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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผูด้ ํารงตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ ให้ได้รบั เงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษ (พ.ต.ก.)
___________________________________
การคัดเลือกผูด้ ํารงตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการ
พิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ของกรมชลประทานให้พิจารณา
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ขอรับการคัดเลือก
หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญการ และนิติกรชํานาญการพิเศษ
2. การคัดเลือกบุคคล
การคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่มีสทิ ธิได้รับ พ.ต.ก. ให้พิจารณาจาก 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของบุคคล
ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
ส่วนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ส่วนที่ 1 คุณสมบัติของบุคคล
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัตขิ องบุคคลครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
1. การได้รบั ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือ หลักสูตรอื่น
ทีเ่ ทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง
1.1 หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับปฏิบัติการ
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น หรือระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป
(3) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการขึ้นไป
/ 1.2 หลักสูตร...

-2–
1.2 หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง
2. ระยะเวลาปฏิบตั งิ านด้านกฎหมาย
2.1 ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รบั พ.ต.ก. ต้องมีระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งนิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ / หน่วยงาน
ที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ดังนี้
ตําแหน่งและระดับ
นิติกรปฏิบัติการ
• ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
• ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์
• ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร์
นิติกรชํานาญการ
นิติกรชํานาญการพิเศษ

ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านด้านกฎหมาย
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.2 การนับระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชํานาญการ และนิติกรชํานาญการพิเศษ
ที่ จะขอรั บ พ.ต.ก. ครั้ งแรก ให้ นํ าระยะเวลาการดํ ารงตํ าแหน่ งนิ ติ กรซึ่ งได้ รั บมอบหมายให้ ปฏิ บั ติ งาน
ด้านกฎหมาย ในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ มานับรวมได้ทั้งหมด
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น ให้นาํ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ก่อนจะได้รับวุฒิสูงขึ้นมานับรวมได้ โดย
ให้นับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ใช้วุฒิปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ระดับ
เดิม ทั้งนี้ หากคํานวณระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายดังกล่าวแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และนิติกรชํานาญการที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนิติกรในระดับสูงขึ้น หากจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตรา
ที่สูงขึ้นตามระดับตําแหน่ง ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตําแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก.
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
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-3(3) ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รที่ ไ ด้ รั บ คํ า สั่ ง มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งอื่ น
ซึ่งไม่ใช่งานด้านกฎหมาย ไม่ให้นําระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการขอรับ พ.ต.ก.
2.3 สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่จะขอรั บการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้ องมีสัดส่วนการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ / หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
(1) พิ จ ารณาจากระยะเวลาดํ า รงตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รซึ่ ง ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กได้ รั บ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ / หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ โดยลักษณะ
งานด้านกฎหมายที่ปฎิบัติต้องเป็นงานหลักของตําแหน่งนิติกรตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
และเป็นงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน 14
ลักษณะงาน ดังนี้
ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 3 : การให้คําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
ลักษณะงานที่ 5 : การดําเนินการทางวินัย
ลักษณะงานที่ 6 : การทําสํานวนการไต่สวน สํานวนการสอบสวน หรือ
สํานวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์
การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน
ลักษณะงานที่ 7 : การดําเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น
ลักษณะงานที่ 8 : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง
ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลักษณะงานที่ 11 : การดําเนินมาตรการทางปกครอง
(ยกเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
ลักษณะงานที่ 12 : การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
/ ลักษณะ...

