
 
                                                      -ตัวอย่างร่าง- 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด.............................. 

เร่ือง  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

           ---------------------- 
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด......................................  

เร่ือง   ประกาศก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 

............................. ข้อ 5.3  (ข)  โดยก าหนดหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้

ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร ซ่ึงเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.” ต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด น้ัน 
 คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด............................ในการประชุมคร้ังที่...../2553 

เม่ือวันที่ .............................2553 เห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ดังน้ี 
                  1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก . (กรณีให้ได้รับ 
พ.ต.ก.คร้ังแรก) 
                  2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึนตาม

ระดับต าแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สงูข้ึน) 
(รายละเอยีดแนบท้ายประกาศฉบับน้ี)   
                   3. ให้เทศบาลต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและ

ประเมินผลงาน โดยถือปฏบัิติตามแนวทางกระทรวงการคลังโดยอนุโลม  

   ประกาศ  ณ  วันที่               กนัยายน  พ.ศ. 2553 
 
 
  

       
 
ผู้ว่าราชการจังหวัด........................... 

                                    ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด.................... 
 
 
 
 

 



-ตัวอย่างประกาศ- 
 

 
 
 
 

            ประกาศเทศบาล............................. 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8  

ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.คร้ังแรกและกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สูงข้ึน) 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด.........................    เร่ือง 

ประกาศหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษต าแหน่งนิติกร  ซ่ึงเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.” ลงวันที่.............................. น้ัน 
เพ่ือให้การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี

เหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล......................................ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม 

(พิจารณาเฉพาะต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.คร้ังแรกและกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ใน

อตัราที่สงูข้ึน) ประกอบด้วย 
   1)  นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ 
   2)  ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน    กรรมการ 
   3)  ปลัดเทศบาล     กรรมการและเลขานุการ 
   4)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังมีหน้าที่ ดังน้ี 

 1.  พิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ขอรับการคัดเลือกฯ ตามแนว 

ทางและวิธกีารที่ ก.ท.จ.ก าหนด  
2.  วินิจฉัยและตัดสนิปัญหาใดๆ ที่เกดิข้ึนในการด าเนินงานประเมินฯ  

    3.  ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าสรุปผลการประเมินฯ พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุมบันทึก
ความเหน็  ข้อสังเกต  และมติคณะกรรมการฯ  ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาลง

นามรับรองผลก่อนน าเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน)  

(พิจารณาเฉพาะต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8  ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.คร้ังแรก และกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ใน

อตัราที่สงูข้ึน)   
     ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่            กนัยายน พ.ศ. 2553 
 
 
 
                                                  นายกเทศมนตรี......................... 

 



-ตัวอย่างประกาศ- 
 
 

 
 
 

            ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด............................. 
เร่ือง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) (พิจารณาเฉพาะ

ต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.คร้ังแรกและกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สูงขึ้น) 
 

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด............................เร่ือง 

ประกาศหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขของผู้ด ารงต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษต าแหน่งนิติกร ซ่ึงเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.”  ลงวันที่.............................. น้ัน 
เพ่ือให้การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่ 

มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล จังหวัด...............................ก าหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพ่ือประเมิน

ความรู้ความสามารถ (ผลงาน)  (พิจารณาเฉพาะต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8  ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.คร้ังแรกและ

กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สงูข้ึน) ประกอบด้วย 
  1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย       ประธานกรรมการ 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่ ก.ท.จ.คัดเลือก 1 คน         กรรมการ 
  3. อยัการจังหวัดหรือผู้แทน                  กรรมการ 

                        4. ท้องถิ่นจังหวัด                    กรรมการและเลขานุการ 
                       5. หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเร่ืองราวร้องทุกข์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
                    โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังมีหน้าที่ ดังน้ี 

 1. พิจารณาประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) ของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ขอ รับ 

พ.ต.ก.ตามแนวทางและวิธกีารที่ ก.ท.จ.ก าหนด  
2. วินิจฉัยและตัดสนิปัญหาใดๆ ที่เกดิข้ึนในการด าเนินงานประเมินฯ 

   3. ให้ฝ่ายเลขานุการจัดท าสรุปผลการประเมินฯ พร้อมทั้งจัดท ารายงานการประชุมบันทกึ
ความเหน็ ข้อสังเกต และมติคณะกรรมการฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุผลแล้วเสนอ ก.ท.จ. เพ่ือพิจารณา

คัดเลือก  

  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่            กนัยายน พ.ศ. 2553 
 
 

    ผู้ว่าราชการจังหวัด................................... 

                                                  ประธานกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด.................. 

 

 



 
(เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.ท. ลงวนัที ่17 กนัยายน  2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก

บุคคลใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบั

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

สารบญั 
เรือ่ง                          หนา้ 
 

   1.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลผูด้ ารงต าแหน่งนิติกร ระดบั 3-8   
        ใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)           1 
        กรณีที่ 1 หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.                 
        (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.คร้ังแรก)                                                                         1 
  1. คุณสมบัติของผู้ขอรับการคดัเลือก               1 
  2. การพิจารณาคัดเลือก                 1 
  3. เกณฑก์ารคัดเลือก                 6 
  4. แบบการพิจารณา                 7 

         กรณีที่ 2  หลักเกณฑแ์ละวิธกีารคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.                   
         ในอตัราที่สงูข้ึนตามระดับต าแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สงูข้ึน)                      8 
  1. คุณสมบัติผู้ขอรับการคัดเลือก                8 
  2. การพิจารณาคัดเลือก                 8 
  3. เกณฑก์ารคัดเลือก                 9 
  4. แบบการพิจารณา                 9 
 

  2.  ขั้นตอนการคดัเลือกบุคคลใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษ 
   ต าแหน่งนติิกร (พ.ต.ก.) ระดบั 3-8                                                                10 

 

  3.  การตรวจสอบการใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร                 13                   

ภาคผนวก                  

- การก าหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของต าแหน่งนิติกรฯ 

- ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการส่วนท้องถิ่น 14 ลักษณะงาน 

- แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรประกอบส าหรับการพิจารณา 
       ก าหนดเงินเพ่ิม ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  

       (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. คร้ังแรกหรือให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สงูข้ึน (แล้วแต่กรณี)) 

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



 
 
1 
 

1.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลผูด้ ารงต าแหน่งนติิกร ระดบั 3-8  ใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ 
     ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษ ต าแหน่งนติิกร (พ.ต.ก.) 

กรณี ที่  1  หลัก เกณฑ์และ วิ ธี การคัด เลื อกผู ้ด า ร งต าแห น่งนิ ติ กร ให้ ได้รับ  พ .ต .ก .                  

(กรณีใหไ้ดร้บั พ.ต.ก.ครั้งแรก)   
             การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 ให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ต าแหน่งนิติกร ให้พิจารณาดังต่อไปนี้   
          1.  คุณสมบติัของผูข้อรบัการคดัเลือก 
 ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-8 
          2.  การพจิารณาคดัเลือก 
 การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.พิจารณาจาก 2 ส่วน คือ การตรวจสอบ

คุณสมบัติของบุคคล และการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล 
      ก) การตรวจสอบคุณสมบติัของบุคคล ให้พิจารณาตรวจคุณสมบัติของบุคคลของผู้ด ารง 

ต าแหน่งนิติกรผู้ขอรับการคัดเลือกให้สอดคล้องกบัคุณสมบัติของผู้มีสทิธไิด้รับ พ.ต.ก. ตามที่ก  าหนดใน

ประกาศ ก.ท. เร่ือง ประกาศก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลง

วันที่ 23 ธนัวาคม 2552 โดยพิจารณาใน 3 ส่วน คือ 
   1)  การไดร้บัประกาศนยีบตัรการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่  

หรือประกาศนยีบตัรการอบรมหลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายภาครฐัหรือหลกัสูตรอื่นทีเ่ทียบเท่าซ่ึง ก.ท.

ก าหนดหรือรบัรอง 
  1.1) หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ซ่ึงจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส านักงาน ก.ท. ดังน้ี 
 (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-7 ต้องได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น  
 (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 8 ต้องได้รับประกาศนียบัตรที่ ก.ท.หรือ ก.พ.

ก าหนดหรือรับรอง หรือ 

  1.2) หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม

หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซ่ึงจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังน้ี 
 (1) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-6 ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม

หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น  
 (2) ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 7-8 ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม

หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือ 

 1.3) หลกัสูตรอื่นที่เทียบเท่าซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรบัรอง เช่นเดียวกับแนวทาง

ข้างต้น 
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 2) ระยะเวลาปฏิบติังานดา้นกฎหมาย  
 2.1) พิจารณาจากระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติงาน

ด้านกฎหมายในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. 
 2.2) ให้นับรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนิติกร (ปี) ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติงาน

ด้านกฎหมายซ่ึงมีลักษณะงานตามที่ก  าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. 
 2.3) ผู้ขอ รับการคัด เ ลือกจะต้องไ ด้ รับค าสั่ ง ใ ห้ปฏิ บัติ งานด้านกฎหมายใน               

เทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. ดังน้ี 
 
ต าแหน่งและระดบั ระยะเวลาการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย 

นิติกร ระดับ 3-5 
- ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
ไม่น้อยกว่า 4 ปีย้อนหลัง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 
ไม่น้อยกว่า 1 ปีย้อนหลัง 

นิติกร ระดับ 6-7  

ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 
นิติกร ระดับ 8 

 
 ทั้งน้ี  หากผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับค าสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการใน

หน่วยงานอื่นซ่ึงไม่ใช่เทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท.หรือได้รับค าสั่งมอบหมายให้ปฏบัิติงานอย่างอื่นซ่ึงไม่ใช่

งานด้านกฎหมายตามที่ก  าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งไม่ให้นับรวมระยะเวลาการปฏบัิติงานในช่วงน้ัน 
 3) สดัส่วนการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย 
 3.1)  พิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการปฏบัิติงานด้านกฎหมายระหว่างที่ผู้ขอรับ

คัดเลือกต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-5 ระดับ 6-7 หรือ ระดับ 8 โดยระยะเวลาการปฏบัิติงานที่จะน ามาใช้เป็น

ฐานการค านวณน้ันต้องเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการปฏบัิติงาน ดังน้ี 
 - เป็นงานด้านกฎหมายของทางราชการซ่ึงมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ใน 14 ลักษณะงาน ดังน้ี 

  ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ  
  ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมายและระเบียบ 
  ลักษณะงานที่ 3 : การให้ค าปรึกษาและความเหน็ทางกฎหมาย 
  ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสญัญาและการบริหารสญัญา 
  ลักษณะงานที่ 5 : การด าเนินการทางวินัย 
  ลักษณะงานที่ 6 : การท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน หรือ ส านวนการ 
      สบืสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือการสบืสวน 
                                      การสอบสวน และการแสวงหาข้อเทจ็จริง 
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  ลักษณะงานที่ 7 :  การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาล         

รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น 
  ลักษณะงานที่ 8 :  การพิจารณาและตรวจสอบค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง 
  ลักษณะงานที่ 9 :  การเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ 
  ลักษณะงานท ี10 : การบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 

  ลักษณะงานที่ 11 : การด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการด าเนินเกี่ยวกบัการ 
                                             อุทธรณ์) 

  ลักษณะงานที่ 12 : การด าเนินการเกี่ยวกบัการเปรียบเทยีบคดี  
  ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท 
  ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ท.รับรอง 

