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 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก  กทม. 10300 

                   2  กรกฎาคม  2552 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)  

เรียน  (เวยีนกระทรวง กรม และจังหวัด) 

อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552  

ส่ิงที่สงมาดวย   ตัวอยางแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 

ตามหนังสือที ่อ างถึง  อ .ก .พ .วิสามัญเฉพาะกิจเกี ่ยวกับการรับรองมาตรฐาน 
นักกฎหมายภาครัฐไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ตามระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เร่ือง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
เหตุพิเศษของขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น  

บัดนี้ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 
พิจารณาแลว เห็นวา เพื่อใหสวนราชการสามารถดําเนินการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) อยางราบรื่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
จึงมีมติใหปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) บางประการ ดังตอไปนี้ 

1.  ใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการประเมินความรูความสามารถของบุคคลในหนา 5 
ขอ ข) 1.1) และใหใชหลักเกณฑและวิธีการตอไปนี้แทน  

“1.1)  ให  อ .ก .พ .กรม  หรือ  อ .ก .พ .สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมแตงตั้ ง
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินความรูความสามารถ
ของผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกําหนด จํานวนอยางนอย 3 คน ประกอบดวย  

(1) ผูแทน อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมที่ไดรับ
มอบหมาย  

 



 2
 

 (2)  ที่ปรึกษาดานกฎหมายระดับกระทรวง (ตําแหนงนิติกรทรงคุณวุฒิ)  
ที่ปรึกษาดานกฎหมายระดับกรม (ตําแหนงนิติกรเชี่ยวชาญ) และ/หรือ ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายในกรม 
(ตําแหนงนิติกรเช่ียวชาญ) หากกระทรวงหรือกรมดังกลาวไมมีตําแหนงที่ปรึกษาดานกฎหมาย หรือ
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายดังกลาว ใหแตงตั้งรองหัวหนาสวนราชการที่ไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบภารกิจดานกฎหมาย 

 ในกรณีที่ไมมีบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม  

(3) ผูทรงคุณวุฒิด านกฎหมายภายนอกสวนราชการ  ซ่ึงมีคุณสมบัติ 
ดงัตอไปนี้  

(3.1) เปนหรือเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญซึ่งดํารงตําแหนง
ประเภทวิชาการไมต่ํากวาระดับเชี ่ยวชาญ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง หรือตําแหนง
ประเภทบริหาร หรือเปนหรือเคยเปนขาราชการประเภทอื ่นซึ ่งดํารงตําแหนงที ่เทียบเทาตามที่  
ก.พ. กําหนด  หรือเคยเปนขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 9 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 หรือเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองศาสตราจารย 
ในสาขากฎหมายซึ ่ง รับเงินเดือนในอัตราไมต่ํากวาระดับ 9 หรือเทียบเทา หรือเปนผูทรงคุณวุฒิ 
ดานกฎหมายในภาคเอกชน และ 

(3.2) เปนผูที่มีความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญในงานดาน
กฎหมายของสวนราชการเปนอยางดีและเปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และ  

(3.3) ตองไมเปนขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางในสวนราชการ
ที่จะไดรับแตงตั้ง และ 

(3.4) ตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับ
การคัดเลือก หรือสวนราชการที่จะไดรับแตงตั้ง 

 (4) หัวหนาหนวยงานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ” 
2.  เนื่องจากการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหไดรับ พ.ต.ก. 

ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง ตัวช้ีวัดและเปาหมายสําหรับ 
การปฏิบัติงานดานกฎหมาย และการระบุลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกแตละระดับไวเปน
มาตรฐานยังไมมีแนวทางที่ อ.ก.พ.กรม หรือ อ.ก.พ.สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมสามารถกําหนดได 
จึงใหนําแนวทางการประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4 / ว 16  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 ในสวนวิธีการประเมินบุคคลซึ่งกําหนดในขั้นตอนที่ 3  ก) ตามตัวอยางแบบ
ประเมินคุณลักษณะของบุคคลตามสิ่งที่สงมาดวย มาใชแทนหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณลักษณะ
และพฤติกรรมของบุคคลตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 14 ลงวันที่ 24 เมษายน 2552  
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ในหนา 8 ขอ 2.1) และ หนา 15 ขอ 2.1) เฉพาะในสวนการกําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวัง
ตัวช้ีวัดและเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานกฎหมาย และการระบุลักษณะของพฤติกรรมที่
แสดงออกแตละระดับไวเปนมาตรฐาน ไปพลางกอน ทั้งนี้ จนกวา อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับ 
การรับรองนักกฎหมายภาครัฐจะมีมติเปนอยางอื่น  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด 
ทราบดวยแลว  