-4ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท
ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการรับรองนักกฎหมายภาครัฐรับรอง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)
ทั้งนี้ งานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติจริงในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งนิติกรในส่วนราชการ / หน่วยงานที่กําหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ซึ่งอาจเป็น
งานด้านกฎหมายที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกระทรวง กรม
หรือจังหวัด ซึ่ งเป็ นงานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบหลักของส่วนราชการหรือเป็นงานด้าน
กฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
(2) พิจารณาโดยการเปรียเทียบระยะเวลาที่ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายให้บรรลุผลสําเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยมาตรฐานการ
ทํางานของข้าราชการต่อคนต่อปี คิดเป็น 230 วัน หรือ 1,380 ชั่วโมง
(3) ในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นกฎหมาย
ไม่ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาจะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่วนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่านการประเมินความรู้
ความสามารถของบุคคล ดังนี้
1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายที่ อ.ก.พ. กรมชลประทาน แต่งตั้งรับผิดชอบ
การประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด
2. ผูข้ อรับการคัดเลือกจัดทําผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมายหรือข้อเสนอการปรับปรุง
หรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น
อย่างน้อย จํานวน 1 เรื่อง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

/ 2.1 กรณี...

-52.1 กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย
• ต้องเป็นผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมายที่จัดทําขึ้น
ในระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ / หน่วยงานที่กําหนด
ในประกาศ ก.พ.ฯ โดยไม่จําเป็นต้องจัดทําผลงานขึ้นใหม่
• ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
• กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับ
การคัดเลือกได้มีส่วนร่วมในการจัดทําผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคํารับรองจากผู้มีส่วนร่วม
ในผลงานนั้นและจากผู้บังคับบัญชาด้วย
2.2 กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทําข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย
ต้องเป็นข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ได้จัดทําขึ้น
หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนด
หรือรับรอง และได้มีการนําไปปฏิบัติจริงแล้ว
ผลงานที่นํามาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว จะนํามาใช้
เพื่อขอรับการคัดเลือกให้ได้รบั พ.ต.ก. อีกไม่ได้
ทั้งนี้ ผลงานหรือข้อเสนอปรับปรุงหรือพัฒนางานที่นําเสนอดังกล่าวต้องแสดงให้เห็น
ถึงระดับความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ทักษะในการปรับใช้และการตีความกฎหมาย และสมรรถนะ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
2.3 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
พิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะ ความชํานาญและ
ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและตีความกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือก อัน
จะเป็น ประโยชน์ต่อ การปฏิบ ัติง านให้บ รรลุผ ลสํ า เร็จ ตามที่ไ ด้ร ับ มอบหมาย โดยมีร ะดับ ความยาก
ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานนิติการ โดยอาจ
จําแนกเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

/ กรณีที่ 1...

-6กรณีที่ 1 นําเสนอ “ผลงานหรือผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย” มีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คําอธิบาย

ผ่าน

ผลงานด้านกฎหมายที่นําเสนอ มีลักษณะ ดังนี้
• เป็นผลงานที่มคี ุณภาพงาน มีความยุ่งยากของงานสูง และ
• เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ
ความชํานาญและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้
กฎหมายและการตีความกฎหมายที่สงู กว่าระดับมาตรฐานของแต่ละ
ระดับตําแหน่งตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และ
• เป็นผลงานที่มกี ารนําไปปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กําหนดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

ไม่ผ่าน

ผลงานด้านกฎหมายที่นําเสนอ มีลักษณะ ดังนี้
• ผลงานที่นําเสนอเป็นผลงานที่มีคุณภาพและความยุ่งยากระดับ
ปานกลางตามมาตรฐานที่กําหนด และ / หรือ
• ไม่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญ
และประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและการ
ตีความกฎหมายที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของแต่ละระดับตําแหน่งตามที่
กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และ / หรือ
• เป็นผลงานที่ไม่ประสบผลสําเร็จจริงตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

สําหรับการเสนอผลงานที่มีความต่อเนื่องหรือคาบเกี่ยวกัน อาทิ ผลงานที่เริ่มต้นดําเนินการ
ในขณะดํารงตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการ หรือผลงานเริ่มต้น
ในขณะดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ผลงานทีผ่ า่ นการ
พิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากของงานสูง และเป็นผลงานที่ได้นําไปปฏิบัติจริง โดยต้อง
แสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของ
ระดับตําแหน่งที่ขอรับ พ.ต.ก.
/ กรณีที่ 2…