(ค าอธบิายลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการส่วนท้องถิ่นแต่ละลักษณะงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายใน

ภาคผนวก) 
  - เป็นงานที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจริงในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งนิติ

กร และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. ซ่ึงงานดังกล่าวอาจเป็นงานที่

ปรากฏในค ารับรองการปฏบัิติราชการหรือแผนปฏบัิติราชการประจ าปีของเทศบาล เป็นงานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบหลักของเทศบาล และ/หรือ เป็นงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ และ 
 - เป็นงานหลักของต าแหน่งนิติกรตามที่ก  าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 3.2 ให้เปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพ่ือปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้

บรรลุผลส าเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏบัิติงานในแต่ละปี โดยมาตรฐานการท างานของข้าราชการ

ต่อคนต่อปี คิดเป็น 230 วัน หรือ 1,380 ช่ัวโมง 
 3.3) ผู้ขอรับการคัดเลือกจะต้องมีระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานหลักด้านกฎหมายตามที่

ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏบัิติงาน 
  ข) การประเมินความรูค้วามสามารถ คุณลกัษณะ และพฤติกรรม  ของผู้ขอรับการ

คัดเลือกว่าเป็นนิติกรคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะปฏบัิติงานด้าน

กฎหมายในราชการส่วนท้องถิ่นที่มีความส าคัญ มีความยุ่งยากซับซ้อน และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้ง

ด้านเศรษฐกจิและสงัคม โดยแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1) การประเมินความรูค้วามสามารถของบุคคล มีแนวการพิจารณา ดังน้ี 

      1.1)  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ 

(ผลงาน) ขึ้นมาคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการ จ านวน  4 คน ได้แก่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่ ก.ท.จ.คัดเลือก 1 คน  และอัยการ

จังหวัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการ โดยมท้ีองถิ่นจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  ให้หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย 

ระเบียบและเร่ืองราวร้องทุกข์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รับผิดชอบการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ด ารงต าแหน่ง

นิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก.ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.ท.ก าหนด  
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                         1.2) ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดท าผลงาน/ ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายและ ระเบียบ

ดีเด่นหรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายและระเบียบ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการ

ปรับปรุง/ พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น จ านวน 1 โครงการ โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 
 -  เป็นผลงานหรือผลส าเรจ็ของงานด้านกฎหมายและระเบียบ ที่จัดท าข้ึนใน

ระหว่างที่ด ารงต าแหน่งนิติกร  และได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติงานในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท.โดยไม่

จ าเป็นต้องจัดท าผลงานขึ้ นใหม่เพ่ือใช้ในการประเมินโดยเฉพาะ   หรือ  เป็นข้อเสนอการปรับปรุงหรือ

พัฒนาระบบงาน หรืองานด้านกฎหมายและระเบียบของเทศบาลที่ได้จัดท าขึ้นหลังจากผ่านการฝึกอบรม

หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นหรือหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมาย ภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่

เทยีบเท่าซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรับรอง และได้มีการน าไปปฏบัิติงานจริงแล้ว 
 - ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือขอรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรม 
 - กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เหน็ว่าผู้ขอรับการ

คัดเลือกได้มีส่วนร่วมในการจัดท าผลงานส่วนใด หรือเป็นสดัส่วนใด และมีค ารับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงาน

น้ันจากผู้บังคับบัญชาด้วย 
 - ผลงานที่ได้น ามาเสนอเพ่ือประเมินส าหรับเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับที่สงูข้ึนแล้ว จะน ามาเสนอขอให้พิจารณาคัดเลือกเพ่ือให้ได้รับ พ.ต.ก.อกีไม่ได้ 
 ทั้งน้ี ผลงานหรือข้อเสนอปรับปรุง/พัฒนางานที่น าเสนอดังกล่าวต้อง       แสดง

ให้เหน็ถึงระดับความรู้ ความสามารถด้านกฎหมายและระเบียบ ทกัษะในการปรับใช้และการตีความกฎหมาย

และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏบัิติงานอย่างชัดเจน 
                       1.3) ให้พิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะ ความช านาญ และ

ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและตีความกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบัิติงานให้บรรลุผลส าเรจ็ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีระดับความยากที่แตกต่างกันในแต่

ละระดับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานนิติการ โดยอาจจ าแนกเกณฑ์การพิจารณา

ออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี 
  กรณีที่ 1  น าเสนอ “ผลงานหรือผลส าเร็จของงานด้านกฎหมาย” มีเกณฑ์การ
พิจารณาดังน้ี 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ค าอธิบาย 

ผ่าน 

 
ผลงานด้านกฎหมายที่น าเสนอ มีลักษณะดังน้ี 
- เป็นผลงานที่มีคุณภาพงานดีเด่นและมีความยุ่งยากของงานสูง และ 
- เป็นผลงานที่สามารถสะท้อนให้เหน็ถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ

ความช านาญและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบหรือ

ประกาศ การปรับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายที่สงูกว่าระดับ

มาตรฐานของแต่ละระดับต าแหน่งตามที่ก  าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

และ 
- เป็นผลงานที่มีการน าไปปฏบัิติจริงและประสบผลส าเรจ็อย่างมี

ประสทิธภิาพตามเป้าหมายที่ก  าหนดและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อราชการ 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน ค าอธิบาย 

ไม่ผ่าน ผลงานด้านกฎหมายที่น าเสนอ มีลักษณะดังน้ี 
- ผลงานที่น าเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพและความยุ่งยากระดับปานกลาง

ตามมาตรฐานที่ก  าหนด และ/หรือ 
- ไม่ สะท้อนให้เหน็ถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ ความช านาญและ

ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบหรือประกาศ การปรับ

ใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของแต่ละระดับ

ต าแหน่งตามที่ก  าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และ/หรือ 
- เป็นผลงานที่ไม่ประสบผลส าเรจ็จริงตามเป้าหมายที่ก  าหนดหรือไม่ก่อให้ 

เกดิประโยชน์ต่อทางราชการ 
 
 กรณีที่ 2  น าเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย
ของเทศบาล” มีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ค าอธิบาย 
ผ่าน ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายที่น าเสนอมี

ลักษณะดังน้ี 
- เป็นข้อเสนอที่เกดิจากการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสตูรการ

พัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น หรือหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ

หลักสตูรอื่นที่เทยีบเทา่ซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรับรองมาประยุกต์ใช้และ

น าไปปฏบัิติจริง และ 
- เป็นข้อเสนอที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานหรือระบบงาน        

ด้านกฎหมายของเทศบาล เช่น ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ หรือประกาศ

ท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านความเหน็ชอบของสภาท้องถิ่นแล้ว เป็น

ต้น 

ไม่ผ่าน ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายที่น าเสนอมี

ลักษณะดังน้ี 
- ไม่ได้เป็นข้อเสนอที่เกดิจากการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมหลักสตูร

การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น หรือหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

หรือหลักสตูรอื่นที่เทยีบเทา่ซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรับรองมา

ประยุกต์ใช้และ/หรือ 
- เป็นข้อเสนอที่ไม่ได้มีการน าไปปฏบัิติจริง และ/หรือ ไม่ก่อให้เกิดการ

พัฒนางานหรือระบบงานด้านกฎหมายของเทศบาล 
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 1.4) ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการพิจารณาให้ “ผ่าน” การประเมินความรู้ 
ความสามารถของบุคคล 
 
 2)  การประเมินคุณลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

     2.1)  ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและ 

พฤติกรรมของบุคคล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน เป็น
กรรมการ มีปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล เป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ โดย ก.ท.ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งนิติกรเพ่ือคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและบันทึกผลการ

ปฏิบัติงานที่คาดหวังกับการปฏิบัติงานจริง โดยก าหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวช้ีวัดและ

เป้าหมายส าหรับการปฏบัิติงานด้านกฎหมายตามแนวทางที่ ก.ท.ก าหนดเป็นแนวทางในการพิจารณา 

 2.2) ให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการคัดเลือกโดยตรง 

และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับพิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลโดย

เปรียบเทยีบกบัคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังส าหรับการปฏบัิติงานด้านกฎหมายของผู้ด ารงต าแหน่งนิติ

กรแต่ละต าแหน่งซ่ึงได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐาน และหัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาลจะตรวจสอบการพิจารณา

ประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการที่ ก.ท.ก าหนด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 

ระดับ คือ 
 

ระดบัการประเมิน คะแนน 
ดีเด่น ได้คะแนนมากกว่า 90% ของคะแนนเตม็ 

ดีมาก ได้คะแนน 80%-89% ของคะแนนเตม็ 

ดี ได้คะแนน 70%-79% ของคะแนนเตม็ 

พอใช้ ได้คะแนน 60%-69% ของคะแนนเตม็ 

ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่า 60% ของคะแนนเตม็ 

 
 2.3) ผู้ขอรับการคัดเลือกที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

จะต้องได้คะแนนในระดับดีขึ้นไปหรือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
          3. เกณฑก์ารคดัเลือก 
             การตัดสนิว่าผู้ขอรับการคัดเลือกผู้ใดผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้มีสทิธิได้รับ พ.ต.ก.จะต้องเป็นผู้ผ่าน

การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร  ตามข้อ 2 ก)  หรือ  ผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัทีค่รบถว้น  

และจะต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลและการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของ

บุคคลตาม ข้อ 2 ข) หรือผ่านการประเมินความรูค้วามสามารถคุณลกัษณะและพฤติกรรม ตามเกณฑ์ที่

ก  าหนดทั้ง 2 ส่วน 
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          4. แบบการพิจารณา  
             แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย 2 แบบ (เอกสาร

ตามภาคผนวกแบบสรุปคุณสมบติัและผลงานฯ กรณีใหไ้ดร้บัเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรกหรือไดร้บั พ.ต.ก.ใน

อตัราทีสู่งข้ึน) ดังน้ี 
               4.1 แบบ พ.ต.ก. 1-1 : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรส าหรับการ

พิจารณาก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง

นิติกร ระดับ 3-8 ใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือจะขอรับ 

พ.ต.ก.ให้สงูขึ้นตามระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
ประวัติการฝึกอบรมดูงาน การได้รับค าสั่งมอบหมายให้ไปปฏบัิติงานอื่น) 
 - ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏบัิติงาน (หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบัน 

และสรุปการปฏบัิติงานด้านกฎหมาย) 

 - ส่วนที่ 3 ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพัฒนางาน 

 - ส่วนที่ 4 ความเหน็ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
                4.2 แบบ พ.ต.ก. 1-2 : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ          

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร เป็นแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินความรู้

ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก.ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี  
 - ส่วนที่ 1 การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (*กรอกเฉพาะประวติัส่วนบุคคลราย 
ละเอียดอื่นๆ ไม่ตอ้งกรอก) 

 - ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ (หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล

ด าเนนิการตรวจสอบเอง) 

 - ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม (ในส่วนของการให้คะแนนจาก

องค์ประกอบการประเมิน วิธกีารประเมิน ความเหน็ของผู้ประเมินและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและ

พฤติกรรมของบุคคลให้ผู้ขอรับการประเมินและผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมินด าเนินการเอง ยกเวน้ใน

ส่วนของขอ้ 5) ความเห็นของหวัหนา้หน่วยงานการเจา้หนา้ที่เวน้ไวใ้หห้วัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล

ตรวจสอบเอง ไม่ต้องกรอก) 

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

 
 
 
 
 
 
\ 
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           กรณีที ่2   หลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกผูด้ ารงต าแหน่งนติิกรใหไ้ดร้บั พ.ต.ก.ในอตัราทีสู่ง ข้ึน

ตามระดบัต าแหน่ง (กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สูงข้ึน) 
 การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิมและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน และจะขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับต าแหน่ง ให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีาร ดังต่อไปนี้  
          1. คุณสมบติัของผูข้อรบัการคดัเลือก 
             ได้แก่ ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 3-5 หรือระดับ 6-7 อยู่เดิม

และได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนแล้ว และจะขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับ

ต าแหน่งดังกล่าว 
          2. การพจิารณาคดัเลือก 
             พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกว่าสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ 

พ.ต.ก.ในอตัราที่สงูข้ึน ตามที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. เร่ือง ก าหนดต าแหน่งและเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี

เหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2552 หรือไม่ โดยพิจารณาใน 3 ส่วน คือ 
 1)  การไดร้บัประกาศนยีบตัรการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่ 

หรือประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสูตรพฒันานกักฎหมายภาครฐั หรือหลกัสูตรอื่นที่เทียบเท่าซ่ึง 

ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรบัรอง 
 1.1) หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่  
 ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิม และจะขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่

สูงขึ้นจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ซ่ึงจัดโดยส านักงาน 

ก.ท.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังน้ี 
 - ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 3-5 และได้รับ

แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร  6-7 แล้ว จะขอรับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 6-7 ได้ต้องรับ

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น  
 - ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 6-7 และได้รับ

แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 8 แล้ว จะขอรับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ  8 ต้องได้รับ

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสตูรที่ ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรับรอง หรือ 

 1.2) หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั   
 ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิม และจะขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่

สงูขึ้นจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซ่ึงจัดโดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ดังน้ี 
 - ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 3-5 และได้รับ

แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร  6-7 แล้ว จะขอรับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 6-7 ได้ต้องรับ

ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง 
 - ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ 6-7 และได้รับ

แต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 8 แล้ว จะขอรับ พ.ต.ก.ส าหรับต าแหน่งระดับ  8 ต้องได้รับ

ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือ 
 



9 
 

 1.3) หลกัสูตรอื่นที่เทียบเท่าซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรบัรอง เช่นเดียวกับ

แนวทางข้างต้น 
 2) ระยะเวลาการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย 
 พิจารณาจากระยะเวลาการด ารงต าแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน

กฎหมายในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 
 3) สดัส่วนการปฏิบติังานดา้นกฎหมาย 
 พิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการปฏบัิติงานด้านกฎหมายระหว่างที่ผู้ขอรับการคัดเลือก

ด ารงต าแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏบัิติงานด้านกฎหมายในเทศบาลที่ก  าหนดในประกาศ ก.ท. ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ในระหว่างที่ได้รับ พ.ต.ก.ในอตัราเดิมก่อนเล่ือนระดับต าแหน่ง 
 ทั้งน้ี ให้น าแนวทางและเกณฑก์ารพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพ่ือคัดเลือกผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. ตามกรณีที่ 1.1 มาใช้โดยอนุโลม 

          3. เกณฑก์ารคดัเลือก 
              การตัดสินว่าผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรผู้ใดผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึน

ตามระดับต าแหน่ง ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามข้อ 2. (ไม่ตอ้งส่งในส่วนที่ 3 

ตามแบบ พ.ต.ก.1-1 ผลงานดีเด่นและขอ้เสนอการพฒันางาน) 
 

          4. แบบการพจิารณา 
              แบบการพิจารณาการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับ

ต าแหน่ง ประกอบด้วย 2 แบบ (เอกสารตามภาคผนวกแบบสรุปคุณสมบติัและผลงานฯ กรณีใหไ้ดร้บัเงิน 

พ.ต.ก.ครั้งแรกหรือไดร้บั พ.ต.ก.ในอตัราทีสู่งข้ึน)  ดังน้ี 
 1) แบบ พ.ต.ก.1-1 : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรส าหรับ
การพิจารณาก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มส าหรับผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกรใช้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพ่ือจะขอรับ พ.ต.ก.

ในอตัราที่สงูข้ึนตามระดับต าแหน่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 

ประวัติการฝึกอบรมดูงาน การได้รับค าสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น ประวัติการได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร) 
 - ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน (หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งในปัจจุบันและ

สรุปผลการปฏบัิติงานด้านกฎหมาย) 
 - ส่วนที่ 3 ความเหน็ของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
 2) แบบ พ.ต.ก.1-2 : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับ

ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร เป็นแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับต าแหน่ง และต้องจัดส่งให้ส านักงาน ก.ท.จ.เพ่ือใช้

เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาต่อไป 

--------- 
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2.  ขั้นตอนการคดัเลือกบุคคลใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
     ระดบั 3-8 
 กรณีที่ 1 ข้ันตอนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ต าแหน่งนิติกร 

      ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่ง

นิติกร (พ.ต.ก.) ระดับ 3-8  การพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. คร้ังแรกและการ

คัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงข้ึนตามระดับต าแหน่ง ให้ด าเนินการตามข้ันตอน

ดังต่อไปนี้  
                ขั้นตอนที่ 1  ส านักงาน ก.ท.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งรายละเอียดหลักสูตร

การฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น หรือหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ

หลักสูตรอื่นซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนด ให้เทศบาลแจ้งรายช่ือให้พนักงานเทศบาลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ

ฝึกอบรมสมัครเพ่ือคัดเลือกในหลักสูตรน้ันๆ เมื่อส านักงาน ก.ท.หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับ

แจ้งรายช่ือแล้วจะส่งรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้จังหวัดแจ้ง เทศบาลส่งผู้น้ันเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน 

เวลาและสถานที่ที่ก  าหนดไว้เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบทางวิชาการว่าผ่านหลักสูตรน้ันหรือไม่ หาก

ผ่านการทดสอบทางวิชาการจากหลักสูตรกจ็ะถือว่าผู้น้ันผ่านการฝึกอบรมแล้วแจ้งผลการผ่านหลักสูตรให้

ส านักงาน ก.ท.จ.ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ พ.ต.ก.          
               ขั้นตอนที ่2  ก.ท.จ.ประกาศหลักเกณฑต์ามมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท.ก าหนด ส านักงาน ก.ท.จ.แจ้ง

เทศบาลในสังกัดให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น

หรือหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นซ่ึง ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนด กรอกรายละเอียดพร้อมทั้ง

น าเสนอผลงาน/ผลส าเรจ็ของงานด้านกฎหมายดีเด่นหรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรืองานด้าน

กฎหมายตามแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรส าหรับการพิจารณาก าหนดเงินเพ่ิม

ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1-1) พร้อมแนบส าเนาประกาศนียบัตรการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น หรือประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานัก

กฎหมายภาครัฐและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมิน

โดยตรงและผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอกี 1 ระดับ พิจารณาให้การรับรองประวัติการปฏบัิติงาน (ตาม

แบบ พ.ต.ก. 1-1 ส่วนที่ 2) โดยเทศบาลจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารที่ ก.ท.จ.ก าหนด (ตามแบบ พ.ต.ก. 1-2 ส่วนที่ 1) 
                  ขั้ นตอนที่ 3 ส าหรับกรณีการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ  พ.ต.ก. คร้ังแรก            

เทศบาลจะด าเนินการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล ดังน้ี 
 3.1 การประเมินความรูค้วามสามารถของบุคคล 
 ก) เทศบาลจะน าเสนอผลงาน/ผลส าเร็จของงานด้านกฎหมายและระเบียบดีเด่น หรือ

ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายของเทศบาลต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

กฎหมายเพ่ือประเมินความรู้ความสามารถ (ผลงาน) พิจารณาตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางที่ ก.ท.จ.ก าหนด 
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 ข)  ส านักงาน ก.ท.จ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานการประชุม บันทกึความเหน็ 

ข้อสงัเกตและมติของคณะกรรมการฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร 
                   3.2 การประเมินคุณลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
                         ก) ก.ท.จ.ได้ก าหนดแนวทางและวิธีการคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ขอรับการ

คัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.และก าหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของต าแหน่งนิติกร  (รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก) เป็นการล่วงหน้าแจ้งเวียนให้พนักงานเทศบาลในสังกดัทราบ 

    ข) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการ

ปฏบัิติงานของผู้รับการประเมินโดยตรง และผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ พิจารณาประเมิน

คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ขอรับการคัดเลือกตามแนวทางและวิธกีารที่ก  าหนดตาม ก) 
                         รายละเอียดของผูป้ระเมินคุณลกัษณะ พนักงานเทศบาล   

   (1) ผู้บังคับบัญชาระดับต้น คือ ผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏบัิติงานโดยตรง  
(2) ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ คือ ผู้อ านวยการในสายการบังคับบัญชา  

     ค) เทศบาลจะด าเนินการตรวจสอบการพิจารณาประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

แนวทางและวิธกีารประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมฯ ตามที่ ก.ท.จ.ก าหนด 
  กรณีที่พบว่าผู้ขอรับการคัดเลือกไม่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และ/หรือการ

ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้

ขอรับการคัดเลือกทราบว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองให้

เหมาะสมต่อไป 
  ขั้นตอนที่ 4  เทศบาลจัดท าสรุปผลการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก.ทั้งในด้านคุณสมบัติ

และบุคคลและส่วนการประเมินความรู้ความสามารถคุณลักษณะและพฤติกรรม ส าหรับกรณีการคัดเลือกผู้

ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. คร้ังแรก และในส่วนคุณสมบัติของบุคคลส าหรับกรณีคัดเลือกผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่เพ่ิมสูงข้ึนตามระดับต าแหน่ง (ตามแบบ พ.ต.ก. 1-2) พร้อมระบุ

เหตุผลแล้วเสนอ ก.ท.จ.พิจารณาคัดเลือก และจะให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ผ่าน

การคัดเลือกฯ ได้รับ พ.ต.ก. ในแต่ละระดับต าแหน่ง โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เทศบาลเจ้าสังกัดได้รับ

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรส าหรับก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 

ต าแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1-1) ซ่ึงรายละเอียดและเอกสารแนบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก  าหนด โดยไม่ต้องมี

การแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่

ก าหนดในประกาศ ก.ท.จ. 

  ในการน้ี ให้เทศบาลมอบหมายงานด้านกฎหมายที่มีความส าคัญและยุ่งยากและส่งผลกระทบ

อย่างกว้างขวางให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรผู้ได้รับ พ.ต.ก.รับผิดชอบด้วย 
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  ขั้นตอนที ่5 เทศบาลจะรายงานผลการตรวจสอบผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.แต่

ละราย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ส านักงาน ก.ท.จ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เทศบาลเจ้าสังกัด

ได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรส าหรับก าหนดเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษ ต าแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1-1) ซ่ึงรายละเอยีดและเอกสารแนบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก  าหนด โดยไม่

ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญเพ่ือน าเสนอ ก.ท.จ.ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเพ่ือแจ้งผล

ให้เทศบาลเจ้าสงักดัทราบโดยไม่ชักช้า 

  เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติให้พนักงานเทศบาลรายใดได้รับ พ.ต.ก.แล้วให้นายกเทศมนตรีรีบ

ด าเนินการออกค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรรายน้ันได้รับ พ.ต.ก. จากน้ันให้รายงานไปยังส านักงาน ก.ท.จ.

