
ระเบียบ ก.ก.
ว่าดวยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราขการกรุงเทพมหานครไนสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร

พ.ศ. ๒๔๔๔

โดยที่ช้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร มีลักษณะการทำงาน 
ที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูง รวมทั้งมีการสูญเสียผู้ตำรงตำแหน่งในส่ายงานนี้ออกจาก 
ระบบราชการเป็นจำนวนมาก จึงสมควรกำหนดให้ช้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งดัง่กล่าวไต้รับเงินเพิ่มสำหรับ 
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความใบมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญณู้ติระเบียบ 
ช้าราซการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๔๔ ก.ก. ออกระเบียบ ก.ก. ไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เร ียกว่า '‘ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๔๔๔’'

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ตำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ 

ตำแหน่งนิติกร ระด ับปฏ ิบ ัต ิการ ระด ับชำนาญการ ระด ับชำน าญ การพ ิเศษ  และประเภทอำน วยการ 
สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้ไต้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพิเศษ ซึ่งเรียก 

.โดยย่อว่า “พ.ต.ก,’'
(๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานครตามบัญชีหมายเลข ๑ 

ท้ายระเบียบนี้หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซี่งก.ก.กำหนดหรือรับรอง
(๒) ผ่านกระบวบการดัดเสือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด ตามบัญชีหมายเลข ๒

ท้ายระเบียบนี้
(๓) ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนิติกรที่ใต้รับแต่งตั้งตามที่ ก.ก. กำหนดไวในมาตรฐาน

กำหนดตำแหน่ง
การแก้ไข เพิ่มเติม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทฟมหานครตาม (๑) และหลักเกณฑ์ 

และวิธีการคัดเลือกตาม (๒) ให้เสนอ ก,ก. เห็บขอบ
ข้อ. ๔ ข้าราชการกรุงเทพมหานครซี่งไต้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งนิติกรตามที่ 

กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำ'แหบ่งในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไม ่น ้อยกว่าร ้อยละ ๘๐ ให้ได้รับ 
พ.ต.ก. ดังนี้

(๑) ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการระดับปฏิบ ัติการ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานต้าน 
กฎหมายใบตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอํก ไม'น้อยกว่าสองปีลำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท 
หรือไม่น้อยกว่าสี่ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีให้!ต้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา ๓1๐๐๐ บาทต่อเดือน

ดำรงตำแหน่งประเภทวซาการระดับชำนาญการ ตำแหน่งนิติกร และไต้รับ ห.ต.ก. ระดับ 
ปฏิบัติการมาแล้ว ให้ใต้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา ๓,๐๐0 บาทต่อเดือน



(๒) ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการระดับขำนาญการ ตำแหน่งนิติกร ซี่งปฏิบัติงาบต้าน 
กฎหมายในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปี ให้ได้รับ พ.ต.ก, ในอัตรา ๔1๕0๐  บาทต่อเดือน

ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการระดับขำนาญการพ ิเศษ ดำแหน่งนิติกร และได้รับ พ.ต.ก. 
ระดับขำนาญการมาแล้วให้ได้รับพ.ต.ก.ในอัตรา'๔1๔0 ๐ บาทต่อเดือน

(๓) ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการระดับขำนาญการพเศษ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้าน 
กฎหมายในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีให้ไต้รับ พ.ต.ก.ในอัตรา ๖ ,๐ ๐ 0 บาทต่อเดือน

(๔) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
เฉพาะด้าน (นิต ิการ)ระดับด้น ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่าสองปีให้ได้รับ พ.ต.ก. 
ในอัตรา ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ' ' -

ข้อ ๕ ใบกรณีที่ทางราชการมีคำสั่งให้ผู้ดำรงดำแหบ่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็น 
เหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตามระเบียบนี้เมื่อใดให้งดจ่าย พ.ต.ภ. สำหรับผู้นั้บตั้งแต่วับที่. 
ไปปฏิบัติหน้าทีอ่ื่น เป็นด้นไป

ข้อ ๖ ใบกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรซึ่งได้รับ พ.ต.ก. ผู้!ดจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น 
ดามระดับตำแหน่งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ■ 1 ' .

(๑) ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ระหว่างได้รับ พ.ต.ก.

(๖) เป็นผู้ผ ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ี ก.ก. กำหนด ตามบัญชีหมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี้

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว และต่อมาได้รับแต่งตั้งให้คำรงตำแหน่งในระดับ 
ที่สูงขึ้นและมีสืทธีไต้รับ'พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง ให้ไค้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเติมไปจนกว่า 
ผู้นั้นจะมีคุณสมบัติครบล้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด ตั้งแต่วับที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรง 
ดำแหบ่งใบระดับที่สูงขึ้น

ข้อ ๗ ผู้ใต้'รับ พ.ต.ก. ตามระเบียบนี้ผู้โดปฏิบัติงานไม่เต็มเดือนในเดือนใด ให้'ผู้,น้ัน'ได้,รับ 
พ.ต.ก. สำหรับเดือนนั้นตามส่วนของจำนวนวัน,ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ล้าในเดือนใดมีได้ปฏิบัติงานผู้นั้นใม่มีสิทธิ 
ไต้รับ พ.ต.ก. สำหรับเดือนนั้น เว้นแต่ใบกรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณ ีลาปวย ให้ได้รับ พ.ด.ก. ระหว่างลาไต้ในป็งบประมาณหนึ่งไม่เกินหกสิบวัน 
ทำการ เว้นแค่เป็นการปวยอับเกิดจากการปฏิบัตหน้าที่ก.ก. อาจกำหนดให้ได้รับ พ.ต.ก. เกินหกสิบวันทำการ 
ไค้ตามควรแก่กรณี

(๒) กรณีลาคลอดบุตร ให้ไดรับ พ.ต.ก.ระหว่างลาได้ไม่เกินเก้าลิบวับ 
(๓) กรณีลากิจส่วนตัว ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ในป็งบประมาณหนึ่งไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

ทำการ แต่สำหรับใบปีแรกที่รับราชการ ให้ไต้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาไค้ในปีงบประมาณนั้นไม่เกินสิบห้าวับ 
ทำการ

(๔) กรณีลา,พักผ่อนประจำปี ให้ได้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาได้ไม่เกินระยะเวลาที่ผู้นั้นบีสิทธิลา 
พักผ่อนประจำปีตามที่กำหนดไว้โนระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

(๔) กรณีลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือลาไปประกอบพิธีฮ ัจย์ ณ เม ืองเมกกะ 
ประเทศซาอุต ิอาระเบีย ซึ่งมิใชีเป็นการลาภายในระยะเวลาสิบสองเดือนแรกที่เข ้ารันราชการ และตั้งแต่เริ่ม 
รับราชการยังไม่เคยลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือยังไม่เคยลาไปประกอบพิธฮัจย์- ให้ได้รับ พ.ต.ก. 
ระหว่างลาไค้ไม่เกินหกสิบวัน



(๖) กรณีลาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรยนพล ให้!ต้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาไต้ 
ไม่เกินหกสิบวัน แต่ถ ้าพ ้นระยะเวลาที่ลาดังกล่าวแล้วผู้น ั้นไม่ไปรายงานตัวเพ ื่อเข ้าปฏิบ ัต ิหน้าท ี่หลักของ 
ตำแหน่ง'ที่ไต้'รับแต่งตั้งภาย'ใบเจ็ต’วัน ไห้งดจ่าย พ.ต.ก. หลังจากนั้นไว้จนถึงวันเข้าปฏิบัติหน้าที่หลัก

{๗) กรณีลาไปศึกษา ถึเกอบรม ดูงาน หรอปฏิบัติการวิจัย ให้!ต้รับ พ.ต.ก. ระหว่างลาไต้
ไม่เกินหกสิบวัน

ข้อ ๘ ในกรณ ีข ้าราชการกรุงเทพมหานครผ ู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงาน 
นิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเสษ และประเภทอำนวยการ 
สายงาบอำนวยการเฉพาะดาน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะต้าน (นิติการ) ระดับต้น ผู้ใดมีสิทธิไต้รับเงินเพื่ม 
สำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพ ิเศษหลายอัตรา ให้ข้าราซการกรุงเทพมหานครผู้น ั้นไต้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษในอัตราที่สูงที่สุตเพียงอัตราเดียว

ข้อ ๙ ข ้าราชการกร ุงเทพมหานครผ ู้ดำรงตำแหน ่งประเภทว ิชาการในสายงานน ิต ิการ 
ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบ ัต ิการ ระดับชำนาญการ ระด ับชำนาญการพ ิเศษ และประเภทอำนวยการ 
สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าชี่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ก่อนวันที่ระเบียบนี้ 
ใช้บังคับ ให้ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อ ๓ (๗

ให ้นำความในวรรคหน ี้งมาโข ้บ ังค ับก ับข ้าราชการกรุงเทพมหานครท ี่อย ู่ระหว ่างอบรม 
หลักสูดรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือ1หลักสูตรอื่น1ที่เท ียบเท่า1ซ่ีง ก.พ. กำหนดหรือรับรองด้วย 

ข้อ ๑๐ ให้ประธาน ก.ก. รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕:๕๕

(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บริพัตร) 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ประธาน ก.ก.



