
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



 

 

๕ 

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  



 

 

๖ 

(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 



 

 

๗ 

   (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 



 

 

๘ 

   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 
 

 

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