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่นายกเทศมนตรีได้ออกค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับ พ.ต.ก.เพ่ือรายงานผล

การพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.แต่ละรายให้ส านักงาน ก.ท.ตรวจสอบและก ากับ

ด้านมาตรฐาน ตามแบบรายงาน (แบบ พ.ต.ก.กลาง) ในกรณีผู้ขอรับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติหรือ

ผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯที่ก  าหนด ส านักงาน ก.ท.อาจเสนอ ก.ท.พิจารณาเพ่ือให้แก้ไขเฉพาะกรณี

ได้  
 

---------- 
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3.  การตรวจสอบการใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร 

 ก.ท.จ.จะพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.เป็นระยะ โดย

เทศบาลต้องรายงานไปยังส านักงาน ก.ท.จ.ภายใน 60 วันนับแต่วันที่นายกเทศมนตรีได้ออกค าสั่งให้ผู้ด ารง

ต าแหน่งนิติกรได้รับ พ.ต.ก.เพ่ือรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รับ พ.ต.ก.แต่ละ

รายให้ส านักงาน ก.ท.ตรวจสอบและก ากบัด้านมาตรฐานตามแบบ พ.ต.ก.กลาง  
 หาก ก.ท.จ.หรือส านักงาน ก.ท.ตรวจสอบผลการพิจารณาแล้วพบว่ามีกรณีการด าเนินการที่ไม่

ถูกต้องตามหลักเกณฑแ์ละเง่ือนไขที่ ก.ท.จ. หรือ ก.ท.ก าหนด ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  
 1. กรณี ก.ท.จ. ตรวจสอบพบว่าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ของเทศบาลไม่

ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก  าหนด และ/หรือผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรที่ได้รับ พ.ต.ก.มีคุณสมบัติไม่

ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม ก.ท.จ.อาจมีมติให้นายกเทศมนตรียกเลิกค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับ 

พ.ต.ก. หรือมีมติระงับการจ่าย พ.ต.ก.ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรแต่ละราย 
 2. กรณี ก.ท.จ. ตรวจสอบพบว่าพนักงานเทศบาลรายใดแจ้งข้อมูลที่เป็นเทจ็หรือไม่ตรงกับความ

เป็นจริงในการขอรับ พ.ต.ก. หรือมีการน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการจ้างวานผู้อื่นให้

จัดท าผลงานให้โดยผลงานที่น ามาจัดท าน้ันไม่ใช่ผลงานที่แท้จริงของตน ก.ท.จ.อาจมีมติให้นายกเทศมนตรี

ระงับหรือเพิกถอนค าสั่งให้พนักงานเทศบาลได้รับ พ.ต.ก. โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทุจริตในการขอรับ 

พ.ต.ก.และให้เทศบาลด าเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาลรายดังกล่าวรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่

กรณีต่อไป 
 3.  ในกรณีที่ ก.ท.จ.มีมติยกเลิก/เพิกถอนค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรผู้ใดได้รับ พ.ต.ก.ให้

พนักงานเทศบาลผู้น้ันส่ง พ.ต.ก.ที่ได้รับไปคืนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เทศบาลได้รับมติยกเลิก/เพิกถอน

ค าสั่งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรได้รับ พ.ต.ก. 
 4.  กรณีส านักงาน ก.ท.ตรวจสอบและก ากับดูแลด้านมาตรฐานแล้วเหน็ว่าผู้ขอรับการประเมิน

รายใดมีคุณสมบัติหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ อาจเสนอ ก.ท.เพ่ือพิจารณาให้แก้ไขเป็นเฉพาะกรณี

ได้ โดยแจ้งให้ ก.ท.จ.ด าเนินการตามข้อ 3 หาก ก.ท.จ.ไม่ด าเนินการแก้ไขหรือแก้ไขล่าช้าซ่ึงจะก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรง ก.ท.อาจมีมติให้ยกเลิกมติ ก.ท.จ.น้ันได้  
------------------- 

 
 
 



 

 
 
 

ตารางสรุปขอ้มูลหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือกบุคคลใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษต าแหน่งนติิกร (พ.ต.ก.) 
 

รายละเอียด 
ต าแหน่งนิติกร ระดบั 3-8 

กรณี 1.1 กรณีใหไ้ดร้บั พ.ต.ก.ครั้งแรก กรณี 1.2 กรณีใหไ้ดร้บั พ.ต.ก.ในอตัราที่สูงข้ึน 

1. ผูข้อรบัการคดัเลือก ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร ระดับ 3-5, ระดับ 6-7 และระดับ 8 ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรซ่ึงได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิมและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่

สงูขึ้นแล้วและจะขอรับ พ.ต.ก.ในอตัราที่สงูขึ้นตามระดับต าแหน่งดังกล่าว 
2. การพิจารณาคดัเลือก ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

    1) การตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล และ 
    2) การประเมินความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 

3. การตรวจสอบคุณสมบติั 
   3.1 การไดร้บัประกาศนียบตัร 
         การฝึกอบรมหลกัสูตร  
        การพฒันานกักฎหมาย 
        ทอ้งถิน่ (ปกถ.) 

นิติกร ระดับ 3-5 และระดับ 6  ได้รับ ปกถ. หรือ ปกศ.ระดับต้น 
นิติกร ระดับ 7 ได้รับ ปกถ.หรือ ปกศ.ระดับกลาง 
นิติกร ระดับ 8 ได้รับ ปกศ.ระดับกลาง หรือประกาศนียบัตรที่ ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรับรอง 

ได้รับ ปกถ. 
ได้รับ ปกศ.ระดับกลาง หรือประกาศนียบัตรที่ ก.ท.หรือ ก.พ.ก าหนดหรือรับรอง 

     3.2 ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
         ดา้นกฎหมาย 

นิติกรระดับ 3-5  
- ป.ตรี (นิติศาสตร์) – ไม่น้อยกว่า 4 ปีย้อนหลัง 
- ป.โท (นิติศาสตร์) –ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 
- ป.เอก(นิติศาสตร์) –ไม่น้อยกว่า 1 ปีย้อนหลัง 
นิติกรระดับ 6-7 และ 8 
- ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 

ด ารงต าแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานด้านกฎหมายใน เทศบาลที่ก าหนดใน

ประกาศ ก.ท. ไม่น้อยกว่า 2 ปีย้อนหลัง 

      3.3 สดัส่วนการปฏิบติังาน 
          ดา้นกฎหมาย 

พิจารณาจากระยะเวลาการปฏบิัติงานด้านกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน 14 ลักษณะงานที่ ก.ท.ก าหนด โดยต้องเป็นการปฏบิัติงานใน อปท.ที่ก าหนดในประกาศ ก.ท.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน (รายละเอยีดลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการส่วนท้องถิ่น 14 ลักษณะงานให้ดูเอกสารในภาคผนวก) 

4. การประเมินความรูค้วาม  
   สามารถ  

- ผลงาน/ผลส าเรจ็ของงานด้านกฎหมายดีเด่นหรือ 
- ข้อเสนอการปรับปรงุ/พัฒนางานด้านกฎหมาย 
ซ่ึงจัดท าขึ้นโดยใช้ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น หรือหลักสตูรการพัฒนา

นักกฎหมายภาครัฐและมีการน ามาปฏบิัติจริงแล้ว จ านวน 1 เรื่อง  

- 

5. คุณลกัษณะและพฤติกรรม แนวทางและวิธปีระเมินคุณลักษณะและพฤตกิรรมของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร เป็นไปตามที่ ก.ท.  ได้

ก าหนด (รายละเอยีดดูได้จากเอกสารภาคผนวก) 

- 

  



แบบรายงานสรุปพนกังานเทศบาล............................ 
ผูข้อรบัการคดัเลือกใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล ระดบั 
ปัจจุบนัปฏิบติัหนา้ท่ีงาน 

ฝ่าย/กอง/ส านกั 
 (โปรดระบุ) 

ผ่านการฝึกอบรม 
หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่ 
(ใหท้ าเคร่ืองหมาย / และโปรดระบุรุ่น) 

ปฏิบติังานดา้น

กฎหมายมาแลว้ 
(จ านวนปี) 

(เฉพาะสายงาน 
นิติการ) 

หมายเหตุ 

 

 

ปกถ./รุ่นท่ี 
ปกศ. 

ระดบัตน้/กลาง 
รุ่นท่ี   

 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  

 
 

สรุปจ านวน …………….. อตัรา   
           
           

           
           
           

 

 

 

 

                                                                                               ลงชื่อ........................................... ผูร้ายงาน 
                                                                                           ต าแหน่ง …………………………………….. 
                                                                                            วนัที.่.......... เดอืน ........................... พ.ศ……….. 
หมายเหตุ  1.   ผูร้ายงาน หมายถงึ นายกเทศมนตร ี
               2.  ปกถ. หมายถงึ  ประกาศนียบตัรการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่ ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ หรอืส านกังาน ก.ท. 
               3.  ปกศ. หมายถงึ  ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  



                                     แบบ พ.ต.ก.กลาง 

                                                                                                                                                                                            

แบบรายงานสรุปพนกังานเทศบาลผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหไ้ดร้บัเงินเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่ีเหตุพเิศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
จงัหวดั..................................................  

ล าดบัท่ี 

ช่ือ - สกุล ระดบั 
ปัจจุบนัปฏิบติัหนา้ท่ีงาน 

ฝ่าย/กอง/ส านกั 
 (โปรดระบุ) 

ผ่านการฝึกอบรม 
หลกัสูตรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่ 
(ใหท้ าเคร่ืองหมาย/และโปรดระบุรุ่น) 

ปฏิบติังานดา้น

กฎหมายมาแลว้ 
(จ านวนปี) 

(เฉพาะสายงาน 
นิติการ) 

หมายเหตุ 

 

 

ปกถ./รุ่นท่ี 
ปกศ. 

ระดบัตน้/กลาง 
รุ่นท่ี   

 
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
ฯลฯ                  

 
 

สรุปจ านวน …………….. อตัรา   
           
           

           
           
           

                                                                                               ลงชื่อ........................................... ผูร้ายงาน 
                                                                                           ต าแหน่ง …………………………………….. 
                                                                                                 วนัที.่.......... เดอืน ............. พ.ศ……….. 
หมายเหตุ   1.  ผูร้ายงาน หมายถงึ ทอ้งถิน่จงัหวดั 
                2. ปกถ. หมายถงึ ประกาศนียบตัรการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่  ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ หรอืส านกังาน ก.อบต.  
                3. ปกศ. หมายถงึ ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั  ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

                                                                                               ลงชื่อ........................................... ผูร้ายงาน 
                                                                                           ต าแหน่ง …………………………………….. 
                                                                                                 วนัที.่.......... เดอืน ............. พ.ศ……….. 
หมายเหตุ   1.  ผูร้ายงาน หมายถงึ ทอ้งถิน่จงัหวดั 
                2. ปกถ. หมายถงึ ประกาศนียบตัรการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่  ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ หรอืส านกังาน ก.อบต.  
                3. ปกศ. หมายถงึ ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั  ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 

                                                                                               ลงชื่อ........................................... ผูร้ายงาน 
                                                                                           ต าแหน่ง …………………………………….. 
                                                                                                 วนัที.่.......... เดอืน ............. พ.ศ……….. 
หมายเหตุ   1.  ผูร้ายงาน หมายถงึ ทอ้งถิน่จงัหวดั 
                2. ปกถ. หมายถงึ ประกาศนียบตัรการฝึกอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่  ของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ หรอืส านกังาน ก.ท.  
                3. ปกศ. หมายถงึ ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั  ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
การก าหนดคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัของต าแหน่งนิติกรผูไ้ด้รบั พ.ต.ก. 

