




สารบัญ
เรื่อง                  หนา

   ๑.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๘  
        ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)          ๑
        กรณีที่ ๑ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.                
        (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก)                                                                   ๑

๑. คุณสมบัติผูขอรับการคัดเลือก         ๑
 ๒. การพิจารณาคัดเลือก         ๑
 ๓. เกณฑการคัดเลือก         ๖
 ๔. แบบการพิจารณา         ๖
 ๕. การโอนสังกัด                   ๗

         กรณีที่ ๒  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.                  
         ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น)                  ๘

๑. คุณสมบัติผูขอรับการคัดเลือก         ๘
 ๒. การพิจารณาคัดเลือก         ๘
 ๓. เกณฑการคัดเลือก         ๙
 ๔. แบบการพิจารณา         ๙
 ๕. การโอนสังกัด                 ๑๐

  ๒.  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
   ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ระดับ ๓-๘                                                           ๑๐

  ๓.  การตรวจสอบการใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร              ๑๓                  

  ภาคผนวก        
- การกําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของตําแหนงนิติกรฯ
- ลักษณะงานดานกฎหมายในราชการสวนทองถิ่น ๑๔ ลักษณะงาน
- แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกรประกอบสําหรับการพิจารณา

     กําหนดเงินเพิ่ม สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
      (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก. ครั้งแรกหรือใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น (แลวแตกรณี))

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



๑

๑.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๘ ใหไดรับเงินเพิ่ม 
      สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
      กรณีที่ ๑   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.  
     (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก) 
             การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๘ ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  
     ตําแหนงนิติกร ใหพิจารณาดังตอไปนี้ 
          ๑.  คุณสมบัติผูขอรับการคัดเลือก
                 ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๘
               ๒.  การพิจารณาคัดเลือก
                 การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.พิจารณาจาก ๒ สวน คือ การตรวจ 
     สอบคุณสมบัติของบุคคล และการประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

       ก) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ใหพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลของ 
     ผูดํารงตําแหนงนิติกรผูขอรับการคัดเลือกใหสอดคลองกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับเงิน พ.ต.ก.ตามที่
     กําหนดในประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ
     พนักงานสวนตําบล ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยพิจารณาใน ๓ สวน คือ

 ๑) การไดรับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.อบต.
      หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง

 ๑.๑)  หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น  หรือหลักสูตรพัฒนาและเพิ่ม
      ทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖

   ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับประกาศนียบัตรการ
     ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่ม
     ทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสํานักงาน
     ก.อบต. ดังนี้

   (๑) ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๗ ตองไดรับประกาศนียบัตรการฝก 
     อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสตูรพัฒนาและเพิ่มทักษะ  
      คณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖

    (๒) ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๘ ตองไดรับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร
     หลักสูตรที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง หรือ

 ๑.๒)  หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
    ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับประกาศนียบัตรการ

     อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
     (๑) ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๖ ตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรม

     หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับตน 
    (๒) ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๗-๘ ตองไดรับประกาศนียบัตรการ

     อบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือ



๒

๑.๓) หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง 
     เชนเดียวกับแนวทางขางตน

๒) ระยะเวลาปฏิบัติงานดานกฎหมาย 
๒.๑)  ผูขอรับการคัดเลือกจะตองไดรับคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมาย

     ในองคการบริหารสวนตําบลที่สังกัดในวันที่ขอรับการคัดเลือก
๒.๒)  มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกร และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน

     กฎหมายซึ่งมีลักษณะงานตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
     หรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ใน
     วันยื่นคําขอรับการคัดเลือก ดังนี้
นิติกร ระดับ ๓-๕

- ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร
- ปริญญาโทสาขาวิชานิติศาสตร
- ปริญญาเอกสาขาวิชานิติศาสตร

               ไมนอยกวา ๔ ป
               ไมนอยกวา ๒ ป 
               ไมนอยกวา ๑ ป

นิติกร ระดับ ๖-๗
               ไมนอยกวา ๒ ป

นิติกร ระดับ ๘
        ทั้งนี้  หากผูขอรับการคัดเลือกไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติราชการ

     ในหนวยงานอื่นซึ่งมิใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือมิใชหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่ม
     สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) หรือไดรับคําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานอยาง
     อื่นซึ่งมิใชงานดานกฎหมายตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ไมใหนําระยะเวลาการ
     ปฏิบัติงานในชวงดังกลาวมานับรวมระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