-7กรณีที่ 2 นําเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย
ของส่วนราชการ” มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คําอธิบาย

ผ่าน

ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย
มีลักษณะ ดังนี้
• เป็นข้อเสนอที่ได้นําความรู้จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนด
หรือรับรองมาประยุกต์ใช้และนําไปปฏิบัติจริง และ
• เป็นข้อเสนอที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานหรือระบบงาน
ด้านกฎหมายของส่วนราชการ เช่น ร่างกฎหมายหรือร่างกฎข้อบังคับ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว
เป็นต้น

ไม่ผ่าน

ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย
มีลักษณะ ดังนี้
• เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นําความรู้จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนด
หรือรับรองมาประยุกต์ใช้ หรือ
• เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นําไปปฏิบัติจริง หรือไม่ก่อให้เกิดการพัฒนางาน
หรือระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ

ส่วนที่ 3 การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาของผู ้ข อรับ การคัด เลือ ก และผู ้บ ัง คับ บัญ ชาเหนือ ขึ ้น ไปอีก ชั ้น หนึ ่ง
ประเมินคุณ ลักษณะและพฤติกรรมของบุค คล โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
และบันทึกผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังกับการปฏิบัติงานจริง ตามแนวทางที่ อ.ก.พ.กรมชลประทานกําหนด
ดังนี้
/ องค์ประกอบ...

-8องค์ประกอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม
(เฉพาะกรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก)
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ระดับ
ปฏิบตั ิ
การ

ระดับ
ระดับ
ชํานาญ ชํานาญ
การ การพิเศษ

ลําดับที่

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน

1

ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสําเร็จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สําเร็จและได้รับผลดีแล้วก็
พยายามปรับปรุงให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบว่ามี
ปัญหา หรือข้อผิดพลาดก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิง้ ไว้จน
เกิดปัญหาเช่นนัน้ ซ้ํา ๆ อีก

15

15

15

2

ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิทธิผล
ของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและ
สามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/
งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธที าํ งานให้มี
ประสิทธิภาพและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

10

10

15

3

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมือ่ ประสบปัญหาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ไขปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบตั ิได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัตใิ นการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ข้อมูลประกอบในการตัดสินและแก้ปัญหา
(ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

10

15

15

-9-

ลําดับที่
4

5

6

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใช้ในการประเมิน (ต่อ)
ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินัย
- ให้ความร่วมมือกับเพื่อร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยูใ่ นกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของข้าราชการพลเรือน
ความสามารถในการสือ่ ความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องและตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการให้ผู้อนื่ เข้าใจได้อย่าง
ชัดเจน โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ หรือสิ่งที่เป็น
ความก้าวหน้าทางวิชาการ / วิชาชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- นําความรู้และวิทยาการใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับ
ปฏิบตั ิ
การ
20

ระดับ
ระดับ
ชํานาญ ชํานาญ
การ การพิเศษ
20
10

10

10

10

15

10

10

7

วิสัยทัศน์ (vision) พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้า อย่างมีหลักการและ
เหตุผล
- กําหนดกลยุทธ์และวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ

10

10

15

8

สัมภาษณ์
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/ ในการนี้...

- 10 ในการนี้แบ่งระดับคะแนนการประเมินออกเป็นอย่างน้อย 5 ระดับ ดังนี้
ระดับการประเมิน