 การพจิารณาประเมนิคุณลกัษณะและพฤตกิรรมของบุคคล โดยเปรยีบเทยีบกบัคุณลกัษณะ
เชิงพฤติกรรมที่คาดหวงัส าหรบัการปฏิบตัิงานด้านกฎหมายของผู้ที่จะได้รบัการคัดเลือกให้ได้รบั          
พ.ต.ก. โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 5 ระดบั คอื 

ระดบัการประเมิน คะแนน 
ดเีด่น ไดค้ะแนนมากกว่า 90% ของคะแนนเตม็ 
ดมีาก ไดค้ะแนน 80%-90% ของคะแนนเตม็ 
ด ี ไดค้ะแนน 70%-79% ของคะแนนเตม็ 

พอใช ้ ไดค้ะแนน 60%-69% ของคะแนนเตม็ 
ตอ้งปรบัปรงุ ไดค้ะแนนน้อยกว่า 60% ของคะแนนเตม็ 

   

รายการประเมินคณุลกัษณะและพฤติกรรมผู้ปฏิบติังานด้านกฎหมาย 
 

รายการคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีใช้ในการประเมิน คะแนน 
1. ความรบัผิดชอบ  พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น 

-   เอาใจใสใ่นการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายและหรอืงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

15 

-  ยอมรบัผลงานของตนเองทัง้ในดา้นความส าเรจ็และความผดิพลาด  

-  พฒันาและปรบัปรุงงานในหน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้และหรอืแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ เชน่ งานใดที่
ส าเรจ็และไดร้บัผลดแีลว้กพ็ยายามปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกีเรื่อย ๆ   หรอืงานใดที่พบว่าม ี  
ปญัหาหรอืขอ้ผดิพลาดกพ็ยายามแกไ้ขไม่ละเลยหรอืปล่อยทิง้ไวจ้นเกดิปญัหาเช่นนัน้ซ ้า ๆ อกี 

 

2. ความคิดริเร่ิม   พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น 15 

-  คดิคน้ระบบ แนวทาง วธิดี าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสทิธผิลของงาน  

-  แสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏบิตัไิด ้  

-  แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ เพิม่เตมิอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวชิา/งานของตน  

-  ตรวจสอบ ปรบัปรุง แกไ้ข หรอืดดัแปลงวธิที างานใหม้ปีระสทิธภิาพและกา้วหน้าอยูต่ลอดเวลา  

-   สนใจในงานทียุ่่งยากซบัซอ้น  

-   มคีวามไวต่อสถานการณ์หรอืความฉบัไวในการรบัรูส้ ิง่เรา้ภายนอก  

3. การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ  พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น 15 

-   วเิคราะหห์าสาเหตุก่อนเสมอเพื่อประสบปญัหาใด ๆ   

-   วเิคราะหล์ู่ทางแกป้ญัหาโดยมทีางเลอืกปฏบิตัไิดห้ลายวธิ ี  

-   เลอืกทางปฏบิตัใินการแกป้ญัหาไดถู้กตอ้งเหมาะสม  

-   ใชข้อ้มลูประกอบในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา (ไม่ใชค้วามรูส้กึของตนเอง)  

4. การแสวงหาความรูใ้หม ่ พจิารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 15 

-   ตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ความรูใ้หม่ ๆ หรอืสิง่ทีเ่ป็นความกา้วหน้าทางวชิาการ/วชิาชพีอยู่เสมอ   

-   สนใจและปรบัตนเองใหก้า้วหน้าทนัวทิยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา  

-   น าความรูแ้ละวทิยาการใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ   
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รายการคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีใช้ในการประเมิน คะแนน 
5. ความรูแ้ละประสบการณ์ 

-  วสิยัทศัน์การปฏบิตังิาน/การคาดการณ์หรอืพยากรณ์สถานการณ์ขา้งหน้าอย่างมเีหตุผล 

-  ความรอบรู/้ความเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ  กฎหมายขอ้บงัคบั และธรรมปฏบิตัขิองทางราชการ 
-  ประสบการณ์ทีส่ าคญัขณะด ารงต าแหน่งระดบัปจัจบุนั 

15 

6. ความสามารถในการบริหารงาน 

-  ปรมิาณ / คุณภาพของงาน 

-  ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานและผลสมัฤทธิข์องงาน 

-  การท างานเป็นทมี/การไดร้บัการยอมรบัและไม่เลอืกปฏบิตั ิ

-  การจดัระบบงานและกระบวนการบรหิารทีโ่ปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

-  การบงัคบับญัชา  การก ากบัดแูล 

15 

7. การประพฤติและปฏิบติัตน 

-  ความซื่อสตัยส์จุรติ 

-  การประพฤตปิฏบิตัตินตามต าแหน่งหน้าที/่การใหค้วามรว่มมอืกบัเพื่อนร่วมงาน 

-  ความประพฤตสิว่นตวั/การรกัษาวนิยั 

-  ความน่าเชื่อถอืและมุง่มัน่ยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

10 

รวม 100 

 



ลกัษณะงานด้านกฎหมายในราชการส่วนท้องถ่ิน 
......................... 

 
ลกัษณะงานด้านกฎหมายในราชการส่วนทอ้งถิน่ที่ใช้ในการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลให้

ได้รบัเงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามมติ ก.ท.จ าแนกได้เป็น 14 
ลกัษณะงาน ดงันี้ 
       1.  ลกัษณะงานท่ี 1 :  การตรวจและปรบัยกร่างกฎหมาย เทศบญัญติั ระเบียบ หรือ
ประกาศ  

หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษารวบรวมปญัหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ขอ้เท็จจรงิที่เกี่ยวขอ้งและเอกสารหลกัฐานต่างๆ 
และน ามาใชว้เิคราะห ์ปรบั ตรวจหรอืยกร่างกฎหมายในระดบัขอ้บญัญตั ิระเบยีบ หรอืประกาศ 
(โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ทัง้ฉบบัหรอืการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้งานศึกษา 
วเิคราะห์ กลัน่กรอง ตรวจ และปรบัแก้เพื่อเสนอหรอืปฏบิตัิตามมติคณะกรรมการที่มหีน้าที่
พจิารณา 

ลกัษณะงานน้ีอาจจ าแนกออกเป็น 2 ระดบั คอื 
(1)  กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก  ส่วนใหญ่จะเป็น

กฎหมายในระดบัประกาศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืบทบญัญตัอิื่นทีม่ผีลบงัคบัเป็นการทัว่ไป โดย
ไม่มุ่งหมายใหใ้ช้บงัคบัแก่กรณีใดหรอืบุคคลใดเป็นการเฉพาะซึ่งเมื่อผู้ปฏบิตังิานในหน่วยงาน
ตน้เรือ่งยกรา่งเสรจ็  และผูบ้งัคบับญัชาสงูสุดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดลงนามใหค้วามเหน็ชอบแลว้ กส็ามารถประกาศใชไ้ดท้นัท ี

(2)  กระบวนการต้องผ่านการพจิารณาขององคก์รภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้บญัญตัิ
ซึ่งเมื่อผู้ปฏบิตัิงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ  ต้องส่งให้องค์กรก ากบัดูแลด าเนินการ
ต่อไปตามอ านาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายก าหนด  เมื่อผ่านขัน้ตอนกฎหมายก าหนดครบถ้วนแลว้จงึจะ
สามารถประกาศใชเ้ป็นกฎหมายได ้

2.  ลกัษณะงานท่ี 2 : การพฒันาและวิจยักฎหมาย 
หมายถงึ  งานทีผู่ป้ฏบิตังิานต้องด าเนินการคน้ควา้  หาขอ้มลู  ศกึษา  วเิคราะห ์ วจิยั

เปรยีบเทยีบหลกัการ  แนวความคดิในการจดัท าขอ้บญัญตัภิายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
หรอืต่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตามแผนงาน/โครงการทีห่น่วยงานก าหนดในการพฒันางาน 

3.  ลกัษณะงานท่ี 3 : การให้ค าปรึกษาและความเหน็ทางกฎหมาย 
หมายถึง  งานที่ผู้ปฏบิตัิงานต้องด าเนินการวเิคราะห์ข้อเท็จจรงิข้อกฎหมายเพื่อให้

ความเห็นเกี่ยวกับการร่างข้อบัญญัติ การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  การบังคับใช้
กฎหมาย  หรอืการอื่นใดในท านองเดยีวกนั  ซึ่งเป็นงานที่มคีวามส าคญัต่อการปฏบิตัริาชการ  
และมีผลกระทบต่อสิทธิ  หน้าที่ และเสรภีาพของเจ้าหน้าที่ของรฐัและประชาชน โดยอาจ
แบ่งแยกงานดา้นการใหค้ าปรกึษานี้ ไดเ้ป็น 3 ลกัษณะงานยอ่ย คอื 



(1)  งานดา้นใหค้ าปรกึษา หมายถงึ งานใหค้วามเหน็ทางกฎหมาย ใหค้ าปรกึษาแนะน า 
ตอบข้อหารอืทางกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องใช้ความรู้ทางวชิาการด้าน
กฎหมายในระดบัสงู 

(2)  งานที่ปรกึษากฎหมาย หมายถงึ งานให้ค าปรกึษาแนะน าหรอืเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกบัการวนิิจฉัย ตคีวามหรอืยกร่าง ปรบัปรุง แก้ไข ขอ้บญัญตั ิประกาศ ระเบยีบ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ต้องใชค้วามรู ้ประสบการณ์และความเชีย่วชาญทางวชิาการ
กฎหมายสงูมากเป็นพเิศษ 

(3)   งานบนัทกึ สรปุ วเิคราะหแ์ละเสนอความเหน็ทางกฎหมาย หรอืความเหน็เกี่ยวกบั
ร่างกฎหมายหรอืกฎต่อผู้ก ากบัดูแล  คณะกรรมการหรอืผู้มอี านาจตดัสนิใจหรอืวนิิจฉัยชี้ขาด
ทางกฎหมาย 

4.  ลกัษณะงานท่ี 4 : การร่างสญัญาและการบริหารสญัญา 
หมายถึง  งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  รวบรวมข้อเท็จจริง  

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกบัการร่างและการบรหิารสญัญาต่างๆ  ของ
หน่วยงานทัง้สัญญาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่าง          
ตรวจแก้ไข และแปล (กรณีสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ) สัญญาที่หน่วยงานของตนเป็น
คู่ส ัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของสัญญานัน้ ทัง้นี้ เพื่อ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และป้องกนัมใิหร้าชการต้องเสยีเปรยีบ ซึง่งานในการ
รา่งสญัญาและการบรหิารสญัญา อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คอื 

(1)  งานยกร่างนิติกรรมสญัญา  คือการยกร่างสญัญาทัง้หมดหรอืบางส่วนรวมถึง            
นิตกิรรมหรอืเอกสารทางกฎหมาย 

(2) งานตรวจร่างสัญญา คือ การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างสัญญา             
ที่คณะกรรมการว่าด้วยพัสดุก าหนดหรือมีการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งไม่ต้องส่งให้ส านัก งาน              
อยัการสงูสุดตรวจพจิารณา 