๓) สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
                       ๓.๑) พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานดานกฎหมายระหวางที่ผูขอรับ
     คัดเลือกตําแหนงนิติกร ตามขอ ๒.๒) โดยระยะเวลาการปฏิบัติงานที่จะนํามาใชเปนฐานการคํานวณ
     นั้นตองเปนระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน ดังนี้
                        - เปนงานดานกฎหมายของทางราชการซึ่งมีลักษณะงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
     อยางใน ๑๔ ลักษณะงาน ดังนี้

ลักษณะงานที่ ๑ : การตรวจและปรับยกรางขอบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ 
ลักษณะงานที่ ๒ : การพัฒนาและวิจัยกฎหมายและระเบียบ
ลักษณะงานที่ ๓ : การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ ๔ : การรางสัญญาและการบริหารสัญญา
ลักษณะงานที่ ๕ : การดําเนินการทางวินัย
ลักษณะงานที่ ๖ : การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรือ สํานวนการ

   สืบสวนจากการรองเรียน รองทุกข การตรวจสอบหรือสืบสวน
                                      การสอบสวน และการแสวงหาขอเท็จจริง



๓

ลักษณะงานที่ ๗ : การดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีในศาลปกครอง คดีในศาล        
รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น

ลักษณะงานที่ ๘ : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง
ลักษณะงานที่ ๙ : การเผยแพรใหความรูดานกฎหมายและระเบียบ
ลักษณะงานที ๑๐ : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดําเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเวนการดําเนินเกี่ยวกับการ

                                             อุทธรณ)
ลักษณะงานที่ ๑๒ : การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 
ลักษณะงานที่ ๑๓ : การเตรียมการระงับขอพิพาท
ลักษณะงานที่ ๑๔ : งานดานกฎหมายอื่นที่ ก.อบต.รับรอง

     (คําอธิบายลักษณะงานดานกฎหมายในราชการสวนทองถิ่นแตละลักษณะงานปรากฏตามเอกสารแนบ 
     ทายในภาคผนวก)
                       - เปนงานที่ผูขอรับการคัดเลือกไดรับมอบหมายใหปฏิบัติจริงในระหวางที่ดํารง
     ตําแหนงนิติกร และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
     ของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ซึ่งงานดังกลาวอาจ
     เปนงานที่ปรากฏในคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจําปขององคกรปกครอง
     สวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
     (พ.ต.ก.) หรือเปนงานตามหนาที่ความรับผิดชอบหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน
     ของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) และ/หรือเปนงานที่
     ไดรับมอบหมายพิเศษ และ

    - เปนงานหลักของตําแหนงนิติกรตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
                        ๓.๒) ใหเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผูขอรับการคัดเลือกใชเพื่อปฏิบัติงานดานกฎหมาย
     ใหบรรลุผลสําเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละป โดยมาตรฐานการทํางาน
     ของขาราชการตอคนตอป คิดเปน ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ชั่วโมง
                        ๓.๓) ผูขอรับการคัดเลือกจะตองมีระยะเวลาที่ใชปฏิบัติงานหลักดานกฎหมายตามที่
     กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนงในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการ
     จายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของ
     ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงาน

       ข) การประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรม ของผูขอรับการ
     คัดเลือกวาเปนนิติกรคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมที่จะ
     ปฏิบัติงานดานกฎหมายในราชการสวนทองถิ่นที่มีความสําคัญ มีความยุงยากซับซอน และสงผล
     กระทบอยางกวางขวางทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม โดยแยกพิจารณาออกเปน ๒ สวน ดังนี้

 ๑) การประเมินความรูความสามารถของบุคคล มีแนวการพิจารณา ดังนี้
     ๑.๑) ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายเพื่อประเมินความรู ความ

      สามารถ (ผลงาน) ขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการ จํานวน ๔ คน ไดแก รองผูวาราชการ
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     จังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายท่ี ก.อบต.
     จังหวัด คัดเลือก ๑ คน และอัยการจังหวัดหรือผูแทน เปนกรรมการ  โดยมีทองถิ่นจังหวัด เปนกรรมการ
     และเลขานุการ  ใหหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องรองทุกข  สํานักงานสงเสริมการปกครอง
     ทองถิ่นจังหวัดเปนผูชวยเลขานุการ รับผิดชอบการประเมินความรูความสามารถของผูดํารงตําแหนง
     นิติกรที่ขอรับเงิน พ.ต.ก.ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 
                           ๑.๒) ใหผูขอรับการคัดเลือกจัดทําผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายและ 
     ระเบียบดีเดนหรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานดานกฎหมายและระเบียบ พรอมทั้งเสนอความ
     คิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น จํานวน ๑ โครงการ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

        - เปนผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายและระเบียบ ที่จัดทําขึ้นใน
     ระหวางที่ดํารงตําแหนงนิติกร และไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
     หนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) โดยไม
     จําเปนตองจัดทําผลงานขึ้นใหมเพื่อใชในการประเมินโดยเฉพาะ  หรือ เปนขอเสนอการปรับปรุง
     หรือพัฒนาระบบงาน หรืองานดานกฎหมายและระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดจัดทําขึ้น
     หลังจากผานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะ
     คณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ หรือหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบ
      เทาซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง และไดมีการนําไปปฏิบัติงานจริงแลว

- ไมใชผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอ
     รับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม

 - กรณีที่เปนผลงานรวมกันของบุคคลหลายคน จะตองแสดงใหเห็นวาผูขอรับ
     การคัดเลือกไดมีสวนรวมในการจัดทําผลงานสวนใด หรือเปนสัดสวนเทาใด และมีคํารับรองจากผูมี
     สวนรวมในผลงานนั้นจากผูบังคับบัญชาดวย

- ผลงานที่ไดนํามาเสนอเพื่อประเมินสําหรับเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
     ระดับที่สูงขึ้นแลว จะนํามาเสนอขอใหพิจารณาคัดเลือกเพื่อใหไดรับเงิน พ.ต.ก.อีกไมได

ทั้งนี้ ผลงานหรือขอเสนอปรับปรุง/พัฒนางานที่นําเสนอดังกลาวตองแสดงให       
     เห็นถึงระดับความรู ความสามารถดานกฎหมายและระเบียบ ทักษะในการปรับใชและการตีความ
     กฎหมายและระเบียบ และสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน
                            ๑.๓) ใหพิจารณาจากระดับความรูความเขาใจ รวมไปถึงทักษะ ความชํานาญ และ
     ประสบการณในการรางกฎหมายและระเบียบ การปรับใชกฎหมายและตีความกฎหมายของผูขอรับ
     การคัดเลือกอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
     ระดับความยากที่แตกตางกันในแตละระดับตําแหนงตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงาน
     นิติการ โดยอาจจําแนกเกณฑการพิจารณาออกเปน ๒ กรณี ดังนี้
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กรณีที่หนึ่ง  นําเสนอ “ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายและระเบียบ”  

     มีเกณฑการพิจารณาดังนี้
เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย

ผาน ผลงานดานกฎหมายและระเบียบที่นําเสนอ มีลักษณะดังนี้
- เปนผลงานที่มีคุณภาพงานดีเดนและมีความยุงยากของงานสูง และ
- เปนผลงานที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงระดับความรู ความเขาใจ ทักษะ  
  ความชํานาญและประสบการณในการรางกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ
  หรือประกาศ การปรับใชกฎหมายและการตีความกฎหมายที่สูงกวาระดับ
  มาตรฐานของแตละระดับตําแหนงตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนด
  ตําแหนง และ
- เปนผลงานที่มีการนําไปปฏิบัติจริงและประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิ 
  ภาพตามเปาหมายที่กําหนดและกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ

ไมผาน ผลงานดานกฎหมายและระเบียบที่นําเสนอ มีลักษณะดังนี้
- ผลงานที่นําเสนอเปนผลงานที่มีคุณภาพและความยุงยากระดับปานกลาง 
  ตามมาตรฐานที่กําหนด และ/หรือ
- ไม สะทอนใหเห็นถึงระดับความรู ความเขาใจ ทักษะ ความชํานาญและ
  ประสบการณในการรางกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ การ
  ปรับใชกฎหมายและการตีความกฎหมายที่สูงกวาระดับมาตรฐานของแต
  ละระดับตําแหนงตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ/หรือ
- เปนผลงานที่ไมประสบผลสําเร็จจริงตามเปาหมายที่กําหนดหรือไมกอให 
  เกิดประโยชนตอทางราชการ

กรณีที่สอง นําเสนอ “ขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดาน
     กฎหมายและระเบียบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่ม
     สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)” มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย

ผาน ขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายที่นําเสนอมี
ลักษณะดังนี้
- เปนขอเสนอที่เกิดจากการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมหลักสูตรการ
  พัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรม 
  การสอบสวน รุนที่ ๑-๖ หรือหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือ
  หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรองมา
  ประยุกตใชและนําไปปฏิบัติจริง และ
- เปนขอเสนอที่สงผลใหเกิดการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองาน        
  ดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหรือหนวยงานของรัฐที่
  มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 
  เชน รางขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ หรือประกาศทองถิ่นที่อยูในความ
  รับผิดชอบผานความเห็นชอบของสภาทองถิ่นแลว เปนตน
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เกณฑการใหคะแนน คําอธิบาย
ไมผาน ขอเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายและ

ระเบียบที่นําเสนอมีลักษณะดังนี้
- ไมไดเปนขอเสนอที่เกิดจากการนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมหลักสูตร
  การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะ 
  กรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ หรือหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
  หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรองมา
  ประยุกตใช และ/หรือ
- เปนขอเสนอที่ไมไดมีการนําไปปฏิบัติจริง และ/หรือ ไมกอใหเกิดการ
  พัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
  หรือหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
  พิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)

๑.๔) ผูที่ผานการประเมินจะตองไดรับการพิจารณาให “ผาน” การประเมินความรู  
       ความสามารถของบุคคล

๒)  การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
    ๒.๑) ใหองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ

      และพฤติกรรมของบุคคล ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรม 
      การ ทองถิ่นจังหวัดหรือผูแทนเปนกรรมการ มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนกรรมการและ
      เลขานุการ และใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเลขานุการ โดยมี
      แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกรเพื่อคัดเลือกให
      ไดรับเงิน พ.ต.ก. จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและบันทึกผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง
      กับการปฏิบัติงานจริง โดยกําหนดคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการปฏิบัติงานดาน
      กฎหมายตามที่กําหนด เปนแนวทางในการพิจารณา (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

๒.๒) ใหผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูขอรับการคัดเลือก
     โดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับพิจารณาประเมินคุณลักษณะและ
     พฤติกรรมของบุคคลโดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการปฏิบัติงาน
     ดานกฎหมายของผูดํารงตําแหนงนิติกรแตละตําแหนงซึ่งไดกําหนดไวเปนมาตรฐาน และหัวหนา
     สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลจะตรวจสอบการพิจารณาประเมินใหเปนไปตาม
     หลักเกณฑ แนวทางและวิธีการที่กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) โดยมีเกณฑการให
      คะแนนแบงเปน ๕ ระดับ คือ

ระดับการประเมิน คะแนน
ดีเดน ไดคะแนนมากกวา ๙๐% ของคะแนนเต็ม
ดีมาก ไดคะแนน ๘๐-๘๙% ของคะแนนเต็ม

ดี ไดคะแนน ๗๐-๗๙% ของคะแนนเต็ม
พอใช ไดคะแนน ๖๐-๖๙% ของคะแนนเต็ม

ตองปรับปรุง ไดคะแนนนอยกวา ๖๐% ของคะแนนเต็ม
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  ๒.๓) ผูขอรับการคัดเลือกที่ผานการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของ
     บุคคลจะตองไดคะแนนในระดับดีขึ้นไปหรือไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๐
                 ๓.  เกณฑการคัดเลือก
                     การตัดสินวาผูขอรับการคัดเลือกผูใดผานการคัดเลือกและเปนผูมีสิทธิไดรับเงิน พ.ต.ก.จะ
     ตองเปนผูผานการพิจารณาคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนิติกร ตามขอ ๒ ก)  และ จะตองเปนผูผาน
     การประเมินความรูความสามารถของบุคคลและการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลตาม 
     ขอ ๒ ข) ตามเกณฑที่กําหนดทั้ง ๒ สวน
                 ๔.  แบบการพิจารณา 
                   แบบการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก. ประกอบดวย 
    ๒ แบบ (เอกสารตามภาคผนวกแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานฯ กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้ง
      แรกหรือไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น) ดังนี้
                  ๔.๑ แบบ พ.ต.ก. ๑-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับ
     การพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร เปนแบบฟอรมสําหรับผูดํารง
      ตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๘ ใชแสดงขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
     ในการขอรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรกตามระดับตําแหนง ประกอบดวย ๔ สวน ดังนี้

- สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป (ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ
     ประวัติการฝกอบรมดูงาน การไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอื่น)

- สวนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน (หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน
     และสรุปการปฏิบัติงานดานกฎหมาย)

- สวนที่ ๓ ผลงานดีเดนและขอเสนอการพัฒนางาน
- สวนที่ ๔ ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