คะแนน

ดีเด่น

ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป

ดีมาก

ได้คะแนนร้อยละ 80 - 89

ดี

ได้คะแนนร้อยละ 70 - 79

พอใช้

ได้คะแนนร้อยละ 60 – 69 ขึ้นไป

ต้องปรับปรุง

ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60

2. ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบการประเมินให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.กรมชลประทานกําหนด และผู้อํานวยการสํานักพัฒนาโครงสร้าง
และระบบบริหารงานบุคคลเป็นผู้รับรองการตรวจสอบ
3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. การพิจารณาคัดเลือก
3.1 กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
การตัดสินว่าผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกผู้ใดผ่านการคัดเลือกและเป็นผู้มี
สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ พ.ต.ก. ครั้ ง แรก ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลครบถ้ ว น ผ่ า นการประเมิ น ความรู้
ความสามารถของบุคคล และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
3.2 กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึน้
การตั ดสินว่าผู้ดํารงตําแหน่ งนิติกรที่ผ่านการพิจารณาคั ดเลื อกให้ได้รั บ พ.ต.ก. แล้ว
และจะขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้นตามระดับตําแหน่ง ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน โดย
ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือระดับชํานาญการ
ขึ้นไป ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตําแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
/ 4. แบบการ...

- 11 4. แบบการพิจารณาคัดเลือก (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2)
แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ประกอบด้วย
4.1 แบบ พ.ต.ก. 1-1 : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร
สํา หรับ การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับ
ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
- ส่ว นที่ 1 ข้อมูล ทั่วไป (ข้ อมูล ส่วนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับ
ราชการ ประวัติการฝึกอบรมดูงาน การได้รับคําสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น ประวัติการได้รับเงินเพิ่ม
(สําหรับการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้น))
- ส่วนที่ 2 ประวัติการปฏิบัติงาน (หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งในปัจจุบัน
และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)
- ส่วนที่ 3 ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (สําหรับการขอรับ พ.ต.
ก.ครั้งแรก)
- ส่วนที่ 4 ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป (ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ผู้ บังคั บบั ญ ชาระดั บสํ านั ก / กอง และรองหั ว หน้าส่ว นราชการที่ได้รั บมอบหมายให้รั บผิ ดชอบภารกิ จ
ด้านกฎหมาย)
4.2 แบบ พ.ต.ก. 1-2 : แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มที่ใช้สําหรับพิจารณาคุณ สมบัติบุค คล และ
สรุป ผลการประเมิน ความรู้ ความสามารถ คุณ ลัก ษณะ และพฤติก รรมของผู้ดํา รงตํา แหน่ง นิติก ร
ที่ขอรับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
- ส่วนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
- ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคล (เฉพาะกรณีขอรับ
พ.ต.ก.ครั้งแรก)
- ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

/ ทั้งนี้...

- 12 ทั้งนี้ ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดส่งสําเนาประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาทิ รายละเอียดของผลงาน หรือรายละเอียดประกอบการจัดทําข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
กฎหมาย พร้อมแบบ พ.ต.ก. 1-1 และแบบ พ.ต.ก. 1-2 ให้สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงาน
บุคคล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด
ขั้นตอนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งนิตกิ ร ระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ
ให้ได้รบั เงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษ (พ.ต.ก.)
การพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
(พ.ต.ก.) กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้น ให้ดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 นิ ติ ก รผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ยื่ น แบบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญการพิเศษ ให้
ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ซึ่งประกอบด้วย แบบ พ.ต.ก. 1-1 และแบบ พ.ต.ก.
1-2 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
2.1 การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
(1) สํานัก พัฒ นาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุค คลตรวจสอบคุณ สมบัติข อง
บุคคล และนําผลงาน / ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการปรับปรุง / พัฒนางานด้าน
กฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาประเมิน
ความรู้ค วามสามารถของบุค คลตามแนวทางที่ อ.ก.พ.วิสามัญ เฉพาะกิจเกี่ยวกับ การรับ รองมาตรฐาน
นักกฎหมายภาครัฐกําหนด
(2) ในการพิจ ารณาประเมิน ความรู ้ค วามสามารถของบุค คล คณะกรรมการ
ผู้ทรง คุณวุฒิด้านกฎหมายอาจมีมติให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงผลงานหรือจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
/ กรณี...
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• กรณีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผลงาน “ผ่าน” การประเมินความรู้
ความสามารถของบุคคลแล้ว สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลนําเสนอผลการพิจารณา
เสนอต่อ อ.ก.พ.กรมชลประทานพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป
• กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมีมติให้ผลงานของผู้ขอรับ
การคั ด เลื อ ก “ไม่ ผ่ า น” การประเมิ น สํ า นั ก พั ฒ นาโครงสร้ า งและระบบบริ ห ารงานบุ ค คลแจ้ ง ให้
ผู้อํานวยการสํานัก / กอง ของผู้ขอรับการคัดเลือกทราบเพื่อแจ้งผู้ขอรับการคัดเลือกทราบ และดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
• กรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ผลงาน
ของผู้ขอรับการคัดเลือก “ผ่าน” การประเมิน แต่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนจากสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ. มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายส่วนใหญ่ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกบคุณภาพผลงานกรมชลประทานจะนําผลงาน
ดังกล่าวเสนอต่อ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐพิจารณาประเมิน
ความรู้ความสามารถของบุคคล เมื่อ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมาย
ภาครัฐมีมติให้ผลงาน “ผ่าน” การประเมินแล้ว สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลนําเสนอ
อ.ก.พ.กรมชลประทานพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป หาก อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การรับรองมาตฐานนักกฎหมายภาครัฐมีมติให้ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน ให้ถือ
มติของ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐเป็นที่สุด
(3) สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลจัดทํารายงานการประชุม
บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
2.2 การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(1) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอรับการคัดเลือกและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1
ระดับ (ผู้อํานวยการสํานัก / กอง) เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(2) สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคลตรวจสอบผลการประเมิน
ตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมชลประทานกําหนด ในกรณีที่พบว่าผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน”
การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมจะแจ้งให้ผู้อํานวยการสํานัก / กอง ของผู้ขอรับการคัดเลือกทราบ
เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบและดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป
/ ขัน้ ตอน...

