

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



ส่วนที่ ๔  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไป

๑. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตําแหน่ง ....................................................

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

๒. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสํานัก/กอง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตําแหน่ง ....................................................

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



๓. ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย/ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย หรือหัวหน้าส่วนราชการ/รองหัวหน้าส่วนราชการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตําแหน่ง ....................................................

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



กรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น

ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

๑ คุณวุฒิการศึกษา

(      ) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย

(      ) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย

(      ) ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย

๒ การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอ

(      ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 

ระดับ .............................. รุ่นที่ .............................

ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ............................. ออกโดย .......................................................

(      ) หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง

หลักสูตร.......................................................................................................

ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ............................. ออกโดย .......................................................

๓ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

(      ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวม ................. ปี  ................... เดือน ................. วัน

(      ) ไม่ครบถ้วน แต่จะครบกําหนด

๔ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

(      ) ครบถว้นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

(      ) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

คิดเป็น ร้อยละ ............... ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

แบบ พตก. ๑-๒

แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร

กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  .......................................... นามสกุล .....................................................

ตําแหน่ง .................................... ระดับ ...............................................

กลุ่มงาน/ ส่วน/ ฝ่าย ......................................................  กอง/สํานัก .........................................................

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



สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

(      ) ผ่าน

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

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

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

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

(ตําแหน่ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................



ส่วนที่ ๒  สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

๒.๑ การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

๑) ลักษณะของผลงานที่นําเสนอ 

(      ) กรณีที่ ๑ ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย 

 - คุณภาพของงาน 

(    )  ผ่าน (    ) ไม่ผ่าน

 - ความยุ่งยากของผลงาน 

(    )  ผ่าน (    ) ไม่ผ่าน

 - ระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะความชํานาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย 

(    )  สูงกว่ามาตรฐาน (    ) ตามมาตรฐาน

 - การนําผลงานไปใช้

(   ) เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริงและเสร็จส้ินตามระยะเวลาที่กําหนด

(   ) เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริง อยู่ระหว่างการดําเนินการ

(   ) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการนําไปปฏิบัติจริง

 - ผลสําเร็จของงาน

(   )  ตามเป้าหมายที่กําหนด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

(   )  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด

(   )  ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

(      ) กรณีที่ ๒ ข้อเสนอการการปรับขปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย 

 - คุณภาพของงาน 

(    )  ผ่าน (    ) ไม่ผ่าน

 - การนําความรู้จากการอบรมมาใช้

(   )  มีการนําความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้

(   ) ไม่มีการนําความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต์ใช้

 - การนําผลงานไปใช้

(   ) เป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริง

(   ) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการนําไปปฏิบัติจริง

 - ผลสําเร็จของงาน

(   )  ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ

(   ) ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ



๒) สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................

(ตําแหน่ง) หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

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

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

เลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

(ตําแหน่ง) ......................................................

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................

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

(ตําแหน่ง) ......................................................

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

(ตําแหน่ง) ......................................................



ส่วนที่ ๓  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

๑) องค์ประกอบการประเมิน

ลําดับที่

๒) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

(      ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป)

(      ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๗๐)

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

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

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

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

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .....................................................................( ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น)

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

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

(ลงชื่อผู้ประเมิน) ...............................................................( ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ)

(ตาํแหน่ง) ......................................................

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมิน คะแนนที่ได้รับ

รวม 



๓) ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่

(      ) การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม หรือ 

อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมกําหนด

(      ) การประเมินไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม หรือ 

อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมกําหนด

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

(ตําแหน่ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................

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



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.  ข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ - นามสกุล ............................................................................................... ตําแหน่งเลขที่ .................

ตําแหน่ง ........................................................ ระดับ ........................................................

สังกัด ฝ่าย / กลุ่ม / ส่วน   ...........................................................................

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

กระทรวง ...............................................................................................................

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ    ........................................................ email ........................................................

๒.  ประวัติการศึกษา

ลําดับ

รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การได้รับทุนการศึกษา

๑ ........................................................................................................ ปี พ.ศ. ..............................................................

๒ ........................................................................................................ ปี พ.ศ. ..............................................................

๓ ........................................................................................................ ปี พ.ศ. ..............................................................