บญซหมายเลข ๑

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีภาระหน้าท ี่ในการบริหาร 

จัดการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕;๒๘ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ท่ี 
เกี่ยวข้องในการให้บริการแก'ประชาชน ด้วยกระแสการพัฒนาในบีจจุบันที่ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ี 
เก ี่ยวข ้อ งก ับ ว ิถ ีแห ่งค วาม เป ็น เม ือ งห ล วงข อ งป ระ เท ศ ไท ย และค วาม เป ็น เม ืองห ล ักข องโล ก ส ่งผลให ้ 
กร ุงเท พ มห าน ครเป ็น ศ ูน ย ์กลางของก ิจกรรมต ่าง  ๆ รวมท ั้งสถานการณ ์ภายนอกท ี่เป ็นป ึจจ ัยผล ักด ันให ้ 
กรุงเทพมหานครต้องเร่งปรับตัวในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ เพ ื่อให ้บรรล ุเป ้าหมายการเป ็นศ ูนย ์กลางในภ ูม ิภาค 
ตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ การเข ้าส ู่ประชาคมอาเซ ียน (/เร^/\|\| อวเ-ททาชทแV) ของประเทศใทยในปี ๒๕:๕๘ 
ประกอบด้วย ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ( / \ ร ^ ^  ร6(ะนโ\{)/ &แากานท!!:V -  / \ 5 0  ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน ( / \5 ธ ^  [ ๓ ท๐๓!๐ ธ ๐ ๓ ๓ นทเบุ/ -  / \ 5 0  และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (/\ร^ /พ  5๐๐๐- 
ธนบุ:น!'ลเ ธ๐ ๓ ทานท!'๖/  - /\5ธ0  รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และเป้าหมายของผู้บริหาร 
ก ร ุง เท พ ม ห าน ค รท ี่ต ้อ งก ารให ้ก ร ุง เท พ ม ห าน ค รเป ็น ม ห าน ค รแ ห ่งค วาม น ่าอ ย ู่อ ย ่างย ั่งย ืน  โดยพ ัฒ น า 
กรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (ธล1:6ผลV) เป ็นเม ืองท ี่ม ืการพ ัฒนาอย่างยั่งย ืน (ธ!'6 6 ท) 
และเป็นชุมซนที่น่าอยู่ ธ ๐๐ช นบุอ ให้เป็นเมืองที่มืการพัฒนาที่มืพื้นฐานอยู่บนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ซ ึ่งเป ็นภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท ี่ทำหน ้าท ี่บร ิหารจ ัดการ
กรุงเทพมหานคร และจัดทำบริการสาธารณะให้พัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสการ 
พ ัฒนาของโลกต ังกล ่าวข ้างต ้น  ซ ึ่งส ิ่งสำค ัญท ี่ส ุดท ี่จะผลักต ันให ้กร ุงเทพมหานครไปส ู่เป ้าหมายได ้ค ือการ 
มีบุคลากรที่ม ืศ ักยภาพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และ 
พร้อมที่จะปฏิบ ัต ิงานให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเป ็นไปตามบทบัญญัต ิของ 
กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐแนวใหม่ได้ให ้ความสำคัญกับ 
บุคลากรภาครัฐว่าเป็นบุคคลสำคัญในการขับเคลื่อนให้การบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่าง 
ม ีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและการที่จะทำให้ข้าราชการเข้มแข็งได้ จะต้องมีทรัพยากรบุคคลภาครัฐหรือ 
บ ุคลากรท ี่ม ีสมรรถนะและข ีดความสามารถส ูง โดยการสน ับสน ุน ให ้ม ีการพ ัฒ น าข ้าราชการให ้ม ีความร ู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะสูงให้เหมาะสมกับหน้าท ี่ความรับผิดชอบเป็นระยะ  ๆ เพ ื่อท ี่จะสามารถ 
ดำเน ินการภารก ิจภาครัฐให ้บรรล ุเป ้าหมายได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ และยังต ้องม ีขว ัญและกำล ังใจ รวมทั้ง 
แรงจูงใจเพ ื่อแก้!ฃป้ญหาที่กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญคือบุคลากรทางกฎหมายของกรุงเทพมหานครยังไม่ม ี 

.การเตรียมพร้อมในการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่การเป ็นศูนย์กลางในภูม ิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และยังมี 
อ ุปสรรคในการดำเน ินการเกี่ยวกับการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความกฎหมายในขั้นตอนต่าง  ๆ
และย ังม ีป ้ญ ห าเร ื่องการเคล ื่อน ย ้ายถ ่ายโอน บ ุคลากรท ี่ม ีความร ู้ความสามารถไปย ังห น ่วยงาน อ ิสระท ี่ให ้ 
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า คือที่เรียกว่า ภาวะสมองไหล ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ และเกิดป้ญหา 
การขาดแคลนบ ุคลากรทางกฎหมายท ี่ม ีค ุณภาพและประสบการณ ์ ตังนั้น เพ ื่อแก้ไขและป้องกันป้ญหาของ 
บุคลากรทางกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงได้มีการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร และกำหนดหลักสูตร 
พัฒนานักกฎหมายของกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับความคิด ทัศนคติ วิสัยทัศน์ ความรู้และความเช ี่ยวชาญ 
ในสายงานนิติการให้เหมาะสมกับการพัฒนากรุงเทพมหานครไปสู่ระดับสากล



๒.๑ ให้มีวิสัยทัศน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย และเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนา 
กรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาค

๒.๒ ให้มีทัศนคติที่สร้างสรรค์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายหลักที่น ักกฎหมายกรุงเทพมหานครต้องรู้ รวมทั้งมีความรู้กฎหมาย 
เฉพาะที่แต่ละกลุ่มต้องใข้ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

๒.๔ มีทักษะที่จะใช้ปฏิบัติงานหน้าที่นักกฎหมายกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. คุณสมบัติของผู้เข ้ารับการแกอบรม

ช้าราชการกรุงเทพมหานคร ในสายงานนิต ิการ ตำแหน่งน ิต ิกรระดับปฏิบ ัต ิการ ระด ับชำนาญการ 
ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ) ระดับต้น

ในการบริหารจัดการหลักสูตรอาจเปีดโอกาสให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอื่นที่ได้รับการคัดเลือกหรือ 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวช้องกับการใช้กฎหมายเช้ารับการ!เกอบรมด้วยได้
๔. วิธ ีการ

การบรรยาย การอภิปราย การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม กรณีศึกษา และศึกษาดูงานใน 
ประเทศหรือต่างประเทศ
๔. ระยะเวลาในการแกอบรม

๔.๑ นิติกรระดับปฏิบัติการ จำนวน ๒๒๒ ช่ัวโมง (ปฐมนิเทศ ๖ ชั่วโมง บรรยาย ๑๔๐ ชั่วโมง แกทำ 
โครงงานฯ ๓๖ ช่ัวโมง ดูงาน ๑๘ ช่ัวโมง และสอบ ๑๒ ช่ัวโมง)

๔.๒ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒๗๖ ชั่วโมง (ปฐมนิเทศ ๖ ชั่วโมง บรรยาย 
๑๔๐ ช่ัวโมง วิชาเฉพาะทาง ๔๔ ช่ัวโมง แกทำโครงงานฯ ๓๖ ช่ัวโมง ดูงาน ๑๘ ช่ัวโมง และสอบ ๑๒ ช่ัวโมง)

๔.๓ ประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผ ู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 
ระดับต้น จำนวน ๒๓๖ ช่ัวโมง (ปฐมนิเทศ ๖ ช่ัวโมง บรรยาย ๑๔๐ ช่ัวโมง จัดทำโครงงานแผนพัฒนาระบบงาน 
ด้านกฎหมาย และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ๔๐ ช่ัวโมง ดูงาน ๑๘ ช่ัวโมง และสอบ ๑๒ ช่ัวโมง)
๖ . โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรได้ออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเมื่อผ่านการแกอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการ 
แกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานครจะต้องมี ๑) วิสัยทัศน์และทัศนคติ ๒) ทักษะ และ ๓) 
ความรู้ความเช้าใจ ที่เหมาะสมกับระดับตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการ 
พ ิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด ้าน ตำแหน ่งผ ู้อำนวยการเฉพาะด ้าน (นิต ิการ) 
ระดับต้น โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็นกลุ่มวิชาบังคับร่วมซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน และกลุ่มวิชาเฉพาะทางให้กับตำแหน่ง 
ที่มื่ความเหมาะสมกับระดับมาตรฐานงานตามที่กำหนดไวิในมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการพัฒนานักกฎหมายกรุงเหพมหานคร



- ๓ -

๗. การบริหารจัดการหลักสูตร
๗.๑ สำนักงาน ก.ก. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำหนดหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 

โด ยอ าจ ม อ บ ห ม ายให ้ห น ่วยงาน อ ื่น เป ็น ผ ู้จ ัด ก าร!)ก อ บ รม ห ร ือ ร ่วม ก ัน จ ัดแก อบ รมให ้ก ับ น ักกฎห มาย 
กรุงเทพมหานคร

๗.๒ เพื่อให้การ!เกอบรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงาน ก.ก. อาจเสนอต่อ ก.ก. 
กำหนดแนวทางการจัดการศึกษากฎหมายที่เหมาะสมสำหรับนิติกรหรือบุคลากรทางกฎหมายในหน่วยงานชอง 
กรุงเทพมหานครและเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

๘. การประเมินผล
เกณ ฑ ์การพ ิจารณ าให ้ผ ู้เข ้าร ับ การ!เกอบ รมผ ่าน การ!เกอบ รม ห ล ักส ูตรก .ารพ ัฒ น าน ักกฎห ม าย 

กรุงเทพมหานครและมีสิทธิ้รับประกาศนียบัตรตามระดับตำแหน่งและต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๘.๑ เข้ารับการ!เกอบรมและดูงานตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ของเวลาการ!เกอบรมทั้งหมด 
๘.๒ ผ่านการทดสอบข้อเขียน โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๘.๓ โครงงานพ ัฒนากฎหมายไต้ร ับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการประเม ินผลโครงงานพ ัฒนา

กฎหมาย
ทั้งนี้ วิธีการประเมีนผลให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด



๑. การปฐมนิเทศ การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (๖  ชั่วโมง)
. ๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.®.๑ เพื่อแนะนำหลักสูตรและแนวทางการแกอบรม
๑.๑ .๒ เพื่อจัดกิจกรรมสัมพันธ์และแนะนำแนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนากฎหมาย 

๑.๒ กิจกรรม - .

๑.๒.๑ พิธีเปีดการแกอบรมและบรรยายพิเศษ
๑.๒.๒ ช ี้แจงรายละเอ ียดการดำเน ินการแกอบรม การประเมินผล และการปฏิบัติตนระหว่าง

การแกอบรม
๑.๒.๓ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
๑.๒.๔ อภิปรายกลุ่ม

๒. กลุ่มวิชาบังคับร่วม ( ๑๕๐ ชั่วโมง)
๒.๑ วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพ ิเศษ และประเภทอำนวยการ 
สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ได้มีความรู้ ความเข้าใจ- 
-พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวสับโลกและสังคมไทย และการพัฒนาเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (/\5ก \ผ  (1๐๓ทานท!1^) 
ของประเทศไทย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวสับโลกาภิวัตน์ 
ท ี่ม ีผลต่อประเทศ'ไทย ม ีความร ู้ความเข ้าใจเก ี่ยวส ับแนวค ิดและทฤษฎ ีการปกค ุรองระบอบประชาธ ิปไตย 
และการพ ัฒนาเศรษฐกิจในระบอบประชาธ ิปไตย ความร ู้ความเข ้าใจเก ี่ยวก ับการม ีส ่วนร ่วมของพลเม ือง 
และการสร้างความโปร่งใสในการตัดสินใจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องสันและแกิใฃป้ญหาคอรัปชั่น 
ความร ู้ความเข ้าใจเก ี่ยวส ับการกำหนดย ุทธศาสตร ์การพ ัฒ นาประเทศ และการแทรกแซงชองรัฐในระบบ 
เศรษฐกิจไทย รวมทั้งมืความเข้าใจเกี่ยวสับสภาพป้ญหาความขัดแย้งและมาตรการป้องสันและการระงับความ 
ขัดแย้งโดยสันติวิธี