(3) งานบรหิารสญัญา ผู้ปฏบิตังิานต้องบรหิารสญัญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สญัญา 
รวมถึง การด าเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสญัญานัน้ เช่น การพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารน าเงิน            
ค ้าประกนัการปฏบิตัติามสญัญามาส่งมอบใหก้บัทางราชการ เป็นตน้ 
        5.   ลกัษณะงานท่ี 5 : การด าเนินการทางวินัย  
 หมายถงึ  งานทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งด าเนินการหลายประการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวนิัย การรกัษา
วนิัย และการด าเนินการทางวนิัยของขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจา้งประจ า หรอืพนักงานจา้ง
ตามภารกิจในองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น หรอืส่วนราชการ แล้วแต่กรณี เช่น การ
พจิารณาขอ้รอ้งเรยีน ขอ้กล่าวหา บตัรสนเท่ห์ การตัง้เรื่องกล่าวหา การสบืสวน การสอบสวน
ทางวนิัย การพจิารณาความผดิ และการก าหนดโทษ การสัง่พกัราชการ หรอืการสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการไวก่้อน และการลงโทษขา้ราชการทีก่ระท าผดิวนิัย รวมทัง้ การสัง่ใหข้า้ราชการทีห่ย่อน



ความสามารถในอนัทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ บกพรอ่งหรอืประพฤตตินไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง
หน้าที่ราชการหรอืการสัง่ให้ขา้ราชการทีม่กีรณีถูกสอบสวนว่ากระท าผดิวนิัยอย่างรา้ยแรงและ
ผลการสอบสวนไมไ่ด ้ความแน่ชดัพอทีจ่ะสัง่ลงโทษถงึออกจากราชการแต่มมีลทนิหรอืมวัหมอง
ในกรณีทีถู่กสอบสวน ออกจากราชการ เป็นต้น เพื่อเสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืองคค์ณะบุคคล
ทีม่อี านาจในการลงโทษหรอืสัง่ใหอ้อกจากราชการขา้ราชการผูน้ัน้ต่อไป 
 นอกจากนัน้ ผู้ปฏิบัติงานนี้ยงัต้องด าเนินการวางแผนและก าหนดโครงการพัฒนา
งานวิจัย การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยา 
ขา้ราชการตามที่ก าหนดในฐานะเป็นผู้รบัผดิชอบโครงการหรอืเป็นวทิยากรในการปฏบิตัิงาน
ของเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น อีกทัง้ต้องติดตาม 
ประเมนิผล การด าเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสรมิสรา้งและพฒันามาตรฐานการ
ด าเนินการทางวินัยและติดตาม และประเมินพฤติกรรมการปฏิบตัิงานของข้าราชการส่วน
ทอ้งถิน่ ลูกจา้งประจ า หรอืพนักงานจา้งตามภารกจิในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ภายหลงัการ
ถูกลงโทษทางวนิยัแลว้แต่กรณี 
         6.   ลกัษณะงานท่ี 6 : การท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวน หรือส านวน
การสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข ์การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน 
 และการแสวงหาข้อเทจ็จริง 
            หมายถงึ   งานท าส านวนการไต่สวน ส านวนการสอบสวนหรอืส านวนการสบืสวนทีม่ ี
กฎหมายระดบัพระราชบญัญตักิ าหนดใหผู้ป้ฏบิตังิานในหน่วยงานเป็นเจา้พนักงานและบญัญตัิ
ให้มอี านาจหน้าที่ในการรบัเรื่องรอ้งเรยีน การรบัเรื่องรอ้งทุกข ์การตรวจสอบหรอืไต่สวน การ
สบืสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชดั ทัง้นี้ ให้รวมถึงการได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
สอบสวนหรอืตรวจสอบหรอืสบืสวนขอ้เทจ็จรงิดว้ย 
        7.   ลกัษณะงานท่ี 7: การด าเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาล
รฐัธรรมนูญ หรือคดีอ่ืน 
  การด าเนินคดอีาญา หมายถงึ งานทีผู่ป้ฏบิตัติ้องด าเนินการแทนรฐัและหรอืหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นโจทย์และจ าเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
พยานหลกัฐาน เพื่อด าเนินคดเีอง หรอืเพื่อประสานงานกบัพนกังานอยัการ 
 ส าหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้ร ับมอบหมายให้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีใน              
ศาลแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีข่ององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นโจทย์หรือจ าเลย เนื่องจากกระท าไปตามอ านาจหน้าที่ หรือเป็นผู้รวบรวม
ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย พยานหลกัฐาน หรอืเพื่อท าค าฟ้อง ค าใหก้าร ค าอุทธรณ์ หรอืฎกีาเอง 
หรอื เพื่อประสานงานกบัพนกังานอยัการหรอืทนายความเพื่อด าเนินการดงักล่าว  
 นอกจากการด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยงัหมายรวมถึงการ
ด าเนินคดปีกครองในศาลปกครอง คดใีนศาลรฐัธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมายวธิพีจิารณา
ความของศาลนัน้ๆ ดว้ย 



       8.  ลกัษณะงานท่ี 8 : การพิจารณาและตรวจสอบค าอทุธรณ์หรือค าโต้แย้ง 
 หมายถงึ งานทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งด าเนินการศกึษา วเิคราะห ์ตรวจสอบ กลัน่กรองและให้
ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในค าอุทธรณ์ เพื่อเสนอ             
แก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นผู้มีอ านาจห น้าที่พิจารณา                  
ค าอุทธรณ์นัน้  นอกจากนัน้ผู้ปฏิบตัิงานนี้ยงัต้องด าเนินการศึกษาพฒันาระบบงานอุทธรณ์ 
ก าหนดหลกัเกณฑว์ธิกีารและมาตรฐานการด าเนินการเกี่ยวกบังานอุทธรณ์ จดัท าสรุปจ าแนก
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือปญัหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่              
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและบุคคลทัว่ไปดว้ย 
       9.  ลกัษณะงานท่ี 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
 หมายถงึ  งานที่ผู้ปฏบิตังิานต้องด าเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและ
มาตรฐานทัว่ไปหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขทัง้ที่บงัคบัใช้อยู่ในปจัจุบนัและที่ก าลงัจะประกาศใช้
บงัคบั ซึง่รวมถงึงานในการจดัการประชุมและการสมัมนาทางดา้นกฎหมายภายในและภายนอก
หน่วยงาน เพื่อผลในการปฏบิตัริาชการทีม่ปีระสทิธภิาพ การประสานงานทางราชการ และสรา้ง
จติส านึกในการปฏบิตัติามกฎหมายแก่ขา้ราชการส่วนท้องถิน่หรอืลูกจา้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมกีารจดัท าเอกสาร บทความ หรอืหนังสอืให้ความรู ้
จดัท าฐานขอ้มลูทางกฎหมายและกฎใหท้นัสมยัอยู่เสมอและใชไ้ดง้่าย หรอืเป็นวทิยากรเผยแพร่
ความรูท้างดา้นกฎหมายดงักล่าวดว้ยตนเอง 
       10.  ลกัษณะงานท่ี 10 : การบงัคบัคดีตามค าพิพากษาหรือค าสัง่ 
 หมายถึง  การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบงัคบัคดทีี่บญัญตัิไว้ใน
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง ภาค 4 วธิกีารชัว่คราวก่อนพพิากษาและการบงัคบัคดี
ตามค าพิพากษาหรอืค าสัง่ในการรวบรวมเงนิให้พอช าระหนี้ตามค าพิพากษาหรอืค าสัง่โดย          
วธิยีดึหรอือายดั และขายทรพัย์สนิของลูกหนี้ตามค าพพิากษา นอกจากนัน้ ในกรณีที่ลูกหนี้  
ตามค าพพิากษาต้องรือ้ถอนสิง่ปลูกสร้างออกไปจากทรพัยส์นินัน้ด้วย เจา้พนักงานบงัคบัคดี            
มอี านาจจดัการรื้อถอนสิง่ปลูกสร้างนัน้ และให้มอี านาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้าง             
ทีม่กีารรือ้ถอนดว้ยตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายฉบบัน้ีบญัญตัิ 

นอกจากนี้ ยงัให้หมายรวมถงึ การบงัคบัคดปีกครองตามกฎหมายจดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดปีกครองดว้ย 
       11.  ลกัษณะงานท่ี 11 : การด าเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการด าเนินการ
เก่ียวกบัการอทุธรณ์) 
 หมายถงึ  การเตรยีมค าสัง่ทางปกครอง การพจิารณาค าสัง่ทางปกครอง การออกค าสัง่
ทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมค าสัง่ทางปกครอง การเพิกถอนค าสัง่ทางปกครอง และ
หมายความรวมถงึพจิารณาด าเนินการตามมาตรการบงัคบัทางปกครองตามพระราชบญัญตัวิธิี
ปฏบิตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และ/หรอืพระราชบญัญตัเิฉพาะที่มบีทบญัญตักิ าหนด



มาตรการบงัคบัทางปกครอง เช่น พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ.2535 พระราชบญัญตัปิ่าไม ้พ.ศ.
2484 และพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เป็นตน้ 
       12. ลกัษณะงานท่ี 12 : การด าเนินการเก่ียวกบัการเปรียบเทียบคดี 
 การเปรยีบเทียบคดีนัน้ ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให้
เปรยีบเทยีบคดไีด้ และเมื่อเปรยีบเทยีบคดแีล้วใหถ้อืว่าคดอีาญาเลกิกนัตามประมวลกฎหมาย
วธิพีจิารณาความอาญา  เช่น พระราชบญัญตัโิรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นตน้ 
 ฉะนัน้ การด าเนินการเกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบคดจีงึหมายถงึ การด าเนินการทุกอย่างที่
จ าเป็นเพื่อใหก้ารเปรยีบเทยีบคดดี าเนินไปโดยลุล่วงเริม่ตัง้แต่การด าเนินการศกึษา  วเิคราะห ์
และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมาย และหลกัฐานต่างๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน และ/
หรอืคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดพีจิารณา 
       13. ลกัษณะงานท่ี 13 : การเตรียมการระงบัข้อพิพาท 
 การระงบัข้อพพิาท หมายถึง การระงบัข้อพพิาทโดยวธิอีื่นนอกเหนือจาการฟ้องศาล 
ประกอบดว้ย การเจรจา การไกล่เกลีย่ การประนอมขอ้พพิาท และการอนุญาโตตุลาการ 
 ผู้ปฏบิตัิงานลกัษณะนี้ต้องด าเนินการศกึษาและวเิคราะห์ขอ้เทจ็จรงิ ขอ้กฎหมายและ
รวบรวมหลกัฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอในกระบวนการหรอืขัน้ตอนของการระงบั            
ขอ้พพิาทแต่ละวธิ ี 
      14.  ลกัษณะงานท่ี 14 : งานด้านกฎหมายอ่ืนท่ี ก.อบต.รบัรอง 
 

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



       
 
 
 

 

แบบสรปุคณุสมบติัและผลงานของผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร 
ประกอบส าหรบัการพิจารณาก าหนดเงินเพ่ิม 

ส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตพิุเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)  
(กรณใีหไ้ดร้บั พ.ต.ก. ครัง้แรก) 

 
 
 
 
 

เสนอโดย 
 
 

ช่ือ ........................................................................................... 
ต าแหน่งนิติกร ...............................ระดบั.............. 