- 14 ขั้นตอนที่ 3 สํานักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล นําผลการประเมินความรู้
ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเสนอ อ.ก.พ.กรมชลประทานพิจารณาคัดเลือกบุคคล
ให้ได้รับ พ.ต.ก.
ขั้นตอนที่ 4 กรมชลประทานมีคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ “ผ่านการคัดเลือก” ได้รับ พ.ต.ก.
โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อ นวัน ที่สํา นัก พัฒ นาโครงสร้า งและระบบบริห ารงานบุค คลได้รับ แบบสรุป
คุณ สมบัติและผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร สําหรับ การพิจารณาให้ไ ด้รับเงินเพิ่ม สําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. 1-1) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มีการแก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ และไม่ก่อนวันที่ผู้ขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติของบุคคล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
________________________

- 15 เอกสารแนบ 1
ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน
.............................
ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือนที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร ตามมติ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน
นักกฎหมายภาครัฐจําแนกได้เป็น 14 ลักษณะงาน ดังนี้
1. ลักษณะงานที่ 1 : การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษารวบรวมปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการ
ทางด้านกฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และนํามาใช้วิเคราะห์
ปรับ ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ (โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ทงั้ ฉบับ
หรือการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้กฎหมาย
หรื อ กฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎ
ลักษณะงานนี้อาจจําแนกออกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็น
กฎหมายในระดับ ประกาศกระทรวง / กรม ระเบีย บกระทรวง / กรม ข้อ บัง คับ หรือ บทบัญ ญัติอื่น
ที่มีผ ลบังคับเป็น การทั่ว ไป โดยไม่มุ่ง หมายให้ใ ช้บัง คับ แก่ก รณีใ ดหรือ บุค คลใดเป็น การเฉพาะซึ่ง เมื่อ
ผู้ป ฏิบัติง านในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นตามที่กฎหมาย
กําหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที
(2) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต้นเรื่องยกร่างเสร็จ ต้องส่งให้องค์กรอื่นดําเนินการต่อไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนด เมื่อผ่านขั้นตอน
กฎหมายกําหนดครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้
2. ลักษณะงานที่ 2 : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศ
หรือกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน / โครงการทีห่ น่วยงานกําหนดในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย
/ 3. ลักษณะงาน...