                 ๔.๒ แบบ พ.ต.ก. ๑-๒ : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับ
     ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร เปนแบบที่สวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณา
     คุณสมบัติและประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกร
     ท่ีขอรับเงิน พ.ต.ก. ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้

- สวนที่ ๑ การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล (*กรอกเฉพาะประวัติสวนบุคคล
      รายละเอียดอื่นๆ ไมตองกรอก)

- สวนที่ ๒ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม (ในสวนของการใหคะแนน
     จากองคประกอบการประเมิน วิธีการประเมิน ความเห็นของผูประเมินและสรุปผลการ
    ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลใหผูขอรับการประเมินและผูบังคับบัญชาของ
    ผูรับการประเมินดําเนินการเอง ยกเวนในสวนของขอ ๕) ความเห็นของหัวหนาหนวยงาน
     การเจาหนาที่เวนไวให หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบเอง ไม
    ตองกรอก)

- สวนที่ ๓ สรุปผลการประเมินความรูความสามารถ (หัวหนากลุมงานกฎหมาย 
      ระเบียบและเรื่องรองทุกขดําเนินการตรวจสอบเอง)



 

๘

               ๕.  การโอนสังกัด 
                 ๕.๑ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร 
     (พ.ต.ก.) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
     เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) แลว เมื่อโอนมาดํารงตําแหนงนิติกรในองคการบริหารสวนตําบลใด 
     ใหไดรับเงินดังกลาวในองคการบริหารสวนตําบลนั้นตอไป

       ๕.๒ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ผานการประเมินเพื่อขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
     พิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงิน
     เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) โดยสมบูรณแลว เมื่อโอนมาดํารง
     ตําแหนงนิติกรในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหสามารถใชผลการผานการประเมินนั้นมาขอรับเงิน
     เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ในองคการบริหารสวนตําบลนั้นได 

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

       กรณีที่ ๒   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา
       ที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น)
              การคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.อยูเดิม และไดรับการแตงตั้งใหดํารง
     ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ใหดําเนิน 
     การตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
                 ๑. คุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือก
                   ไดแก ผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๓-๕ หรือระดับ ๖-๗ 
      อยูเดิม และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแลว และจะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา
     ที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนงดังกลาว
                 ๒. การพิจารณาคัดเลือก
                 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือกวาสอดคลองกับคุณสมบัติของผูมี
     สิทธิไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น ตามที่กําหนดในประกาศ ก.อบต. เรื่อง กําหนดตําแหนงและ
     เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานสวนตําบล  ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  หรือไม  
     โดยพิจารณา ใน ๓ สวน คือ

         ๑)  การไดรับประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.อบต.หรือ 
       ก.พ.กําหนดหรือรับรอง
                         ๑.๑) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่นหรือหลักสูตรพัฒนาและเพิ่ม
      ทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖
                             ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับเงิน พ.ต.ก.อยูเดิม และจะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา
     ที่สูงขึ้นจะตองไดรับประกาศนียบัตรการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือวุฒิ 
     บัตรการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ ซึ่งจัดโดยกรม
     สงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสํานักงาน ก.อบต. ดังนี้



๙

                            - ผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๓-๕ และไดรับ
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร ๖-๗ แลว จะขอรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๖-๗ ได  ตอง
     ไดรับประกาศนียบัตรการฝกอบรมหลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือวุฒิบัตรการฝกอบรม
      หลักสตูรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖
                           - ผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๖-๗ และไดรับ
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๘ แลว จะขอรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๘ ตอง
     ไดรับประกาศนียบัตรการฝกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง หรือ
                           ๑.๒) หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ  
                              ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับเงิน พ.ต.ก.อยูเดิม และจะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา
     ที่สูงขึ้นจะตองไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดย
     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้
                           - ผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๓-๕  และ
     ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร ๖-๗ แลว จะขอรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๖-๗ 
     ไดตองรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง
                            - ผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๖-๗ และไดรับ
     แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๘ แลว จะขอรับเงิน พ.ต.ก.สําหรับตําแหนงระดับ ๘ ตองไดรับ
     ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือ  
                             ๑.๓) หลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง เชนเดียว
     กับแนวทางขางตน
                   ๒) ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
                       พิจารณาจากระยะเวลาการดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน 
     ดานกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
     ที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ไมนอยกวา ๒ ปในวันยื่นคําขอรับการคัดเลือก
                   ๓) สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย
                      พิจารณาจากระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานดานกฎหมายระหวางที่ผูขอรับการ
     คัดเลือกดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายในองคกรปกครอง
     สวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
     (พ.ต.ก.) ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในระหวางที่ไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราเดิมกอนเลื่อนระดับตําแหนง
                       ทั้งนี้  ใหนําแนวทางและเกณฑการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อคัดเลือก
     ผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ตามกรณีที่ ๑ มาใชโดยอนุโลม
                 ๓.  เกณฑการคัดเลือก
                  การตัดสินวาผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดผานการคัดเลือกและมีสิทธิไดรับเงิน พ.ต.ก.ใน
     อัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ใหถือเกณฑวาตองเปนผูผานการพิจารณาคุณสมบัติตามขอ ๒. (ไม
       ตองสงในสวนที่ ๓ ตามแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ ผลงานดีเดนและขอเสนอการพัฒนางาน)