หมวดวิชาแบ่งออกเป็น ๖  หมวด ได้แก่
หมวดวิชาบังคับร่วมที่ ๑  วิสัยทัศน์เกี่ยวสับโลกและสังคมไทย (๖ ๐  ชั่วโมง)

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยและนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ.
๒. โลกากิวัตน์สับิประเด็นสำคัญทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๓. นโยบายเขตการค้าเสรี (ก 7/\) สับผลกระทบต่อกฎหมาย
๔. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระด ับภ ูม ิภาค และการเข ้าส ู่ประชาคมอาเซ ียน (/\ร^/\ผ - 

0ว|าาทานท11:V) ของประเทศไทย 
๕. ประชาธิปไตยสับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ส่วนร่วมของพลเมืองและความโปร่งใสในการตัดสินใจ 
๗. มาตรการป้องกันและการแกิไฃป้ญหาคอรัปชั่น 
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ - 
๙. การแทรกแซงของรัฐในระบบเศรษฐกิจ
๑ ๐ .สภาพป้ญหาความขัดแย้งในสังคมไทย การป้องสัน และระงับความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ขอบเขต/เนื้อหาของหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร



หมวดวิชาบังคับร่วมที่ ๒ การปฏิรูปภาครัฐ (©๘ ชั่วโมง)
๑. การปฏิรูประบบราชการ 
๒. การปฏิรูปกฎหมาย '
๓. การปฏิรูปท้องถิ่น 
๔. การพัฒนากฎหมาย 
๔. การปฏิรูปในประเด็นที่สำคัญ
๖. การบรรยายพิเศษในประเด็นสำคัญตามสถานการณ์บีจจุบัน 

หมวดวิชาบังคับร่วมที1 ๓ ความรู้เกี่ยวคับการปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๘ ชั่วโมง)
๑. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. การกระจายอำนาจชองส่วนกลางสู่ท้องถิ่น 
๓. การจัดทำบริการสาธารณะของท้องถิ่น 
๔. การกำกับดูแล และการบริหารเมืองหลวง หรือมหานคร 
๔. การบริหารงานบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับท้องถิ่น 
๖. การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคและทิศทางการพัฒนาเมือง 

หมวดวิชาบังคับร่วมที่ ๔ การจัดทำแผนและการวิเคราะห์การปฏิรูปภาครัฐ (©๒ ชั่วโมง)
๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ 
๒. การวิเคราะห์ผู้มืส่วนได้เสียในกฎหมาย 
๓. การวิเคราะห์กฎหมายในเซิงเศรษฐศาสตร์ 
๔. เทคนิคในการพัฒนากฎหมาย

หมวดวิชาบังคับร่วมที่ ๔ คุณภาพชองกฎหมายและคุผธรรมสำหรับนักกฎหมาย (©๘ ชั่วโมง) -
๑. ธรรมะสำหรับนักกฎหมาย 
๒. แบบอย่างที่ดีฃองนักกฎหมายไทยและต่างประเทศ 
๓. ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมาย 
๔. กฎหมายเปรียบเทียบเพื่อการใช้งาน : กรณีศึกษา 
๔. เทคนิคการบริหารรูปแบบใหม่ให้ประสบความสำเร็จ 
๖. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

หมวดวิชาบังคับร่วมที่ ๖  การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนิติกรชองกรุงเทพมหานคร (๔๘ ชั่วโมง)
๑. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๒. หลักการดำเนินคดีและการบังคับคดีของกรุงเทพมหานคร
๓. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของกรุงเทพมหานคร 
๔. การตีความและวิเคราะห์กฎหมาย 
๔. การวิจัยกฎหมาย และการยกร่างกฎหมาย 
๖. หลักกฎหมายสัญญา การร่างสัญญา และการตรวจร่างสัญญา 
๗. การยกร่างและตรวจร่างสัญญา 
๘. กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานนิติกร 
๙. งานวินัยและความรับผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ 

๙ .๑ วินัยและการสอบสวนวินัย 
๙.๒ การสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่



- ๖ -

๑๐. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
๑๑. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๒. การบันทึกความเห็นทางกฎหมายและการสอบสวนและสรุปสำนวน
๑๓. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและผังเมือง
๑๔. กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและการรักษาความเบ็เนระเบียบเรียบร้อยชองบ้านเมือง 
'๑๔. ‘กฎหมายว่าด้วยภาษีท้องถิ่น
๑๖, กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

๓. กลุ่มวิชาเฉพาะทางสำหรับนิต ิกรระดับชำนาญการ และนิต ิกรระดับชำนาญการพิเศษ (๕๔ ชั่วโมง)
วัตถประสงค์

เพื่อให้นิติกรระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ได้มีความรู้ความความเข้าใจที่เหมาะสมกับ 
มาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนด

ขอบเขต/เน ื้อหาว ิชา (วิชาละ ๓ ชั่วโมง)
๑. การปฏิรูปภาครัฐเปรียบเทียบ
๒. การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ รอบ ( ร6[ฬ ่06 อ6เ.1ห6โV บทเบ้ 
๓. การจัดทำแผนและการวิเคราะห์การปฏิรูปภาครัฐ 
๔. สัมมนาการเปรียบเทียบกฎหมายมหาชนเพื่อการปฏิรูปกฎหมาย 
๔. - สัมมนาบีญหากฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการทางปกครอง 
๖. สัมมนาบีญหารัฐธรรมนูญ
๗. สัมมนาบีญหาความรับผิดทางแพ่งและทางปกครองชองเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
๘. สัมมนาบีญหาความรัปผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
๙. สัมมนาบีญหาคดีปกครองชองกรุงเทพมหานคร
๑๐. สัมมนาการร่างและการปรับปรุงกฎหมาย
๑๑, สัมมนาการปรับปรุงการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
๑๒. สัมมนาเทคนิคในการยกร่างและตรวจข้อตกลงหรือสัญญา
๑๓. สัมมนาเทคนิคในการสืบสวน สอบสวน
๑๔. สัมมนาบีญหาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
๑๔. สัมมนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๑ : การปรับปรุงระบบงานเพื่อรองนโยบายใหม่ทางรัฐบาล 
๑๖. สัมมนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๒ : การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล 
๑๗. สัมมนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๓ ะ การปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี - .
๑๘. สัมมนาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ๔ ะ' การปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับระบบการตรวจสอบ 

แบบใหม่
๔. กลุ่มวิชาเฉพาะทางสำหรับผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น (จำนวน ๕๐ ชั่วโมง)

วิชาเพื่อจัดทำโครงงานแผนพัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของกรุงเทพมหานคร 
๔. การศึกษาดูงานและสัมมนากฎหมาย(ท ุกระดับ) ( ๑ ๘ ชั่วโมง)
๖ . การ!๒ปฏิบัติการจัดทำโครงงานพัฒนากฎหมายของระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการ 

พิเศษ (๓๖ ชั่วโมง)
๗. การสอบข้อเขียนและการนำเสนอผลงาน (แต่ละระดับ) (๑๒ ชั่วโมง)



ตารางสรุปหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพ่มหานคร

กลุ่มวิชา

ระดับตำแหน่ง
จำนวนชั่วโมง

นิติกรระดับ 
ปฏิบัติการ

นิติกรระดับ 
ชำนาญการ 

และนิติกรระดับ 
ชำนาญการ 

พ ิเศษ

ผู้อำนวยการ 
เฉพาะด้าน 
(นิติการ) 
ระดับด้น

๑. กฺารปฐมนิเทศ การบรรยายพิเศษ 
และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

๖ ช่ัวโมง V V V

๒. กลุ่มวิชาบังคับร่วม ๑๔0 ช่ัวโมง V V V

๓. กลุ่มวิชาเฉพาะทางสำหรับนิติกร 
ระดับชำนาญการ และนิติกรระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ๔๔ ช่ัวโมง

“ V “

๔. วิชาเฉพาะทางสำหรับผู้อำนวยการ 
เฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ๔๐ ช่ัวโมง

- - V

๔. การศึกษาดูงานและสัมมนา 
กฎหมาย

๑๘ ช่ัวโมง V V ง
๖. การแกปฏิบัติการจัดทำโครงงาน 
พัฒนากฎหมายของระดับปฏิบัติการ 
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญ 
การพิเศษ

๓๖ ช่ัวโมง V V

๗. การสอบข้อเขียนและการนำเสนอ 
ผลงาน (แต่ละระดับ)

๑๒ ช่ัวโมง V V V

รวม - ๒๒๒ ๒๗๖ ๒๓๖



บัญชีหมายเลข ๒

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรบตำแหน่งทีมเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ของกรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนที่ซัดเจนโปร่งใสเป็น 
ธรรม สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและรักษาผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความชำนาญ และ 
ประสบการณ์สูงในงานด้านกฎหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครและระบบราชการโดยรวมมากยิ่งขึ้น ก.ก. 
จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ดังนี้ '

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

๑.๑ การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

๑.๒ การดัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ให้ได้รับุเงินเพิ่มสำหรับ 
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการดัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการระดับชำนาญการ และ 

ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรัปตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติ 
กรท่ีมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. โดยพิจารณาจาก ๓ ส่วน คือ 

(๑) คุณสมบัติของบุคคล
(๒) ความรู้ความสามารถของบุคคล ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(๓) คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ผ่านการประเมินตามแนวทางที่กำหนด 

๒.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ) ระดับต้น ให้ 
ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติ 
การ) ระดับต้น ท่ีมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. โดยพิจารณาจาก ๓ ส่วน คือ . -

(๑) คุณสมบัติของบุคคล
(๒) ความรู้ความสามารถของบุคคล ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
'(๓) คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ผ่านการประเมินตามแนวทางที่กำหนด



-๒-
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระคับปฏิบัติการ ระคับชำนาญการ 

และระดับชำนาญการพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพิเศษ(พ.ต.ก.)