แบบ พตก.๒-๑

วันเดือนปี ชื่อสถาบันชื่อปริญญา / สาขาวิชา

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น

สําหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร



๓.  ประวัติการรับราชการ

ลําดับ

๔.  ประวัติการฝึกอบรมดูงาน 

ลําดับ

๕.  การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น

ลําดับ

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด ระยะเวลาหลักสูตร / สาขาที่อบรม

วันเดือนปี ตําแหน่ง หน่วยงาน/ส่วนราชการ

รายละเอียดคําสั่ง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
เลขที่คําสั่ง / 

วันที่ออกคําสั่ง



๕.  ประวัติการได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ

ลําดับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มน้ีถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

วันเริ่มต้นรับเงินเพิ่มฯประเภทและระดับตําแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม



ส่วนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน

๑.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน (Job Description)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๒.  สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

กระบวนงาน / โครงการ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ตําแหน่ง ...................................... (ช่วงเวลาปฏิบัติงาน) 

กลุ่มงาน .................................... สํานัก .......................................... 

รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ)

รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  (ร้อยละ)

รวม สัดส่วนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ร้อยละ) ๑๐๐

สัดส่วน

ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน

ความรู้ ทักษะที่ใช้

ในการปฏิบัติงาน

ตําแหน่ง หนา้ที่ความรับผิดชอบ ส่วนราชการ 

และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จของงาน

ที่เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต)

ลักษณะงาน

ด้านกฎหมาย

ความยุ่งยากของงาน และ

แนวทางการแก้ไขปัญหา



ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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



ส่วนที่ ๓  ผลงานมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ หรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย

ด้านกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย 

จํานวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ ความสามารถด้านกฎหมาย

ทักษะในการปรับใช้และการตีความกฎหมาย และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง 

เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น โดยมีหัวข้อดังนี้ 

กรณีที่ ๑  ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย 

๑ ช่ือเรื่อง/โครงการหรือผลสําเร็จของงาน

๒ ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน/ดําเนินโครงการ

๓ ความรู้ ทักษะ ความชํานาญงานที่ใช้

๔ รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ

๕ ผลสําเร็จของงานทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ต่อส่วนราชการและต่อประเทศชาติโดยรวม

๖ ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนางานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

          โปรดแสดงผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางาน

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

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

ตําแหน่ง .................................................



กรณีที่ ๒  ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการด้านกฎหมายของส่วนราชการ 

๑ ช่ือเรื่อง/โครงการ

๒ ช่วงเวลาในการนําข้อเสนอไปปฏิบัติ

๓ ความรู้ ทักษะ ความชํานาญงานที่ใช้ (โดยเฉพาะในส่วนที่ได้รับจากการอบรมฯ)

๔ ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ

๕ ผลสําเร็จของงานทั้งในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ต่อส่วนราชการและต่อประเทศชาติโดยรวม

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

ตําแหน่ง .................................................



ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงาน

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

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

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

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

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

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

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

ตําแหน่ง .................................................

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

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

(ที่ปรึกษากฎหมาย/ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย หรือหัวหน้าส่วนราชการ/รองหัวหน้าส่วนราชการที่กํากับดูแลงานด้านกฎหมาย)

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



ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

๑ คุณวุฒิการศึกษา

(      ) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย

(      ) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย

(      ) ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย

๒ การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง

(      ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 

ระดับ ...................(ระบุ ต้น / กลาง) รุ่นที่ .............................

ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ............................. ออกโดย .......................................................

(      ) หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง

หลักสูตร.......................................................................................................

ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร ............................. ออกโดย .......................................................

๓ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 

(      ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด รวม ................. ปี  ................... เดือน ................. วัน

(      ) ไม่ครบถ้วน 

๔ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

(      ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

(      ) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

คิดเป็น ร้อยละ ............... ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละปี

กลุ่มงาน/ ส่วน / ฝ่าย ......................................................  กอง/สํานัก

ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหน่งนิติกร

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

แบบ พตก. ๒-๒

แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)  .......................................... นามสกุล .....................................................

ตําแหน่ง .................................... ระดับ ...............................................



สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

(      ) ผ่าน

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

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

(ตําแหน่ง) หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล

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

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

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................



ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

๑) องค์ประกอบการประเมิน

ลําดับที่

๒) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

(      ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป)

(      ) ไม่ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ ๗๐)

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

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

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

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

(ตําแหน่ง) ......................................................

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

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .....................................................................

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

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

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .....................................................................

รวม 

(ตําแหน่ง) ......................................................

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน ระดับการประเมนิ คะแนนที่ได้รับ

(ลงชื่อผู้ประเมิน) .....................................................................

(ตําแหน่ง) ......................................................

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

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