 

               ขอแสดงความนับถือ 

 

                           (นายปรชีา  วัชราภยั) 
                                 เลขาธิการ ก.พ.      
 
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน  
โทร.  0 2547 1000 ตอ 1984  8100  8101  8119  8121   
โทรสาร  0 2547 1437 



สิ่งที่สงมาดวย 
 

ตัวอยางแบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
 

ตอนที่  1          รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

1.   ความรับผดิชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของ

อยางมีประสิทธิภาพ 
 - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
 - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา

หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  เชน  งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลว
ก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ  หรืองานใดที่พบวา 
มีปญหาหรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้ง
ไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ําๆ อีก 

................... ................... 

2.   ความคิดริเร่ิม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - คิดคนระบบ  แนวทาง  วิธีดําเนินการใหม  ๆเพื่อประสิทธิผลของงาน 
 - แสดงความคิดเห็น  ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผล  และ

สามารถปฏิบัติได 
 - แสวงหาความรูใหมๆ เพิ่มเติมอยูเสมอ โดยเฉพาะในสายวิชา/งาน

ของตน 
 - ตรวจสอบ   ปรับปรุง   แกไข   หรือดัดแปลงวิ ธีทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ  และกาวหนาอยูตลอดเวลา 
 - สนใจในงานที่ยิ่งยากซับซอน 
 - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูส่ิงเราภายนอก 

................... ................... 

3.   การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเมื่อประสบปญหาใดๆ 
 - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
 - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
 - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา   

(ไมใชความรูสึกของตนเอง) 

................... ................... 

 
ที่มา  :  หนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  0708.4/ว 16  ลงวันที่  29  กันยายน  2538 
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ตอนที่  1          รายการประเมิน คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีไดรับ 

4.   ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - รักษาวินัย 
 - ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน 
 - ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ

ขาราชการพลเรือน 

................... ................... 

5.   ความสามารถในการสื่อความหมาย  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - ส่ือสารกับบุคคลตางๆ  เชน  ผูบังคับบัญชา  เพื่อนรวมงาน  

ผูรับบริการ  และผูที่เกี่ยวของไดดี  โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
 - ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยาง

ชัดเจน  โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 

................... ................... 

6.   การพัฒนาตนเอง  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - ติดตาม  ศึกษา  คนควาหาความรูใหมๆ หรือส่ิงที่เปนความกาวหนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
 - สนใจและปรับตนเองใหกาวทันวิทยาการใหมๆ  ตลอดเวลา 
 - นําความรูและวิทยาการใหมๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

................... ................... 

7.   วิสัยทัศน  (Vision) –พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน 
 - คาดการณหรือพยาการณสถานการณขางหนา  อยางมีหลักการ

และเหตุผล 
 - กําหนดกลยุทธและวางแผนดําเนินการเพื่อรองรับสิ่งที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น  ทั้งดานที่เปนผลโดยตรงหรือผลกระทบ 

................... ................... 

8. คุณลักษณะอื่นๆ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

................... ................... 

                                                                               รวม 100  

หมายเหตุ อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมอาจกําหนดคุณลักษณะทั้งหมดขางตน
เพื่อใชในการประเมินหรือจะกําหนดบางคุณลักษณะ  หรือจะเพิ่มเติมคุณลักษณะใดๆ 
นอกเหนือจากที่กําหนดขางตนได  และใหกําหนดคะแนนเต็มของแตละคุณลักษณะไดดวย 
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