ส่วนที่ ๑ ะ คุณสมบัติของบุคคล
ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ฃอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตาม 

หลักเกณฑ์ที่กำหนดฺ ดังน้ี-
๑. ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซ่ึง

ก.ก. กำหนดหรือรับรอง (หรือหลักสูตรการนักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือ 
รับรอง ตามข้อ ๙  แห่งระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเหตุพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๕)

๒. ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
๒.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ฃอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนิติ 

กรซึ่งได้รับ.มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ดังนี้

ตำแหน่งและระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
นิติกรปฏิบัติการ
* ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
* ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี '
* ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร์ ไม,น้อยกว่า ๑ ปี
นิติกรชำนาญการ ไม'น้อยกว่า ๒ ปี
นิติกรชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๒.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้พิจารณาตามแนวทางดังนี้
(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ และนิติกรชำนาญการพิเศษ ที่จะ

ขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน 
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมานับรวมได้ทั้งหมด

ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการที่ได้รับวุฒิสูงขึ้น ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานด้าน 
กฎหมายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครก่อนจะได้รับวุฒิสูงขึ้นมานับรวมได้ โดยให้นับไดํไม่เกินกึ่งหนึ่งของ 
ระยะเวลาที่ไต้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ใข้วุฒิปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์ระดับเดิม ทั้งนี้ หากคำนวณระยะเวลา 
ปฏิบัติงานต้านกฎหมายดังกล่าวแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และนิติกรชำนาญการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต. 
ก. แล้ว ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรในระดับสูงขึ้น หากจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับ 
ตำแหน่ง ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระคับตำแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี



-๓-

๐

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่งานด้าน 
กฎหมาย ไม่ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อใช่ในการ 
ขอรับ พ.ต.ก. ' .

๒.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
. ผ ู้ดำรงตำแหน่งน ิต ิกรท ีจ่ะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องม สี ัดส่วนการปฏิบัติงานด้าน 

กฎหมายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ขฺองระยะเวลาทั้งหมดที่ใช่ในการปฏิบัติงาน โดยมี 
แนวทางการพิจารณาดังนี้

,(๑) ให้พิจารณาจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งนิติกรซึ่งผู้ฃอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมาย ให้ 
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยลักษณะงานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานหลักของ 
ตำแหน่งนิติกรตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและเป็นงานด้านกฎหมายในราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมี 
ลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๔ ลักษณะงาน ดังนี้

ลักษณะงานที่ ๑ ะ การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ ๒ : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ ๓ : การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ ๔ : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
ลักษณะงานที่ ๕ : การดำเนินการทางวินัย

. ลักษณะงานที่ ๖ : การทำสำนวนการไต่ส่วน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวน 
จากการร้องเร ียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวน และการ 
สอบสวน

- ลักษณะงานที่ ๗ : การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาล 
รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น

ลักษณะงานที่ ๘ ะ การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง 
ลักษณะงานที่ ๙ : การเผยแพรไห้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
ลักษณะงานที่ ๑๐ : การบังฺคับคดีตามคำพิพากษาหรือดำสั่ง
ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการ 

อุทธรณ์)
ลักษณะงานที่ ๑๒ : การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
ลักษณะงานที่ ๑๓ : การเตรียมการระงับข้อพิพาท 
ลักษณะงานที่ ๑๔ : งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ก. รับรอง 
(รายละเอียดปรากฏตามลักษณะงานด้านกฎหมายที่แนบ)
ทั้งนี้ งานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ 

จริงในระหว่างที่ดำรงดำแหน่งนิติกรในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจเป็นงานด้านกฎหมายที่ปรากฏในคำ 
รับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นงานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ 
กรุงเทพมหานครหรือเป็นงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมายพิเศษ



(๒) ให้พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้ฃอรับการคัดเลือกใช้เพื่อปฏิบัติงานด้าน 
กฎหมายให้บรรลุผลสำเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานในแต่ละปี โดยมาตรฐานการทำงานของ 
ช้าราชการต่อคนต่อปี คิดเป็น ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ช่ัวโมง

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่ต่อเนื่องกัน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาจะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม,น้อยกว่าร้อยละ 
๘ ๐  ,

ส่วนที่ ๒ ะ การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้!ด้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของ

บุคคลดังนี้
๑. ให ้ม ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิซ ึ่งปล ัดกรุงเทพมหานครแต ่งต ั้ง ทำหน ้าท ี่ประเม ินความร ู้

ความสามารถของผู้ฃอรับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด ประกอบด้วย
(๑) ผู้แทน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้ดำรงดำแหน่งประเภท 

บริหารไม่ตํ่ากว่าระดับด้น เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกหน่วยงาน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคล ซ่ึงมี

คุณ่สมบัติดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ
(๓.๑) เป็นหรือเคยเป็นช้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการไม่ต ํ่ากว่าระดับเขี่ยวชาญ 

ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทบริหาร หรือเคยเป็นช้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม่ตํ่า
กว่าระดับ ๙ ตามพระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕•หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม,ตํ่า 
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาชากฎหมายซึ่งรับเงินเดือนในอัตราไม่ตํ่ากว่าระดับ ๙ หรือเทียบเท่า - หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมายในภาคเอกซน และ

(๓.๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมาย เป็นอย่างดี และเป็น 
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และ

(๓.๓) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได'ส่วนเสียกับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ฃอรับการคัดเลือกหรือหน่วยงานที่ 
จะได้รับแต่งตั้ง ,

ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งช้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ 
ชำนาญการ เป็นเลขานุการ จำนวน ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกิน ๒ คน

๒. ให้ผู้ฃอรับการคัดเลือกจัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายหรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือ 
พัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนางานดังกล่าวให้ดืฃึ้น อย่างน้อยจำนวน 
๑ เรื่อง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้ฃอรับการคัดเลือกจัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย
* ต้องเป็นผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายที่จ ัดทำขึ้นในระหว่างที่ดำรง 

ตำแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำผลงานขึ้น



- ๕-

๐

๐

* ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนี่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการ!เกอบรม

* กรณีที่เป็นผลงานร่วมกัน่ฃองบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ฃอรับการ 
คัดเลือกไต้มีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น 
และจากผู้บังคับบัญชาด้วย

๒.๒ กรณีผู้ฃอรับการคัดเลือกจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย ต้อง 
เป็นข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ได้จัดทำขึ้นหลังจากผ่านการ 
อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.ก. กำหนดหรือรับรอง (หรือ 
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที,เท ียบเท ่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ตามข้อ ๙ แห่ง 
ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ในสายงานนิติการ
ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๕) และได้มีการนำไปปฏิบัติจริงแล้ว

ผลงานที่ได้นำมาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว จะ
นำมาใช้เพื่อขอรับการคัดเลือกให้!ด้รับ พ.ต.ก. อีกไม่ได้

ทั้งนี้ ผลงานหรือข้อเสนอปรับปรุงหรือพัฒนางานที่นำเสนอดังกล่าวต้องแสดง ให้
เห็นถึงระดับความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ทักษะในการปรับใช้และการติความกฎหมาย และสมรรถนะ ที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

๒.๓ การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลให้พิจารพาจากระดับความรู้ความเข้าใจ 
รวมไปถึงทักษะ ความชำนาญและประสบการณีในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและติความกฎหมายของผู้ 
ขอรับการคัดเลือกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีระดับความยาก 
ที่แตกต่างกันในแต่ละระดับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนิติการ โดยอาจจำแนกเกณฑ์ 
การพิจารพาออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีท ี ่๑ นำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” มีเกณฑ์การพิจารณา

เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบาย
ผ่าน ผลงานด้านกฎหมายที่นำเสนอ มีลักษณะดังนี้

* เป็นผลงานที่มีคุณภาพ มิความยุ่งยากของงานสูง และ
* เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความ 

เข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณีในการ 
ร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและการติความ 
กฎหมายท ี่ส ูงกว ่าระด ับมาตรฐานของแต่ละระด ับ 
ตำแหน่งตามที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

* เป็นผลงานที,ได้นำไปปฏิบัติจริงและประสบผลสำเร็จ 
อ ย ่างม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ ต าม เบ ีาห ม ายท ี่ก ำห น ด แ ล ะ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ



-๖-
เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบาย

ไม่ผ่าน ผลงานด้านกฎหมายที่นำเสนอ มีลักษณะดังนี้
* ผลงานที่นำเสนอเป็นผลงานที่ม ีคุณภาพและความ 

ยุ่งยากระดับปานกลางตามมาตรฐานที่กำหนด และ/
' หรือ
* ไม'สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 

ความชำนาญและประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย 
การปรับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมายที่สูงกว่า 
ระด ับ ม าต รฐาน ของแต ่ล ะระด ับ ตำแห น ่งตาม ท ี่ 
กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และ/หรือ

* เป็นผลงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จจริงตามเป้าหมายที่ 
กำหนดหรือไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

สำหรับการเสนอผลงานที่ม ีความต่อเนื่องหรือคาบเกี่ยวกัน อาทิ ผลงานเริ่มต้น
ดำเนินการในฃพะดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ซี่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือผลงาน 
เริ่มต้นในขณะดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ผลงานที่ผ่าน 
การพิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากของงานสูงและเป็นผลงานที่ได้นำไปปฏิบัติจริง โดยต้องแสดง 
ให้เห็นถึงระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ในงานที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของระดับ 
ตำแหน่งที่ฃอรับ พ.ต.ก.

กรณ ีท ี่ ๒ นำเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมาย 
ของส่วนราชการ” มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน คำอธิบาย
ผ่าน ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้าน 

กฎหมายมีลักษณะดังนี้
. * เป็นข้อเสนอท่ีได้นำ ความรู้จากการอบรมหลักสูตร 

การพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานค่ร หรือ่หลักสูตร 
อ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึง ก.ก. กำหนดหรือรับรอง (หรือหลั่กสูตร 
การพ ัฒนาน ักกฎหมายภาคร ัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่ 
เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ตามข้อ ๙ แห่ง 
ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ 
พิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ 
ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๕) มาประยุกต์ไซ้และนำไป 
ปฏิบัติจริง และ

* เป็นข้อเสนอที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางาน 
หรือระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ เช่น ร่าง 
กฎหมายหรือร่างกฎข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว เป็นต้น



-๗-

เกณฑ์การให้คะแนน คำอริบาย
ไม่ผ่าน ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้าน

กฎหมาย
มีลักษณะดังนี้
* เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นำความรู้จากการอบรมหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตร 
อื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.ก. กำหนดหรือรับรอง (หรือหลักสูตร 
การพ ัฒ นา'น ักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักส ูตรอี'นท ี่ 
เท ียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ตามข้อ ๙ แห่ง 
ระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ 
พิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ 
ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๕) มาประยุกตํใช้ หรือ
* เป็นข้อเสนอซึ่งไม'ได้นำไปปฏิบัติจริง หรือไม่ก่อให้เกิด 
การพัฒนางาน
หรือระบบงานด้านกฎ่หมายของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๓ ะ การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
๑. ให้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรเพื่อดัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ตาม 

แนวทางและวิธีการที่กำหนด
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฃอรับการดัดเลือก และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้ประเมิน 

คุณลักษณะและพฤติกรรมฃอง่บุคคล และให้หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการประเมินให้เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด โดยแบ่งระดับคะแนนการประเมินออกเป็นอย่างน้อย ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับการประเมิน คะแนน
ดีเด่น ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป
ดีมาก ได้คะแนนร้อยละ ๘ ๐ - ๘ ๙ .
ดี ได้คะแนนร้อยละ ๗ ๐ -  ๗๙ -

พอใช้ ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ -  ๖๙
ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป



หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัด่เลือก
๑. กรณีการขอรัช พ.ต.ก. ครั้งแรก

ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก 
ต้องมิคุณสมบัติของบุคคลค่รบถ้วน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผ่านการประเมินคุณลักษณะ - 
และพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้น
ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้!ด้รับ พ.ต.ก. แล้ว และจะขอรับ พ.ต.ก. ใน

ระดับสูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง ต้องมิคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน โดยไต้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการ 
พัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.ก. กำหนดหรือรับรอง หรือหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ต้องมิระยะเวลาการปฏิบ ัต ิงานต้าน 
กฎหมายในระดับตำแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม,น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการประเมินคุณลักษณะและ 
พฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



หลักเกณฑ์และวิธืการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ,(พ.ต.ก.)

