สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
-------------------------------------๑. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดาํ รงตําแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัตกิ าร ระดับชํานาญการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพเิ ศษ (พ.ต.ก.)
ขั้นตอนที่ ๑ ส่วนราชการนําเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้
ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมพิจารณา
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ข้าราชการทราบ
ขั้นตอนที่ ๒ ส่ ว นราชการประกาศให้ นิ ติก รผู้ที่ มี คุณ สมบั ติ ข องบุค คลครบถ้ ว นตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ อ.ก.พ. วิ ส ามัญ เฉพาะกิ จ เกี่ย วกั บ การรั บ รองมาตรฐานนั ก กฎหมายภาครัฐ กํ า หนด
ยื่นแบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ และระดับ
ชํ า นาญการพิ เ ศษ ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ ม สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ (พ.ต.ก.) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และแบบ พ.ต.ก. ๑-๒ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ดังนี้
(๑) แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารง
ตํ าแหน่ งนิ ติ กร สํ าหรั บการพิ จารณากํ าหนดเงิ นเพิ่ มสํ าหรั บตํ าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษ ตํ าแหน่ งนิ ติ กร
เป็นแบบฟอร์มสําหรับผู้ขอรับการคัดเลือกใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน
(๒) แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ : แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่ง
นิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับส่วนราชการ
ใช้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะ
และพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก.
ทั้ ง นี้ ให้ ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กจั ด ส่ ง สํ า เนาประกาศนี ย บั ต รการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กําหนดหรือรับรอง
รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อาทิ รายละเอียดของผลงาน หรือรายละเอียดประกอบการจัดทํา
ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และ แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ และ
ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด

๒
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(๑) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
(๑.๑) ให้ หั วหน้ าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุ การ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายนําผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการ
ปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย เพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลตามแนวทางที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด
(๑.๒) ในการพิ จ ารณาประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คล
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอาจมีมติให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงผลงานหรือจัดส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิมีม ติใ ห้ผลงาน
“ผ่าน” การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลแล้ว ให้ส่วนราชการนําผลการพิจารณาเสนอต่อ
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน
ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแก่ผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อทราบ และดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป
(๑.๓) ในกรณี ที่ ก รรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิด ้า นกฎหมายส่ ว นใหญ่
มีความเห็นว่า ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ผ่าน” การประเมิน แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็น
ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ. มีความเห็นแตกต่างไป
จากความเห็นของกรรมการฯ ส่วนใหญ่ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคุณภาพผลงาน ให้ส่วนราชการนํา
ผลงานดังกล่าวเสนอต่อ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
พิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล เมื่อ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐมีมติให้ผลงาน “ผ่าน” การประเมินแล้ว ให้ส่วนราชการนําเสนอ
อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป
หาก อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐมีมติให้ผลงานของ
ผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน ให้ถือมติของ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐเป็นที่สุด
(๑.๔) ให้ห น่ว ยงานการเจ้า หน้า ที่ใ นฐานะฝ่า ยเลขานุก ารจัด ทํา
รายงานการประชุม บัน ทึก ความเห็น ข้อ สัง เกต และมติข องคณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิไ ว้เ ป็น
ลายลักษณ์อักษร

๓
(๒) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(๒.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกและผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(๒.๒) ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินตาม
แนวทางหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในกรณีที่พบว่าผู้ขอรับ
การคัดเลือกไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวแก่ผู้ขอรับการคัดเลือก เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
ให้เหมาะสมต่อไป
ขั้นตอนที่ ๔ ส่ ว นราชการนํ า ผลการประเมิ นความรู้ ความสามารถ คุ ณลั กษณะและ
พฤติกรรมของบุคคล เสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม พิจารณาคัดเลือก
บุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก.
ขั้นตอนที่ ๕ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการมี คํ า สั่ ง ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รที่ “ผ่ า นการ
คัดเลือก” ได้รับ พ.ต.ก. โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและ
ผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตําแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. ๑-๑) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม
รายละเอียดในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ และไม่ก่อนวันที่ผู้ ขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติของบุคคล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการมอบหมายงานด้านกฎหมายที่มีความสําคัญและส่ง
ผลกระทบต่อการดําเนินงานของส่วนราชการให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่ “ผ่าน” การคัดเลือกให้ได้รับ
พ.ต.ก. แล้วรับผิดชอบ สําหรับผู้ขอรับการคัดเลือกที่ “ไม่ผ่าน” การคัดเลือก ให้ส่วนราชการแจ้ง
ผู้ขอรับการคัดเลือกเพื่อทราบ และดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