ต าแหน่งเลขท่ี …………. 
สงักดั................................................................................. 

จงัหวดั............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  ใหจ้ดัท าคนละ  4  เล่ม 
 
 
 
 

  



                                                                                   แบบ พตก. 1-1 
 

แบบสรปุคณุสมบติัและผลงานของผูด้ ารงต าแหน่งนิติกร 
ส าหรบัการพิจารณาก าหนดเงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตพิุเศษ  

 
กรณขีอรบัเงนิเพิม่ฯ ครัง้แรก    กรณขีอรบัเงนิเพิม่ฯ ในอตัราทีส่งูขึน้ 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ข้อมูลส่วนบคุคล   
ช่ือ-นามสกลุ                                        ต าแหน่งเลขท่ี  
ต าแหน่งปัจจบุนั  ระดบั   
ปฏิบติัหน้าท่ี  
งาน/ฝ่าย/ส่วน/
กอง 
สงักดั 

 

     

   

 หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ  email  
    

 
2. ประวติัการศึกษา 
  

ล าดบั วนัเดือนปี ช่ือปริญญา/สาขาวิชา ช่ือสถาบนั 
    

    
    
    
    
    

    
รางวลั / ประกาศเกียรติคณุ / การได้รบัทุนการศึกษา 
1.................................................................................................... ปี พ.ศ. ........................................ 
2.................................................................................................... ปี พ.ศ. ........................................ 
3.................................................................................................... ปี พ.ศ. ........................................ 

 
 
 
 



 
-2- 
 

 

3. ประวติัการรบัราชการ 
(จากเริม่รบัราชการถงึปจัจบุนั แสดงเฉพาะทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งในระดบัทีส่งูขึน้แต่ละระดบั และการเปลีย่นแปลง 
ในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ) 

ล าดบั วนัเดือนปี ต าแหน่ง หน่วยงาน/ส่วนราชการ 
    
    
    
    
    
    

    
 

4. ประวติัการฝึกอบรมดงูาน 
 

ล าดบั หลกัสตูร / สาขาท่ีอบรม สถาบนั / หน่วยงานท่ีจดั ระยะเวลา 
    
    
    
    
    
    

    
 

5. การได้รบัค าสัง่มอบหมายให้ไปปฏิบติังานอ่ืน 
 

ล าดบั เลขท่ีค าสัง่ / 
วนัท่ีออกค าสัง่ 

รายละเอียดค าสัง่ ช่วงเวลาท่ีปฏิบติัหน้าท่ี 

    
    
    
    
    
    

    
 



-3- 
 

6. ประวติัการได้รบัเงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร  
(เฉพาะกรณีขอปรบัอตัราเงินเพ่ิมให้สงูขึ้น) 
 

ล าดบั ประเภทและระดบัต าแหน่ง อตัราเงินเพ่ิม วนัเร่ิมต้นรบัเงินเพ่ิม ฯ 
    
    
    
    
    
    

    
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีแ่จง้ไวใ้นแบบฟอรม์นี้ถูกตอ้งและเป็นความจรงิทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ..…………………………………… (ผูข้อรบัการประเมนิ) 
         (.......................................................) 
     วนัที ่..……..…/......................./................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ส่วนท่ี 2 ประวติัการปฏิบติังาน 
1. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของต าแหน่งในปัจจบุนั (Job Description) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



2. สรปุผลการปฏิบติังานด้านกฎหมาย 
 

ต าแหน่ง หน้าท่ีความรบัผิดชอบส่วนราชการ 
และช่วงเวลาการปฏิบติังาน 

ผลส าเรจ็ของงาน 
ท่ีเกิดขึน้จริง (ผลผลิต) 

ลกัษณะงาน 
ด้านกฎหมาย 

ความรู ้ทกัษะท่ีใช้ใน   
การปฏิบติังาน 

ความยุ่งยากของงานและ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

สดัส่วนระยะเวลา
การปฏิบติังาน 

กระบวนงาน / โครงการ ส่วนงานท่ีได้รบัมอบหมาย            
ให้ปฏิบติั 

     

ต าแหน่ง ............................................ (ช่วงเวลาปฏบิตังิาน)      
ฝา่ย..................................... กอง/ส านกั...................................      
       
       
       
       
       
       
       

รวม สดัส่วนระยะเวลาการปฏิบติังานด้านกฎหมาย (ร้อยละ) 
รวม สดัส่วนระยะเวลาการปฏิบติังานด้านอ่ืนๆ  (ร้อยละ) 
รวม สดัส่วนระยะเวลาการปฏิบติังาน (ร้อยละ) 

 
 

100 

    รวมระยะเวลาการปฏิบติังานด้านกฎหมาย (รวม ........ ปี ........ เดือน ........ วนั) 
 

(ลงชือ่) ..……………………………… (ผูร้บัรอง) 
    (.......................................................) 
ต าแหน่ง..........................................……… 
    วนัที ่..……..…/....................../............ 
 

(ลงชือ่) ..……………………………… (ผูร้บัรอง) 
       (.......................................................) 
ต าแหน่ง........................................................................... 
     วนัที ่..……..…/......................../............ 
 

ขอรบัรองว่าผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 

               (ลงชือ่) ..………………………………  
                (.......................................................) 

ผูข้อรบัประเมนิ............................................ 
               วนัที.่ ..……..…/....................../............ 
 



 
 

ส่วนท่ี 3 ผลงานดีเด่นและข้อเสนอการพฒันางาน (เฉพาะกรณีการพิจารณาขอรบัเงินเพ่ิมฯ ครัง้แรก) 
ตอนท่ี 1 รายละเอียดผลงาน 
 โปรดแสดงผลงาน/ผลส าเรจ็ของงานด้านกฎหมายหรอืระเบยีบดเีด่น หรอืขอ้เสนอการปรบัปรุง/พฒันา
งานด้านกฎหมายและระเบยีบ อย่างใดอย่างหนึ่ง จ านวน 1 โครงการ (ความยาวไม่เกนิ 2 หน้ากระดาษ) เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงระดบัความรู้ ความสามารถด้านกฎหมาย ทกัษะในการปรบัใช้และการตีความกฎหมาย และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้เสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรงุ/พฒันางานดงักล่าวให้ดขีึน้ ดงันี้ 
 
กรณีท่ี 1 ผลงานหรือผลส าเรจ็ของงานด้านกฎหมาย 
ชื่อเรือ่ง/โครงการ ............................................................ ช่วงเวลาการปฏบิตังิาน........................................ 
รายละเอยีดผลงานในส่วนทีป่ฏบิตั ิ............................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ความรู ้ทกัษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นในงาน .................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ผลส าเรจ็ของงาน ......................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนวคดิการปรบัปรุง / พฒันางาน .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 



 
 

สดัส่วนงานทีป่ฏบิตั ิ(กรณทีีเ่ป็นผลงานรว่มกนัหลายคน) 
 

ผูร้ว่มจดัท าผลงาน สดัส่วนผลงาน 
(รอ้ยละ) 

การให้การรบัรอง 
(ลงนามผูร้ว่มจดัท าผลงาน) ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง 

 
 
 
 
 

   

 
 

ผลสมัฤทธ์ิจากการน าข้อเสนอ/แนวคิดการพฒันางานไปใช้ได้จริง (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
 
      

ขอรบัรองว่าผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
      
 

(ลงชื่อ) ..……………………………………  
         (.......................................................) 
ต าแหน่ง ..……………………………………  
     วนัที.่....……..…/........................./............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรณีท่ี 2 ข้อเสนอการพฒันางานด้านกฎหมายหรือระเบียบ 
 
ชื่อเรือ่ง/โครงการ ............................................................ ช่วงเวลาการปฏบิตังิาน........................................ 
ความรูจ้ากการอบรมทีไ่ดน้ ามาจดัท าขอ้เสนอ ............................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอการพฒันางานดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบ........................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ผลส าเรจ็ของการน าเสนอการพฒันางานดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบไปปฏบิตั ิ.................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
ขอ้เสนอแนวคดิการปรบัปรุง / พฒันางาน .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

ขอรบัรองว่าผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 
 
      
 

(ลงชื่อ) ..…………………………………………  
         (.......................................................) 
ต าแหน่ง ..……………………………………  
     วนัที.่....……..…/........................./............ 

 
 
 
 



 
ส่วนท่ี 4 ความเหน็ของผู้บงัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 
 

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

   ต าแหน่ง ..…………………………………………….……  
                     วนัที…่ ..……..…/....................../................ 

 
ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

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

   ต าแหน่ง ..…………………………………..……………  
                วนัที.่.. ..……..…/......................./................. 
 
 
 
 

 
        - เทศบาล 

  ก.  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต้น คือ ผู้บงัคบับญัชาท่ีควบคมุดแูลการปฏิบติังานโดยตรง  
   ข.  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึ้นไป 1 ระดบั คือ หวัหน้าฝ่าย/ผอ.ในสายการบงัคบับญัชา 
  
 

 
 
 
 
 



         แบบ พตก. 1-2 
แบบการพิจารณาผูด้ ารงต าแหน่งนิติกรให้ได้รบัเงินเพ่ิมส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตพิุเศษ ต าแหน่งนิติกร 

 
กรณีขอรบัเงนิเพิม่ฯ ครัง้แรก    กรณีขอรบัเงนิเพิม่ฯ ในอตัราทีส่งูขึน้ 

 

 
 ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบคณุสมบติัของบุคคล 
1. คณุวฒิุการศึกษา 

(     )  ไดร้บัปรญิญาตรใีนสาขาวชิากฎหมาย   
(     )  ไดร้บัปรญิญาโทในสาขาวชิากฎหมาย 
(     )  ไดร้บัปรญิญาเอกในสาขาวชิากฎหมาย   

2. การผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันานักกฎหมายท้องถ่ิน  
(     )  ไดร้บัประกาศนียบตัรการฝึกอบรมอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายทอ้งถิน่ รุ่นที ่.......... 
         ปีทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัร......................   ออกโดย ........................................................................ 

3. การผา่นการอบรมหลกัสูตรการพฒันานักกฎหมายภาครฐัหรอืหลกัสูตรอ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึง ก.พ.ก าหนดหรอืรบัรอง 
(     )  ไดร้บัประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการพฒันานกักฎหมายภาครฐั ระดบั ......  (ระบุ ตน้/กลาง) รุ่นที ่.......... 
         ปีทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัร ...............   ออกโดย ............................................... 
(     )  ไดร้บัประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรการอบรมหลกัสตูรอื่นทีเ่ทยีบเท่าซึง่ ก.ท.หรอื ก.พ.ก าหนดหรอืรบัรอง  
         ชื่อหลกัสตูร .............................................................................................ระดบั .................. รุ่นที ่............. 
         ปีทีไ่ดร้บัประกาศนียบตัร ................................   ออกโดย ............................................... 

4.     ระยะเวลาการปฏิบติังานด้านกฎหมาย (รวม .................  ปี ...................... เดอืน .....................วนั) 
       (     )   ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
       (     )   ไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
5.   สดัส่วนการปฏิบติังานด้านกฎหมาย  (คดิเป็นรอ้ยละ ................ ของระยะเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานในแต่ละปี) 
       (     )   ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
       (     )   ไม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
    สรปุผลการตรวจสอบคณุสมบติัของบุคคล 
       (     )   ผ่าน 
       (     )   ไม่ผ่าน   (ระบเุหตุผล…………………………………………………………………………………….......) 
 