ส่วนที่ ๑ ะ คุณสมบัติของบุคคล
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมี 

คุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ด้งนี้
๑. ผ่านการอ'บรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพิมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เท ียบเท่าซ ึ่ง

ก.ก. กำหนดหรือรับรอง (หร ือหลักส ูตรการพ ัฒนาน ักกฎหมายภาคร ัฐ หร ือหล ักส ูตรอ ื่บท ี่เท ียบเท ่าซ ึ่ง ก.พ. 
กำหนดหรือรับรอง ตามข้อ ๙  แห่งระเบียบ ก.ก. ว ่าด ้วยเงินเพ ิ่มสำหรับตำแหน่งท ี่ม ีเหตุพ ิเศษของข้าราชการ  
กรุงเทพมหานครใบสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๔๕)

๒. ระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
๒.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำบว่ยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ที่จะขอรับการคัดเลือกให้!ด้รับ พ.ต. 

ก. ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรชำนาญการหรือตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ หรือตำแหน่ง 
ผ ู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ซึ่งได้รับ'มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของ 
กรุงเทพมหานคร รวมกันเป็นระยะเวลาไม,น้อยกว่า ๒ ปี

ทั้งนี้ หากผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่งานด้าน 
กฎหมายในช่วงเวลาใด ไมให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาปฏิบัติงานด้านกฎหมาย 
เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติของบุคคลในการขอรัช พ.ต.ก.

๒.๒ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ผ ู้ข อ ร ับ ก าร ค ัด เล ือ ก ต ้อ ง ม ีส ัด ส ่ว น ก าร ป ฏ ิบ ัต ิง าน ด ้าน ก ฎ ห ม าย ใน ห น ่ว ย ง าน ข อ ง  

กรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการพิจารณา 
สังนิ

(๑) พิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายระหว่างที่ผู้ขอรับการคัดเลือก 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรชำนาญการหรือตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษหรือตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน 
(นิติการ) ระดับด้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร.ฯ ดังนี

* เป ็นงานด้านกฎหมายของทางราชการซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย 
อย่างใน ๑๔ ลักษณะงาน (รายละเอียดปรากฏตามลักษณะงานด้านกฎหมายที่แนบ) ซึ่งเป็นงานที่ต ้องใช้ความรู้
ทักษะและความชำนาญงานในวิชาชีพกฎหมายในระดับสูง และ

* เป็นงานด้านกฎหมายที่ผ ู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจริง โดยงาน 
ดังกล่าวอาจเป็นงานด้านกฎหมายที่ปรากฎในคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็น 
งานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือเป็นงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
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(๒) ให้พ ิจารณาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผ ู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพ ื่อปฏิบ ัติงานด้าน 
ก ่ฎหมายให ้บรรลุผลสำเร ็จก ับระยะเวลาท ังหมดที่ใช ้ในการปฏิบ ัต ิงานในแต่ละป ีโดยมาตรฐานก่ารทำงานของ 
ข้าราชการต่อคนต่อปี คิดเป็น ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ชั่วโมง

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม,ต่อเนื่องคัน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาจะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม,น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนที่ ๒ ะ การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่าบ่การประเมินความฺรู้ความสามารถ

ดังนี้
๑. ให้ผู้ฃอรับการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย หรือ 

ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดี 
ย่ิงขึ้น จำนวนอย่างน้อย ๑ เร่ือง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑.๑ กรณีผู้ฃอรับการดัดเลือกนำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายผลงานที,นำมาใช้ 
ประกอบการประเมินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

* เป็นผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายซึ่งมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ 
กฎหมาย- และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ตามท่ีได้รับ 
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และต้องนำเสนอความคิดเห็นการปรับปรุง/พัฒนางาน 
ดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย

ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ท ี่เป ็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ ื่อขอรับปริญญาหรือ 
ประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่ง1ของการ'ฝึกอบรม

* ผลงานที่นำมาประเมินจะต้องมีเอกส่ารหรือหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นผลงานที่แท้จริง 
ของผู้ฃอรับการคัดเลือก กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ฃอรับการคัดเลือกมีส่วน 
ร่วมในการจัดทำผลงานในส่วนใดที่เป็นสาระสำคัญของผลงานมีสัดส่วนเท่าใด และต้องมีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่า
เป็นผลงานของผู้ฃอรับการคัดเลือกจริง

‘ ผลงานที่ได้นำมาใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแห่น่งในระดับที่สูงขึ้น หรือได้ 
นำมาใช้ประเมินในกรณีอื่นๆ แล้ว ไมให้นำมาใช้ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับ พ.ต.ก. อีก

๑.๒ กรณีผู้ฃอรั่บการคัดเลือกนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย ต้องเป็น 
ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดขอบของกรุงเทพมหานครซึ่งได้จัดทำขึ้น ภายหลัง 
จากผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เที่ยบเท่าซึ่ง ก.ก. กำหนดหรือ 
รับรอง (หรือหลักส ูตรการพ ัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที,เท ียบเท ่าซ ึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง 
ตามข้อ ๙ แห่งระเบียบ ก.ก. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที,มีเหตุพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสาย 
งานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕:๕:(ะ) โดยมีเนื้อหาหลักสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและได้
นำมาปฏิบัติจริงในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้นแล้ว



-  @ )  @ )  -

๒. ให ้ม ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิซ ี่งปล ัดกรุงเทพมหานครแต่งต ั้ง ทำหน ้าท ี่ประเม ินความร ู้
ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด 
ประกอบด้วย

(๑) ผู้แทน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานศร หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญซี่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจาก 

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เป็นกรรมการ
- (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกหน่วยงาน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคล ผู้มี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการ
(๓.๑) เป ็นหรือเคยเป ็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการไม่ต ํ่ากว่าระดับเช ี่ยวชาญ 

ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือตำแหน่งประเภทบริหาร หรือเคยเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ไม,ต่ํา
กว่าระดับ ๙ ตามพระราชบัญญ้ตระเปียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม,ต่ํา 
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขากฎหมายซึ่งรับเงินเดือนในอัตราไม่ตํ่ากว่าระดับ ๙ หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านกฎหมายในภาคเอกซน และ - , -

(๓.๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และเป็น 
ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และ

(๓.๓) ต้องไม'เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ฃอรับการคัดเลือกหรือหน่วยงานที่
จะได้รับแต่งตั้ง

ให้ปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งไม,ตํ่ากว่าระดับ 
ชำนาญการพิเศษเป็นเลขานุการ จำนวน ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการจำนวนไม่เกิน ๒ คน

ผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ฃอรับการคัดเลือกให้เสนอต่อ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายที่ผ ่านการพิจารณา 
จะต้องเป็นผลงานที,มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในวงกว้าง

โดยเกณฑ์การพิจารณาแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ “ผ่านการประเมิน” และ “ไม,ผ่านการประเมิน”

ส่วนที่ ๓ ะ การประเมินคุผลักษณะและพฤติกรรมชองบุคคล
การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
๑. ให้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) เพื่อ 

คัดเลือกให้1ด้รับ พ.ต.ก. ตามแนวทางและวิธีการที่กำหนด และให้แบ่งระดับคะแนนการประเมินออกเป็น อย่างน้อย ๕ 
ระดับ ดังนี้
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ระดับการประเมิน คะแนน
ดีเด่น ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ข้ึนไป
ดีมาก ไต้คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๘๙
ดี ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ -  ๗๙

พอใช้ ไต้คะแนนร้อยละ ๖๐ -  ๖๙
ต้องปรับปรุง ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒. ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรง 
ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) จำนวนอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วย

(๑) รองปลัดกรุงเทพมหานครสั่งราชการหน่วยงานของผู้ฃอรับการคัดเลือก เป็นประธาน 
(๒) หัวหน้าหน่วยงานของผู้ฃอรับการคัดเลือก เป็นกรรมการ 
(๓) รองหัวหน้าหน่วยงานของผู้ชอรับการคัดเลือก เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานของผู้ฃอรับการคัดเลือกที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากร 

บุคคล เป็นเลขานุการ จำนวน ๑ คน
๓. ผู้ที,ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป 

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะต้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ไต้รับ พ.ต.ก. 

ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลและผ่านการประเมินคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการกรุงเทพมหานคร 
แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล 

ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการกรุงเทพมหานครที่ใซในการพิจารพาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ เงิน 
เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร จำแนกได้เป็น ๑๔ ลักษณะงาน ดังนี้ 

๑. ลักษณะงานที่ ๑ ะ การตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการศึกษารวบรวมบีญหา อุปสรรคในการดำเนินการทางด้าน 

กฎหมายของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐานต่างๆ และนำมาใช้วิเคราะห์ ปรับ ตรวจหรือยกร่าง 
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ8’ (โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือการ ยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้กฎหมายหรอกฎ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
ที่มีหน้าที่พิจารณากฎหมายหรือกฎ

ลักษณะงานนี้อาจจำแนกออกเป็น ๒ ระดับ คือ
(๑) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดับ 

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่น ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให์ใช้บังคับแก,กรณีใดหรือ 
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบีติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้น 
ตามที่กฎหมายกำหนดลงนามให้ความเห็นขอบแล้ว ก็สามารถประกาศใช้ได้ทันที

(๒) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดับ 
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด และกฎ ก.ก. ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่างเสร็จ 
ต้องส่งให้องค์กรอื่นดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายกำหนดครบถ้วน 
แล้วจึงจะสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้

๒. ลักษณะงานที่ ๒ ะ การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการค้นคว้า หาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจ ัย เปรียบเทียบ 

หลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศหรือกฎหมายระหว่าง 
ประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานกำหนดในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย 

๓. ลักษณะงานที่ ๓ ะ การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
หมายถึง งานที,ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อให้ความเห็น 

เกี่ยวกับการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายหรือการอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ 
ประชาชน โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้คำปรึกษานี้ได้เป็น ๓ ลักษณะงานย่อย คือ

๑ กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผล 
บังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี 
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๒ ะ มาตรา ๔)



(๑) งานด้านให้คำปรึกษา หมายถึง งานให้ความเห็นทางกฎหมาย ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ 
ทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายในระดับสูง

.(๒) งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือเสนอแนะทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับ 
การวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แกไขกฎหมายของของหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความ 
เชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมากเป็นพิเศษ

(๓) งานบันทึก สรุป วิเคราะห์และเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 
หรือกฎต่อผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย 

๔. ลักษณะงานที่ ๔ ะ การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานต่าง 

 ๆ ท ี่จำเป ็นและเก ี่ยวช ้องกับการร่างและการบริหารสัญญาต่าง  ๆ ของหน่วยงานทั้งส ัญญาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารพา ร่าง ตรวจแก้ไข และแปล (กรณีสัญญาเป็นภาษ์าต่างประเทศ) สัญญา 
ที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวช้องตามลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อก่อให้ 
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และป็องกันมิให้ราชการต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการร่างสัญญาและการบริหารสัญญา 
อาจแบ่งไต้เป็น ๓ ลักษณะ คือ

(๑) งานยกร่างนิติกรรมสัญญา คือการยกร่างสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงนิติกรรมหรือเอกสาร
ทางกฎหมาย

(๒) งานตรวจร่างสัญญา คือ การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการ ว่า 
ด้วยพัสดุกำหนดหรือมีการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งไม่ต้องส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารพา

(๓) งานบริหารสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญา รวมถึง การ 
ดำเนินการทางต้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญา การ 
บอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารนำเงินคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญามาส่งมอบให้กับทางราชการ เป็นต้น.

๕. ลักษณะงานที่ ๕ ะ การดำเนินการทางวินัย
หมายถึง งานที,ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการหลายประการที่เกี่ยวช้องกับวินัย การรักษาวินัย และการ - 

ดำเนินการทางวินัยของช้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เซ่น การพิจารพาข้อ 
ร้องเรียน ข้อกล่าวหา บัตรสนเท่ห์ การตั้งเรื่องกล่าวหา การสืบสวน การสอบสวนทางวินัย การพิจารณาความผิดและ 
การกำหนดโทษ การสั่งพักราชการ หรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการลงโทษช้าราชการที่กระทำผิดวินัย 
รวมทั้ง การสั่งให้ช้าราชการที่หย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ บกพร่อง หรือประพฤติตนไม่ 
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการสั่งให้ช้าราชการที่มีกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผล 
การสอบสวนไมใต้ความแน่ซัดพอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการแต่มีมลทินหรือมัวหมอง ในกรณีที่ถูกสอบสวน ออก 
จากราชการ เป็นต้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือองค์คณะบุคคลที่มีอำนาจในการลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการ 
ช้าราชการผู้นั้นต่อไป นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดำเนินการวางแผนและกำหนดโครงการพัฒนางานวินัย การ 
เผยแพร่และให้ความรู้ต้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยา



- ๓-

ข้าราชการตามที่หน่วยงานกำหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามนโยบาย มาตรการในการ 
เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานการดำเนินการทางวินัยและติดตามและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
กรุงเทพมหานคร .หรือบุคลากรกรุงเทพมหานคร ภายหลังการถูกลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณีด้วย

๖ . ลักษณะงานที่ ๖  ะ การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจาก 
การร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน

หมายถึง งานทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการสืบสวนที่มีกฎหมายระดับ 
พระราชบัญญัติกำหนดให้ผ ู้ปฏิบ ัต ิงานในหน่วยงานเป็นเจ้าพนักงานและบัญญัต ิให ้ม ีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่อง 
ร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือไต่สวนการสืบสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด

๗. ลักษณะงานที่ ๗ ะ การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดี 
อ่ืน

การดำเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติต้องดำเนินการแทนกรุงเทพมหานครและหรือหน่วยงาน 
ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโจทก์และจำเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน 
เพื่อดำเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ

สำหรับกรณ ีคดีแพ ่ง ต ้องได ้ร ับมอบหมายให ้ม ีอำนาจหน ้าท ี่ในการดำเน ินคด ีในศาลแทน
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่ชองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโจทก์หรือจำเลย เนื่องจาก 
กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ หรือเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพ่ือทำ คำฟ้อง
คำให้การ คำอุทธรณ์ หรือฎีกาเอง หรือเพ่ือประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ เพื่อดำเนินการดังกล่าว

นอกจากการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึงการดำเนินคดีปกครองใน 
ศาลปกครอง คดีใบศาลรัฐธรรมนู่ญและศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลนั้น  ๆ ด้วย 

๘. ลักษณะงานที่ ๘ ะ การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ความเห็นใน 

เรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ข้อเท็จจริงในคำอุทธรณ์ เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมาย 
กำหนดให้เป ็นผู้ม ีอำนาจหน้าที่พ ิจารณาคำอุทธรณ์น ั้น นอกจากนั้นผู้ปฏิบ ัต ิงานนี้ย ังต้องดำ•เนินการศึกษาพัฒนา 
ระบบงานอุทธรณ์ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการดำเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ์ จัดทำสรุปจำแนกคำ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือป้ญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก'หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป 
ด้วย

๙. ลักษณะงานที่ ๙  ะ การเผยแพร่ให้ความรู้ทางต้านกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย และกฎทั้งที่บังคับใช้ 

อยู่ในป็จจุบันและที่กำลังจะประกาศใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและการสัมมนาทางต้านกฎหมาย 
ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อผลในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานทางราชการ และสร้าง 
จิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎหมายแก,ข้าราชการหรือลูกจ้างภายในและภายนอกหน่วยงาน และภาคเอกซน โดย 
จะต้องมีการจัดทำเอกสาร บทความ หรือหนังสือให้ความรู้ จัดทำฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
และใข้ได้ง่าย หรือเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง



©๐. ลักษณะงานที่ ©๐ ะ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมายถึง การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาบบังคับคดีที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแฟงภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับ่คดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ในิการรวบรวม 
เง ินให ้พอชำระหนี้ตามคำพ ิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธ ีย ึดหรืออายัดและขายทรัพย์ส ินของลูกหนี้ตาม คำพ ิพากษา 
นอกจากนั้นในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทรัพย์สินนั้นด้วย เจ้าพนักงานบังคับ 
คดีมีอำนาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้มีอำนาจขนย้ายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสร้าง ที่มีการรื้อถอนด้วยตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ

ลักษณะงานนี้ ให้หมายความรวมถึงการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย 
การ่ฟ้นฟูกิจการลูกหนี้ตามคำสั่งศาล การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ชำระบัญชีต่ามคำสั่ง 
ศาล การวางทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การดำเนินการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน เผยแพร่ความรู้ทาง 
กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีให้ประขาซนได้เข้าใจ ตลอดจนทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและการประนอมหนี้ รวมถึงการบังคับ 
.คดีตามกฎหมายอื่น

นอกจากนี้ ยังให้หมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองด้วย

๑©. ลักษณะงานที่ ๑© ะ การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว ้นการดำเน ินการเก ี่ยวกับการ
อุทธรณ์)

หมายถึง การเตรียมคำสั่งทางปกครอง การพิจารณาคำสั่งทางปกครอง การออกคำสั่งทางปกครอง 
การแก่ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และหมายความรวมถึงพิจารณาดำเนินการตาม 
มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราซบัญญัติวิธีปฏิบัติราซการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือพระราซบัญญัติ 
เฉพาะที่มีบทบัญญัติกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง เซ่น พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติป่า 
ไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติส่งเสริมแสะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นด้น 

©๒. ลักษณะงานที่ ๑๒ ะ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
การเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ 

และเม ื่อ เปร ียบ เท ียบคด ีแล ้วให ้ถ ือว ่าคด ีอาญ าเล ิกก ัน ตามประมวลกฎห มายว ิธ ีพ ิจารณ าความอาญ า เซ่น
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้น

ฉะน้ัน การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้ 
การเปรียบเทียบคดีดำเนินไปโดยลุล่วง เริ่มตั้งแต่การดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย 
และหลักฐานต่าง  ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา 

๑๓. ลักษณะงานที่ ©๓ ะ การเตรียมการระงับข้อพิพาท
การระงับข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล ประกอบด้วย 

การเจรจา การไกล,เกล่ีย■ การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ
ผู้ปฏิบัต ิงานลักษณะนี้ต ้องดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข ้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และรวบ.รวม 

. หลักฐานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแต่ละวิธี 
©๔. ลักษณะงานที' ©๔ ะ งานด้านกฎหมายอื่นที่ ก.ก. รับรอง



ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

๑. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระคับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

ขั้นตอบที่ ๑ กรุงเทพมหานครประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเสือกบุคคลให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. ให้ 
ข้าราชการทราบ

ขั้นตอนที่ ๒ .หน่วยงานประกาศให้นิติกรผู้ที่มีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก. 
กำหนด ยื่นแบปการพิจารณาคัดเสือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญ 
การพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ซึ่งประกอบด้วย แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และแบบ 
พ.ต.ก. ๑-๒ (รายละเอียดที่แนบ) ดังนี้

(๑) แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร สำหรับการ 
พิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกรเป็นแบบฟอร์มสำหรับผู้ขอรับการคัดเลือก 
ใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน

(๒) แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ ะ แบบการพิจารณาดัดเสือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ 
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสำหรับหน่วยงานใช้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
และสรุปผลการประเมินครุามรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที,ขอรับ พ.ต.ก.