- 16 3. ลักษณะงานที่ 3 : การให้คําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
หมายถึง งานที ่ ผู ้ ป ฏิ บ ัต ิ ง านต้อ งดํ า เนิน การศึก ษาวิเ คราะห์ข ้อ เท็ จ จริง
ข้ อ กฎหมายเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
หรือการอื่นใด ในทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นงานที่มีความสําคัญต่อการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ
หน้าที่ และเสรี ภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยอาจแบ่ งแยกงานด้านการให้ คํ าปรึ กษานี้ได้ เป็น
3 ลักษณะงานย่อย คือ
(1) งานด้านให้คําปรึกษา หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คําปรึกษา
แนะนํา ตอบข้อหารือทางกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายในระดับสูง
(2) งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้คําปรึกษาแนะนํา หรือเสนอแนะทางด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการระดับกรม และกระทรวง
ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมากเป็นพิเศษ
(3) งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือผู้มีอํานาจตัดสินใจ หรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย
4. ลักษณะงานที่ 4 : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงานทั้งสัญญา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่างตรวจแก้ไขและแปล (กรณีสัญญาเป็น
ภาษาต่างประเทศ) สัญ ญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
ตามลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และป้องกันมิให้ราชการ
ต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
(1) งานยกร่างนิติกรรมสัญญา คือการยกร่างสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงนิติกรรม
หรือเอกสารทางกฎหมาย
(2) งานตรวจร่ า งสัญ ญา คื อ การตรวจร่า งสัญ ญาซึ่ง เป็น ไปตามตัว อย่ า งสั ญ ญา
ที่ค ณะกรรมการว่า ด้ว ยพัส ดุกํา หนดหรือ มีก ารแก้ไ ขเล็ก น้อ ย ซึ่ง ไม่ต้อ งส่ง ให้สํา นัก งานอัย การสูง สุด
ตรวจพิจารณา
/ (3) งานบริหาร...

- 17 (3) งานบริหารสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญา
รวมถึงการดําเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การต่ อ อายุ สั ญ ญา การบอกเลิ ก สั ญ ญา และการเรี ย กให้ ธ นาคารนํา เงิ น ค้ํา ประกั น การปฏิ บั ติ ต าม
สั ญ ญามาส่ ง มอบกับทางราชการ เป็นต้น
5. ลักษณะงานที่ 5 : การดําเนินการทางวินัย
หมายถึง งานทีผ่ ู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการหลายประการที่เกีย่ วข้องกับวินัย การรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการประจํา ส่วนราชการ / หน่วยงาน
ของรัฐแล้วแต่กรณี เช่น การพิจารณาข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน
การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษ การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน และการลงโทษข้าราชการที่กระทําผิดวินัย รวมทั้ง การสั่งให้ข้าราชการที่หย่อนความ
สามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
การสั่งให้ข้าราชการที่มีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผลการสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัด
พอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ออกจากราชการ เป็นต้น
เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลที่มีอํานาจในการลงโทษ หรือสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการ
ผู้นั้นต่อไป
นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดําเนินการวางแผนและกําหนดโครงการพัฒนางานวิจัย
การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรมและจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนด
อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การดําเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐาน
การดําเนินการทางวินัยและติดตาม และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือ
พนักงานประจําส่วนราชการ / หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีด้วย
6. ลักษณะงานที่ 6 : การทําสํานวนการไต่สวน สํานวนการสอบสวน หรือสํานวน
การสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน
หมายถึง งานทําสํานวนการไต่สวน สํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการสืบสวน
ที่ มี ก ฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ กํา หนดให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงานเป็ น เจ้ า พนั ก งานและบั ญ ญั ติ
ให้มีอํานาจหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือไต่สวน การสืบสวน
และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด
/ 7. ลักษณะ...
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รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น
การดําเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติต้องดําเนินการแทนรัฐและหรือหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งเป็นโจทย์และจําเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายพยานหลักฐาน
เพื่อดําเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ
สําหรับกรณีคดีแพ่ง ต้องได้รับมอบหมายให้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดีในศาล
แทนรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นโจทย์หรือจําเลย เนื่องจากกระทําไปตามอํานาจหน้าที่
หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อทําคําฟ้อง คําให้การ คําอุท ธรณ์
หรือฎีกาเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ เพื่อดําเนินการดังกล่าว
นอกจากการดําเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึงการดําเนินคดี
ปกครองในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลนั้น ๆ ด้วย
8. ลักษณะงานที่ 8 : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง
และให้ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในคําอุทธรณ์เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่พิจารณาคําอุทธรณ์นั้น นอกจากนั้นผู้ ป ฏิบัติ ง านนี้
ยังต้องดําเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ์ กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการดําเนินการ
เกี่ยวกับงานอุทธรณ์ จัดทําสรุปจําแนกคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือปัญหาเกี่ยวกับงาน
อุทธรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย
9. ลักษณะงานที่ 9 : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและ
กฎทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่กําลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและการสัมมนา
ทางด้ า นกฎหมายภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน เพื่ อ ผลในการปฏิ บั ติ ร าชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การประสานงานทางราชการ และสร้า งจิตสํานึก ในการปฏิบัติตามกฎหมายแก่ข้า ราชการหรือลูก จ้า ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกชน โดยจะต้องมีการจัดทําเอกสาร บทความ หรือหนังสือให้ความรู้
จึงทําฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้
ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง
/10. ลักษณะ...