๔
๒. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดาํ รงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น
ให้ได้รับเงินเพิม่ สําหรับตําแหน่งที่มเี หตุพเิ ศษ (พ.ต.ก.)
ขั้นตอนที่ ๑ ส่วนราชการนําเสนอรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้
ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมพิจารณา
และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ของส่วนราชการให้ข้าราชการทราบ
ขั้นตอนที่ ๒ ส่วนราชการประกาศให้ผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรที่มีคุณสมบั ติของบุค คล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ
กําหนด ยื่นแบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น
ให้ ไ ด้ รั บ พ.ต.ก. ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ และแบบ พ.ต.ก. ๒-๒ (รายละเอี ย ดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) ดังนี้
(๑) แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับผู้ขอรับการคัดเลือกใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและ
สรุปผลการปฏิบัติงาน
(๒) แบบ พ.ต.ก. ๒-๒ : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สําหรับการพิจารณา
กําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสําหรับส่วนราชการใช้
ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(๑) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น พิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
ผู้ขอรับการคัดเลือกฯ ตามแนวทางและวิธีการที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
กําหนด และให้หัวหน้าส่วนราชการระดับสํานักหรือกองที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ในฐานะเลขานุ ก ารจั ด ทํ า สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะและพฤติ ก รรมของบุ ค คลตามแบบ
พ.ต.ก. ๒-๒ ส่วนที่ ๒ พร้อมทั้งจัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของ
คณะกรรมการฯ ไว้เป็ นลายลั กษณ์อักษรแล้วเสนอคณะกรรมการพิ จารณาลงนามรับรองผลการ
พิจารณานั้น

๕
กรณี ที่ ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กไม่ ผ่ า นการประเมิ นคุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบ
เพื่อให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป
(๒) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
(๒.๑) ให้ส่ว นราชการส่งผลงาน/ผลสําเร็จของงานด้านกฎหมาย
หรือข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล
และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มายังสํานักงาน ก.พ. เพื่อนําเสนอต่อ
“คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ” ซึ่งแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรอง
มาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ จํานวน ๑๓ คณะ ตามลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและประเมินผลงานของผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
ระดับต้น ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก.
(๒.๒) ในการพิ จ ารณาประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คล
คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะกิ จ อาจมี ม ติ ใ ห้ ผู้ ข อรั บ การคั ด เลือ กปรั บ ปรุง ผลงานหรื อ จั ด ส่ ง
รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ เมื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจ มีมติให้
ผลงานของผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ ก “ผ่ า น” การประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คลแล้ ว ให้
ส่วนราชการนําผลการพิจารณาเสนอต่อ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจมีมติให้
ผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือกแจ้ง
ผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมต่อไป
ขั้นตอนที่ ๔ ส่ ว นราชการนํ า ผลการประเมิ นความรู้ ความสามารถ คุ ณลั กษณะและ
พฤติกรรมของบุคคลที่ผ่านการประเมินเสนอ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
พิจารณาคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ก.
ขั้นตอนที่ ๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคําสั่งให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน
(นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม
ได้รับ พ.ต.ก. โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อนวันที่ส่วนราชการได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของ
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. ๒-๑) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่มี
การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ และไม่ ก่ อ นวั น ที่ ผู้ ข อรั บ การคั ด เลื อ กมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