ทั้งน ี้ - ให ้ผ ู้ฃอรับการคัดเล ือกจัดส ่งสำเนาประกาศนียบ ัตรการอบรมหลักส ูตรการพ ัฒนา 
นักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.ก. กำหนดหรือรับรอง (หรือหลักสูตรการพัฒนา 
น ักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอี,นที,เท ียบเท ่าซ ึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ตามข้อ ๙ แห่งระเบียบ ก.ก. 
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม ีเห่ตุพิเศษของข้าราชการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร 
พ.ศ. ๒๕๕๕) รวมถึงเอกสารอื่น,ท่ีเก่ียว'ข้อง (ถ้ามี) อาท ิ รายละเอียดของผลงาน หรือรายละเอียดประกอบการจัดทำ 
ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และ . แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ และให้ 
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฃอรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
(๑) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

(๑.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฃอรับการคัดเลือกและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง 
เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

(๑.๒) ให้ส่วนราชการการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่ 
ก.ก. กำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้ฃอรับการคัดเลือกไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม ให้ผู้บังคับบัญชา 
ของผู้ฃอรับการคัดเลือกแจ้งผลการประเมีนดังกล่าวแก่ผู้ขอรับการคัดเลือก เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 
และพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

(๒) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
(๒.๑) ให้หุน่วยงานส่งผลงาน/ผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย หรือข้อเสนอการปรับปรุง/ 

พัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ฃอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งข้อมู่ลส่วนบุคคลและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมของบุคคลมายังสำนักงาน ก.ก. เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลตามแนวทางที่ ก.ก. กำหนด



- ๒ -

(๒.๒) ในการพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจมีมติ'ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกปรับปรุงผลงานหรือจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา'ใต้ ผู้ที่ผ่าน 
การประเมินจะต้องได้ร ับการพิจารณาให้ “ผ ่าน ” การประเม ินความรู้ความสามารถของบุคคล ในกรณีที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผลงานของผู้ฃอรับการคัดเลือก “ไม'ผ่าน” การประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งผล 
การประเมินดังกล่าวแก่ผู้ฃอรับการคัดเลือกเพื่อทราบ และดำเนินการปรับปรุงแก่ไขหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสม 
ต่อไป

(๒.๓) ให้เลขานุการจัดทำรายงานการประขุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไว้เนินลายลักษณ์อัก'ษร

ขั้นดอนที่ ๔ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุมีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ “ผ่านการประเมินความรู้ 
ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล” ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อน 
วันที่หน่วยงานได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงดำแหน่งนิติกร สำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่ม 
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. ๑-๑) ซึ่ง'มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไป 
ประกอบการพิจารณาได้ทันที รวมคับระยะเวลาที่ใข้ในการแก่ไขผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้ฃอรับการคัดเลือกมี 
คุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานมอบหมายงานด้านกฎหมายที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ของส่วนราชการให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ “ผ ่าน” กำรคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้วรับผิดชอบ สำหรับผู้ฃอรับ 
การคัดเลือกที่ “ไม่ผ่าน” การคัดเลือก ให้หน่วยงานแจ้งผู้ฃอรับการคัดเลือกเพื่อทราบ และดำเนินการปรับปรุง 
หรือพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

๒. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้น ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ 
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

ขั้นตอนที่ ๑ กรุงเทพมหานครประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงิน พ.ต.ก. 
ให้ข้าราขการทราบ,

ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยงานประกาศให้นิติกรผู้ที่มีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ก. 
กำหนด ยื่นแบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นิติการ)ระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ก. 
ซึ่งประกอบด้วย แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ และแบบ พ.ต.ก. ๒-๒ (รายละเอียดที่แนบ) ดังนี้

(๑) แบบ พ.ต.ก. ๒-® : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูด้ำรงตำแหน่งผูอ้ำนวยการเฉพาะ 
ด้าน (นิติการ) ระดับต้น สำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร เนิน 
แบบฟอร์มสำหรับผู้ฃอรับการคัดเลือกใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน

(๒) แบบ พ.ต.ก. ๒-๒ : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ 
พิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) สำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตำแหน่งนิติกร เนินแบบฟอร์มหน่วยงานใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น



- ๓-

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
(๑) การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

ให้คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะ 
ด้าน (นิติการ) ระดับต้น พิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ฃอรับการคัดเลือกฯ ตามแนวทางและ 
วิธีการที่ ก.ก. กำหนด และให้เลขานุการจัดทำสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตามแบบ 
พ.ต.ก. ๒-๒ ส่วนท่ี ๒ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม บันทึกความเห็น ข้อสังเกต และมติของคณะกรรมการ 
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาลงนามรับรองผลการพิจารณานั้น

กรณีที่ผู้ฃอรับการคัดเลือกไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมให้ผู้บังคับบัญชา 
ของผู้ฃอรับการคัดเลือกแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผ ู้ฃอรับการคัดเล ือกทราบเพื่อให้ผ ู้ฃอรับการคัดเลือก 
ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

(๒) การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
(๒.๑) ให้หน่วยงานส่งผลงาน/ผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายหรือข้อเสนอการปรับปรุง/ 

พัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ฃอรับการคัดเลือกพร้อมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมของบุคคล มายังสำนักงาน ก.ก. เพื่อจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น

(๒.๒) ในการพิจารณาประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
อาจมีมติให้ผู้ฃอรับการคัดเลือกปรับปรุงผลงานหรือจัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ผู้ที่ผ่าน 
การประเมินจะต้องได้ร ับการพิจารณาให้ “ผ ่าน ” การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล ในกรณีที่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ผลงานของผู้ฃอรับการคัดเลือก “ไม่ผ่าน” การประเมิน ให้ผู้บังคับบัญชาของ 
ผู้ฃอรับการคัดเลือกแจ้งผลการประเมินดังกล่าวให้ผู้ฃอรับการคัดเลือกทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขและ 
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

ขั้นตอนท่ี ๔ ให้ผู้ม ีอำนาจสั่งบรรจุมีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 
ระดับต้น ท่ี “ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล” ได้รับคัดเลือกให้ได้รับ 
พ.ต.ก. โดยให้มีผลย้อนหลังไปไม่ก่อนวันที่หน่วยงานได้รับแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่ง 
.ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น สำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ตำแหน่งนิติกร (แบบ พ.ต.ก. ๒-๑) ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที 
รวมกับระยะเวลาที่ใข้ในการแก้ไขผลงาน และไม'ก่อนวันที่ผู้ขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนด



๑. แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ' ระดับชำนาญการ และระดับ 
ชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ประกอบด้วยแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ และ 
แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ ดังนี้

๑) แบบ พ.ต.ก. ๑ -๑  : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรสำหรับการ 
พิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสำหรับใช้แสดงข้อมูลส่วน 
บุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้

- ส่วนที' ๑ ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัต ิการศึกษา ประวัต ิการรับ ุราชการ 
ประวัติการผึเกอบรมดูงาน การได้รับคำสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น)

- ส่วนหี่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน (หน้าที่ความรับผิดขอบของตำแหน่งในป้จจุบัน และ 
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)

- ส่วนท่ี ๓ ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน หรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมาย 
(สำหรับการขอรับ พ.ต.ก. คร้ังแรก)

- ส่วนที่ ๔ ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
๒) แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ ะ แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ 

ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร เป็นแบบฟอร์มสำหรับส่วนราชการใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และ 
สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. 
ประกอบด้วย-๓ ส่วน ดังนี้.

- ส่วนท่ี ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
- ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
- ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

๒. แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับด้นให้!ด้รับ 
พ.ต.ก. ประกอบด้วย แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ และ แบบ พ.ต.ก. ๒-๒ ดังนี้

๑) แบบ พ.ต.ก. ๒-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะ 
ด้าน (นิติการ) ระดับด้น สำหรับการพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร เป็น 
แบบฟอร์มสำหรับใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้. '

- ส่วนที, ๑ ข้อมูลทั่วไป (ข้อมูลส่วนบุคคล ประวัต ิการศึกษา ประวัต ิการรับราชการ 
ประวัติการผึเกอบรมดูงาน การได้รับคำสั่งมอบหมายให้!ปปฏิบัติงานอื่น และประวัติการได้รับเงินเพิ่มสำหรับ 
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร)’

- ส่วนท่ี ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน (หน้าที่ความรับผิดขอบของตำแหน่งในป้จจุบัน และ 
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย)

แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที,มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร



-๒-

- ลู่วนหี่ ๓ ผลงาน/ผลสำเร็จของงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ หรือข้อเสนอการปรับปรุง 
และพัฒนางานด้านกฎหมาย

- ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
๒) แบบ พ.ต.ก. ๒-๒ แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให็ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ม เีหตุ 

พิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) เป็นแบบฟอร์มสำหรับส่วนราชการใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของ 
บุคคล และสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) 
ระดับต้น เพ่ือให้ได้รับ พ.ต.ก. ประกอบด้วย ๒ ส่วนดังนี้

- ส่วนท่ี ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
- ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล



แ บ บ  พ ต ก .  ๑ - ®

แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 
สำหรับการพิจารณากำหนดเงินเพิ่มสำหรับดำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก กรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น

ส่วนที่ ๑ ข้อมลท่ี'วไป 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ขื่อ - น าม ส ก ุล ......................................................................................................... ตำแหน่งเลขที่

ต ำแห น ่ง..........................................................ระด ับ ...........................
สังกัด ฝ่าย /  กลุ่ม /  ส ่ว น ......................................................................
ก อ ง .................................................................. สำนัก/สำนักงานเขต ..
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ........................................................; 6ทก3แ

๒. ประวัติการศึกษา

ลำดับ วันเดือนปี ขื่อปริญญา /  สาขาวิฃา ขื่อสถาบัน

รางวัล /  ประกาศเกียรติคุณ /  การได้รับทุนการศึกษา
๑ ..................................................................................................ปี พ.ศ.
๒ ..................................................................................................ปี พ.ศ.
๓ ..................................................................................................ปี พ.ศ.



-๒-

๓ .  ประวัติการรับราชการ

ลำดับ วันเดือนปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ส่วนราชการ

๔. ประวัติการ'ฝืกอบรมดูงาน

ลำดับ หลักสูตร /  สาขาที่อบรม สถาบัน /  หน่วยงานที่จัด ระยะเวลา

' ‘

๔. การได้รับคำสั่งมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานอื่น

ลำดับ
เลขที่คำสั่ง /  

วันที่ออกคำสั่ง รายละเอียดคำสั่ง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่



-๓-

๖ . ประวัติการได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (เฉพาะกรณีขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที ่
สูงขึ้น)

ลำดับ ประเภทและระดับตำแหน่ง อัตราเงินเพิ่ม วันเริ่มต้นรับเงินเพิ่มฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซื่อ)................................................................... (ผู้ขอรับการคัดเลือก)
( ...... :....................... ......................- . )

- (ร ันท ี่)................/ .................. / ..............