                    ลงช่ือ…….……………………………………(ผูต้รวจสอบ) 
              (………………………………………) 

                     ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลดั………………………….... 
                           (วนัท่ี) ..……..…/................./............ 

     
                    ลงช่ือ…….……………………………………(ผูร้บัรอง) 

               (………………………………………) 
                                ต าแหน่ง  ปลดั......................................................................... 

                                                                                             (วนัท่ี) ..……..…/................./............ 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว) .....................…………………….. นามสกลุ ………….……………………………………………...       
      ต าแหน่ง  ....................................................... ระดบั  .......................................... 

           ปฏิบติังาน  ฝ่าย/กลุ่ม/ส่วน …………………………………….……………………                                             
     กอง/ส านัก...........................................………………………………..…………………………… 
  สงักดั..................................................... จงัหวดั.......................................................... 



 
  
ส่วนท่ี 2   สรปุผลการประเมินความรู้ ความสามารถ คณุลกัษณะและพฤติกรรม 
              (เฉพาะกรณีการพิจารณาคดัเลือกบคุคลให้ได้รบั พ.ต.ก.ครัง้แรก) 
 2.1 การประเมินความรูค้วามสามารถของบุคคล 
       1) ลกัษณะของผลงานท่ีน าเสนอ 

    (     )  กรณีที ่1 ผลงานหรอืผลส าเรจ็ของงานดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบ 
             - คุณภาพของงาน 

                      (     )  ผ่าน                            (     )  ไม่ผ่าน 
             - ความยุ่งยากของผลงาน 

                     (     )  ผ่าน                            (     )  ไม่ผา่น 
             - ระดบัความรูค้วามเขา้ใจ ทกัษะความช านาญและประสบการณ์ดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบ 

                     (     )  สงูกว่ามาตรฐาน              (     )  ตามมาตรฐาน 
             - การน าไปใช ้

                     (     )  เป็นผลงานทีไ่ดน้ าไปปฏบิตัจิรงิและเสรจ็สิน้ตามระยะเวลาทีก่ าหนด              
                     (     )  เป็นผลงานทีไ่ดน้ าไปปฏบิตัจิรงิ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
                     (     )  เป็นผลงานทีไ่มไ่ดม้กีารน าไปปฏบิตัจิรงิ 

              - ผลส าเรจ็ของงาน 
                      (     )  ตามเป้าหมายทีก่ าหนดและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อทางราชการ            
                      (     )  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
                      (     )   ไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อทางราชการ 

 (     )  กรณีที ่2 ขอ้เสนอการพฒันาระบบงานดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบ 
             - คุณภาพของงาน 

                    (     )  ผ่าน                            (     )  ไม่ผ่าน 
             - การน าความรูจ้ากการอบรมมาใช ้

                    (     )  มกีารน าความรูจ้ากการอบรมฯ มาประยกุตใ์ช ้                           
                    (     )  ไม่มกีารน าความรูจ้ากการอบรมฯ มาประยุกตใ์ช ้     

             - การน าผลงานไปใช ้
                    (     )  เป็นผลงานทีไ่ดน้ าไปปฏบิตัจิรงิ       
                    (     )  เป็นผลงานทีไ่ม่ไดน้ าไปปฏบิตัจิรงิ  

              - ผลส าเรจ็ของงาน 
                     (     )  ก่อใหเ้กดิการปรบัปรุง/พฒันาระบบงานดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบของเทศบาล       
                     (     )  ไม่ก่อใหเ้กดิการปรบัปรุง/พฒันาระบบงานดา้นกฎหมายหรอืระเบยีบของเทศบาล 
 2) สรปุผลการตรวจสอบคณุสมบติัของบุคคล 
       (     )   ผ่าน  (ระบเุหตุผล ……………………………………………........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………) 
       (     )   ไม่ผ่าน   (ระบเุหตุผล …………………………………………….................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………) 
 

 ลงชื่อ…….……………………………………ประธานกรรมการ    
                                               (………………………………………) 
                             ต าแหน่ง นายก...…………………………………………… 
                                           วนัที ่..……..…/......................./............ 
 



 
     
                                           ลงชื่อ…….……………………………………กรรมการ    
                                                   (………………………………………) 
                              ต าแหน่ง……………………………………………..………………… 
                                                    วนัที ่..……..…/................./............ 
                                                 ลงชื่อ…….…………………………………   กรรมการและเลขานุการ 
                                                   (………………………………………) 
                             ต าแหน่ง ปลดั............................................................ 
                                                    วนัที ่..……..…/................./............ 
                                            ลงชื่อ…….……………………………………ผูช้่วยเลขานุการ 
                                                   (………………………………………) 
                               ต าแหน่ง หวัหน้าส านกัปลดั......................................................... 
                                                     วนัที ่..……..…/......................./............ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 สรปุผลการประเมินคณุลกัษณะและพฤติกรรมของบคุคล 
(เฉพาะกรณีการพิจารณาคดัเลือกบคุคลให้ได้รบั พ.ต.ก.ครัง้แรก) 
1) องคป์ระกอบการประเมิน  

รายการคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีใช้ในการประเมิน ระดบั
การ

ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้รบั 

1. ความรบัผิดชอบ  พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น 
-   เอาใจใสใ่นการท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายและหรอืงานทีเ่กีย่วขอ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

15  

-  ยอมรบัผลงานของตนเองทัง้ในดา้นความส าเรจ็และความผดิพลาด   
-  พฒันาและปรบัปรุงงานในหน้าทีใ่หด้ยีิง่ขึน้และหรอืแกไ้ขปญัหาหรอืขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ เชน่ งานใดที่
ส าเรจ็และไดร้บัผลดแีลว้กพ็ยายามปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกีเรื่อย ๆ   หรอืงานใดทีพ่บว่าม ี  
ปญัหาหรอืขอ้ผดิพลาดกพ็ยายามแกไ้ขไม่ละเลยหรอืปล่อยทิง้ไวจ้นเกดิปญัหาเช่นนัน้ซ ้า ๆ อกี 

  

2. ความคิดริเร่ิม   พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น 15  
-  คดิคน้ระบบ แนวทาง วธิดี าเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสทิธผิลของงาน   
-  แสดงความคดิเหน็ ใหข้อ้เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถปฏบิตัไิด ้   
-  แสวงหาความรูใ้หม่ ๆ เพิม่เตมิอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวชิา/งานของตน   

-  ตรวจสอบ ปรบัปรุง แกไ้ข หรอืดดัแปลงวธิที างานใหม้ปีระสทิธภิาพและกา้วหน้าอยู่ตลอดเวลา   

-  สนใจในงานทียุ่ง่ยากซบัซอ้น   
-  มคีวามไวต่อสถานการณ์หรอืความฉบัไวในการรบัรูส้ ิง่เรา้ภายนอก   

3. การแก้ไขปัญหาและการตดัสินใจ  พจิารณาจากพฤตกิรรม เช่น 15  
-  วเิคราะหห์าสาเหตุก่อนเสมอเพื่อประสบปญัหาใด ๆ    
-  วเิคราะหล์ู่ทางแกป้ญัหาโดยมทีางเลอืกปฏบิตัไิดห้ลายวธิ ี   
-  เลอืกทางปฏบิตัใินการแกป้ญัหาไดถู้กตอ้งเหมาะสม   
-  ใชข้อ้มลูประกอบในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา (ไม่ใชค้วามรูส้กึของตนเอง)   
4. การแสวงหาความรูใ้หม ่ พจิารณาจากพฤตกิรรม  เช่น 15  
-  ตดิตาม ศกึษา คน้ควา้ความรูใ้หม่ ๆ หรอืสิง่ทีเ่ป็นความกา้วหน้าทางวชิาการ/วชิาชพีอยู่เสมอ    
-  สนใจและปรบัตนเองใหก้า้วหน้าทนัวทิยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา   
-  น าความรูแ้ละวทิยาการใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    
5. ความรูแ้ละประสบการณ์ 
-  วสิยัทศัน์การปฏบิตังิาน/การคาดการณ์หรอืพยากรณ์สถานการณ์ขา้งหน้าอย่างมเีหตุผล 

15  

-  ความรอบรู/้ความเขา้ใจในการปฏบิตัติามระเบยีบ กฎหมายขอ้บงัคบั และธรรมปฏบิตัขิองทางราชการ 
-  ประสบการณ์ทีส่ าคญัขณะด ารงต าแหน่งระดบัปจัจุบนั 

  

6. ความสามารถในการบริหารงาน 
-  ปรมิาณ / คุณภาพของงาน 
-  ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานและผลสมัฤทธิข์องงาน 
-  การท างานเป็นทมี/การไดร้บัการยอมรบัและไม่เลอืกปฏบิตั ิ
-  การจดัระบบงานและกระบวนการบรหิารทีโ่ปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
-  การบงัคบับญัชา  การก ากบัดแูล 

15  

 
 
 
 



 
 
 

รายการคณุลกัษณะและพฤติกรรมท่ีใช้ในการประเมิน ระดบั
การ

ประเมิน 

คะแนน
ท่ีได้รบั 

7. การประพฤติและปฏิบติัตน 
-  ความซื่อสตัยส์จุรติ 
-  การประพฤตปิฏบิตัตินตามต าแหน่งหน้าที/่การใหค้วามรว่มมอืกบัเพื่อนร่วมงาน 
-  ความประพฤตสิว่นตวั/การรกัษาวนิยั 
-  ความน่าเชื่อถอืและมุ่งมัน่ยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 

10  

รวม 100  
 

2) วิธีการประเมิน 
สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานและจากผลการปฏบิตังิานทีค่าดหวงักบัการปฏบิตังิานจรงิ (โปรดระบุ) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
3) ความเหน็ของผู้ประเมิน  

3.1) ผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

3.2) ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

4) สรปุผลการประเมินคณุลกัษณะและพฤติกรรมของบคุคล 
(   ) ผ่านการประเมนิ (ไดค้ะแนนรวมไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 70) 
(ระบุเหตุผล) .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
(   ) ไมผ่่านการประเมนิ (ไดค้ะแนนรวมไมถ่งึรอ้ยละ 70) 
(ระบุเหตุผล) .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
                            (ลงชื่อผูป้ระเมนิ) ..……………………………………  ผูบ้งัคบับญัชาระดบัต้น 

       (.......................................................) 
ต าแหน่ง ..……………………………………  
วนัที.่..... ..……..…/......................./................ 

 
                           (ลงชื่อผูป้ระเมนิ)..…………………………………… ...ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป 1 ระดบั 

       (.......................................................) 
                                        ต าแหน่ง ..……………………………………  

วนัที.่... ..……..…/......................../............ 



 
 
 
 
5) ความเหน็ของส านักปลดั 

(   ) การประเมนิเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แนวทางและวธิกีารที ่ก.ท.จ.ก าหนด 
(   ) การประเมนิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์แนวทางและวธิกีารที ่ก.ท.จ.ก าหนด 

 
 
 
                               (ลงชื่อผูป้ระเมนิ) ..…………………………………… (ผูต้รวจสอบ) 

        (.......................................................) 
                                         ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลดั............………………  

           วนัที ่..……..…/......................./............ 
 

 
 
                                (ลงชื่อผูป้ระเมนิ)..…………………………………… (ผูร้บัรอง) 

            (.......................................................) 
                                        ต าแหน่ง ปลดั................................................. 

            วนัที ่..……..…/........................../............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