- 19 10. ลักษณะงานที่ 10 : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
หมายถึง การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาหรือคําสั่งในการรวบรวมเงินให้พอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดยวิธียึดหรืออายัด และ
ขายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มีอํานาจ
ขนย้า ยสิ่ง ของออกจากสิ่ง ปลูก สร้า งที่ม ีก ารรื้อ ถอนด้ว ยตามหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารที่กฎหมายฉบับนี้
บัญญัติ
ลักษณะงานนี้ ให้หมายความรวมถึงการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
บังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคําสั่งศาล การชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคล
ในฐานะผู้ชําระบัญชีตามคําสั่งศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การดําเนินการยึด อายัด
จําหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประชาชนได้เข้าใจตลอดจนทําหน้าที่
ไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้ รวมถึงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ ยั ง ให้ ห มายรวมถึ ง การบั ง คั บ คดี ป กครองตามกฎหมายจั ด ตั้ ง ศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วย
11. ลักษณะงานที่ 11 : การดําเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดําเนินการ
เกี่ยวกับการอุทธรณ์)
หมายถึง การเตรียมคําสั่งทางปกครอง การพิจารณาคําสั่งทางปกครอง การออก
คําสั่งทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และหมายความ
รวมถึงพิจ ารณาดํา เนิน การตามมาตรการบัง คับ ทางปกครองตามพระราชบัญ ญัติวิธีปฏิบัติร าชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 หรือ พระราชบัญญัติเฉพาะที่มีบทบัญญัติกําหนดมาตรการบังคับทางปกครอง
เช่น พระราชบัญ ญัติโ รงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญ ญัติป่า ไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
12. ลักษณะงานที่ 12 : การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
การเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้เปรียบเทียบคดีได้ และเมือ่ เปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น
/ ฉะนั้น...

- 20 ฉะนัน้ การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดําเนินการทุกอย่าง
ที่จําเป็นเพื่อให้การเปรียบเทียบคดีดําเนินไปโดยลุล่วงเริ่มตั้งแต่การดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวม
ของเท็จจริง ข้อกฎหมาย และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีพิจารณา
13. ลักษณะงานที่ 13 : การเตรียมการระงับข้อพิพาท
การระงั บข้ อพิ พาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวีธีอื่นนอกเหนือจากการ
ฟ้องศาล ประกอบด้วย การเจรจา การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ
ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย
และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาท
แต่ละวิธี
14. ลักษณะงานที่ 14 : งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
รับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐรับรอง
_______________________