ส่วนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งในปัจจุบัน (ม่อเว 065(ะกํเว'ผอก)



0 ๐
๒. สรุปผลการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

-  ๕ -

ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หน่วยงาน 
และช่วงเวลาการปฏิบัติงาน ผลสำเร็จของงานที่ 

เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต)
ลักษณะงาน 

ด้านกฎหมาย
ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน

ความยุ่งยากของงาน 
และแนวทางการแก้ไข 

ปืญหา

ระยะเวลา 
การ

ปฏิบัติงานกระบวนงาน/ 
โครงการ ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

ตำแหน่ง.......................................... ....(ช่วงเวลาปฏิบัติงาน)
ฝ่าย/กล่มงาน.....................................สำนัก.........................

.

รวม ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (ร้อยละ) 
รวม ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านอื่น  ๆ (ร้อยละ) 
รวม ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๑๐๐



- ๖ -

0

ส่วนที่ ๓ ผลงานหรือข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย (เจพาะกรณีการขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก)
ตอนที่ ๑ รายละเอียดผลงาน

โปรดแสดงผลงาน/ผลสำเร ็จของงานด ้านกฎหมายด ีเด ่น  หรือข ้อเสนอการพ ัฒนางาน
ด้านกฎหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน ๑ เรื่อง โดยต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข ้าใจ ทักษะ 
ความชำนาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย การปรับใช้และการดีความกฎหมาย รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็น 
ในการปฏิบัติงาน พร้อมที่ง เสนอความคิดเห็นใบการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดีฃึ้น ดังนี้

กรณีที่ ๑ ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย
ชื่อเรื่อง/โครงการ  .................... ............................... ระยะเวลาการปฏิบัติงาน.............................................................
รายละเอียดผลงานในส่วนที่ปฏิบัติ..................................................................................................................................

ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในงาน

ผลสำเร็จของงาน

ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง /  พัฒนางาน



-๗-
ผลสัมฤทธ้ิจากการนำข้อเสนอ/แนวคิดการพัฒนางานไปใช้จริง

0

0 ::::::::
สัดส่วนของผลงาน

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซื่อ).................................................
(........................... )

ตำแหน่ง...................................................
.............. / ....................../ .....................



ซื่อเรื่อง/โครงการ................................................................ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ความรู้จากการอบรมที่ได้นำมาจัดทำข้อเสนอ.............................................. ...............

กรณีท่ี ๒ ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย

ข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมาย

ผลสำเร็จของการนำข้อเสนอการพัฒนางานด้านกฎหมายไปปฏิบัติ



- ๙ -

ข้อเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน

0

สัดส่วนของผลงาน

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงซื่อ)................................................
(........ ...................)

ตำแหน่ง...................................................
....../...... ../.........



- ๑๐ -
ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

๑. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

0

(ลงซื่อ).................................................
(...........................)

ตำแหน่ง...................................................
....../........./.........๐ ๒. ความเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับกอง

(ลงซื่อ).................................................
(........................................................ . - )

ตำแหน่ง...................................................
....../........./.........



-  ๑ ®  -

๓. ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน/รองหัวหน้าหน่วยงาน

(ลงซื่อ)..-
(.......

ตำแหน่ง .1
./. ./.



- ๑๒ -

แบบ พตก. ©-๒

แบบการพิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรใหได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

กรณีขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก กรณีขอรับ พ.ต.ก.ใบอัตราที่สูงขึ้น

ซ่ือ (น าย/น าง/น างส าว).......................................... น าม ส ก ุล .................... ......................................
ตำแห น ่ง....................................... ระด ับ ......................................................
กล ุ่มงาน/ ส่วน /  ฝ ่า ย ......................................................ก อ ง ...................................................................
สำนัก /  สำนักงานเขต.......................................................

ส่วนที่ ๑ การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
๑ คุณวุฒิการศึกษา

( ) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย 
( ) ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย 
( ) ได้รับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย

๒ การผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร หรือหลักสูตรอื่นที่เท ียบเท่าซึ่ง ก.ก. 
กำหนดหรือรับรอง (หรือหลักส ูตรการพ ัฒนาน ักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักส ูตรอ ื่นท ี่เท ียบเท ่าซ ึ่ง ก.พ. 
กำหนดหรือร ับรอง ตามข้อ ๙  แห่งระเบ ียบ ก.ก. ว ่าด ้วยเง ินเพ ิ่มสำหรับตำแหน ่งท ี่ม ีเหต ุพ ิเศษของ
ข้าราฃการกรุงเทพมหานครในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. ๒๕๕๕)

( ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายกรุงเทพมหานคร 
ระด ับ ........................................... รุ่นที,...............................
ปีที่ได้รับประกาศปียบัตร............................... ออกโดย.........................................................

( ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.ก. กำหนดหรือรับรอง
ซื่อหลักสูตร................................................................................................................;...............
ระด ับ ........................................... รุ่นที,...............................
ปีที่ได้รับประกาศนียบัตร  ....................... ออกโดย......... '.................................................

( ) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระด ับ  .-...........(ระบุ ต้น /  กลาง) รุ่นที่...............................
ปีที่ได้รับประกาศปิยบัตร............................... ออกโดย.........................................................

( ) ได้รับประกาศปิยบัตรการอบรมหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง
ซื่อหลักสูตร...............................................................................................................................
ปีที่ได้รับประกาศปิยบัตร.............................. ออกโดย........................................................



- ๑๓ -
๓ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ร ว ม .................ป ี .............. เดือน
( ) ไม'ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

๔ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
( ) ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
( ) ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
คิดเป็น ร ้อยล ะ...............ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

วน

ฝ็รปผลการตรวจลอบคุณลมบัติของบุคคล
( ) ผ่าน
( ) ไม่ผ่าน (ระบุเหตุผล .1..:..................................................................................................................

...........-....'.......................................................................)

(ลงช ื่อ).........
(ตำแหน่ง) 

(วันท่ี)

.(ผู้ตรวจสอบ)

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

(ลงช ื่อ).................................................................. (ผู้รับรอง)
(ตำแหน่ง) หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

(ว ันท ี่)................/ .................. / ............



ส่วนที่ ๒ ฝึรุปผลการประเมินความรู้ ความฝีามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของ‘บุคคล 
๒.® การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ  ิ

๑) ลักษณะของผลงานที่นำเสนอ
( ) กรณีท่ี ๑ ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย

- คุณภาพของงาน
( ) ผ่าน . 0  ไม่ผ่าน

- ความยุ่งยากของผลงาน
( ) ผ่าน 0 ไม่ผ่าน-

- ระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย
( ) สูงกว่ามาตรฐาน ( ) ตามมาตรฐาน

- การนำผลงานไปใช้
( ) เป็นผลงานที่ได้นำไปปฏิบัติจริงและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 
( ) เป็นผลงานที่ได้นำไปปฏิบัติจริง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 
( ) เป็นผลงานที่ไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติจริง

- ผลสำเร็จของงาน
( ) ตามเป้าหมายที่กำหนด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
( ) ไม'เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
( ) ไม'ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ'

( ) กรณีท่ี ๒ ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย
- คุณภาพของงาน

( ) ผ่าน ( ) ไม่ผ่าน
- การนำความรู้จากการอบรมมาใช้

( ) มีกฺารนำความรู้จากถารอบรมๆ มาประยุกต่ไซ้ 
( ) ไม'มีการนำความรู้จากการอบรมฯ มาประยุกต[ซ้

- การนำผลงานไปใช้
( ) เป็นผลงาบที่ได้นำไปปฏิบัติจริง 
( ) เป็นผลงานที,ไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติจริง 

- ผลสำเร็จของงาบ
( ) ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายชองหน่วยงาน 
( ) ไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานด้านกฎหมายของหน่วยงาน



“  ( 9 ) ( 4 ?  ”

๒) สรุปผฺลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล
( ) ผ่าน (ระบุเหตุผล ............................................

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

)

(ลงช ื่อ)............................................................... ....ประธานกรรมการ
(ตำแหน่ง)........................................................

(ว ันท ี).................................... / .......- 

(ลงช ื่อ) :..........................................
(ตำแหน่ง).... ,,...............................

(ว ันท ี่)............... / ................... /

กรรมการ

(ลงชื่อ) ............................:...................................... กรรมการ
(ตำแหน่ง)........................................................

(ว ันท ี่).............../ ................... / ............



ส่วนหี่ ๓ ฝีรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล 
๑) องค์ประกอบการประเมิน

รา.ยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได้รับ

๑ .  ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น 
- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างมี 

ประสิทธิภาพ

....... ๒๐..........

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด
พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ,งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ 

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เซ่น งานใดที่สำเร็จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม 
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่า มีปัญหาหรือข้อผิดพลาด 
ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปัญหาเซ่นนั้นซํ้าๆ อีก

๒.' ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดำเนินการใหม่ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติได้
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพ และ 

ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยิ่งยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก

....... ๒๐..........

๓ .  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปัญหาใดๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
-ใข้ข้อมูลประกอบในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

(ไม่ใช้ความรู้สึกของตนเอง)

....... ๒๐......



- ๑๗ -

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได้รับ

๔. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- รักษาวินัย
-.ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน
- ปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

พลเรือน

....... ๑ 0 ..........

๕. ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เซ่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้ที่ 

เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกตองตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยใช้ 

ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

....... ๑ 0 ..........

-

๖. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ หรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทาง 

วิชาการ/วิชา1ชีพอยู่เสมอ
- สนใจและปรับตนเองให้ก้าวทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา
- นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัต ิงาน ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ

....... ๑ 0 ..........

๗. วิสัยทัศน์ (ฬรเอเา) พิจารณาจากพฤติกรรม เซ่น
- คาดการณ์หรือพยากรณ์สถานการณ์ข้างหน้า อย่างมีหลักการและเหตุผล
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนดำเน ินการเพ ื่อรองรับสิ่งท ี,คาดว่าจะเก ิดข ึ้น  

ทั้งด้านที่เป็นผลโดยตรงหรือผลกระทบ

....... ๑ 0 ..........

รวม ๑๐๐



๒) สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมุของบุคคล
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ข้ึนไป) 

- ( ) ไม,ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนไม,ถึงร้อยละ ๗๐)
(ระบุเหตุผล) ........................................................ ........

(ลงซื่อผู้ประเมิน)........................................................................(ผู้บังคับบัญชาชั้นด้น)
( .....................................................................................1 . . . . . . . . . . . . . . . )

(ตำแหน่ง).............:..........................................
(วนที่)................ / .................. / .......

(ลงซื่อผู้ประเมิน).................................................................(ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ร
( .................................................. ............. .1 . )

(ตำแหน่ง).............-................................ ..........
(วันท่ี)  ............/ ............... . . . . / ............