๑๐

                 ๔. แบบการพิจารณา
                  แบบการพิจารณาการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น
     ตามระดับตําแหนง ประกอบดวย ๒ แบบ (เอกสารตามภาคผนวกแบบสรุปคุณสมบัติและ
      ผลงานฯ กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรกหรือไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น)  ดังนี้
                 ๔.๑) แบบ พ.ต.ก.๑-๑ : แบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับ
     การพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร เปนแบบฟอรมสําหรับ
     ผูดํารงตําแหนงนิติกรใชแสดงขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อ
     จะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้

- สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป (ขอมูลสวนบุคคล ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
     ประวัติการฝกอบรมดูงาน การไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอื่น ประวัติการไดรับเงินเพิ่ม
     สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร)

- สวนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน (หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน
     และสรุปผลการปฏิบัติงานดานกฎหมาย)

- สวนที่ ๓ ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
                 ๔.๒) แบบ พ.ต.ก.๑-๒ : แบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนง
     ที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร เปนแบบที่สวนราชการใชเปนแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติเบื้อง
     ตนของผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง และตองจัดสงให
     สํานักงาน ก.อบต.จังหวัดเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาตรวจสอบ
     ตอไป
                 ๕. การโอนสังกัด 
                 ๕.๑ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร 
     (พ.ต.ก.) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มี
     เหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) แลว เมื่อโอนมาดํารงตําแหนงนิติกรในองคการบริหารสวนตําบล
     ใด ใหไดรับเงินดังกลาวในองคการบริหารสวนตําบลนั้นตอไป

        ๕.๒ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ผานการประเมินเพื่อขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
     พิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่มีการจายเงิน
      เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) โดยสมบูรณแลว เมื่อโอนมาดํารงตําแหนง
     นิติกรในองคการบริหารสวนตําบลใด ใหสามารถใชผลการผานการประเมินนั้นมาขอรับเงินเพิ่ม
     สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ในองคการบริหารสวนตําบลนั้นได

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



๑๑

๒.  ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
      ระดับ ๓-๘

       กรณีที่ ๑ ขั้นตอนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
     พิเศษ ตําแหนงนิติกร  (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก)
                ขั้นตอนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
     ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ระดับ ๓-๘  การพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก. 
     ครั้งแรกและการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนง 
     ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
                ขั้นตอนที่ ๑  สํานักงาน ก.อบต.หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะแจง
     รายละเอียดการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือหลักสูตรการพัฒนานัก
     กฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนด ใหองคการบริหารสวนตําบลแจง
     รายชื่อใหพนักงานสวนตําบลที่มีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมสมัครเพื่อคัดเลือกในหลักสูตรนั้นๆ 
     เมื่อสํานักงาน ก.อบต. หรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับแจงรายชื่อแลวจะสงรายชื่อผูที่ไดรับ
      การคัดเลือกใหจังหวัดแจงองคการบริหารสวนตําบลสงผูนั้นเขารับการฝกอบรมตามวัน เวลา และ
     สถานที่ที่กําหนดไวเพื่อเขารับการฝกอบรมและทดสอบทางวิชาการวาผานหลักสูตรนั้นหรือไม หาก
     ผานการทดสอบทางวิชาการจากหลักสูตรก็จะถือวาผูนั้นผานการฝกอบรมแลว จากนั้นจะแจง
    ผลการผานหลักสูตรใหสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดทราบเปนขอมูลประกอบการพิจารณาให พ.ต.ก. 
     สําหรับหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ ไดดําเนินการฝกอบรมเสร็จ
     สิ้นแลว สํานักงาน ก.อบต.จะแจงผลผานการประเมินโครงการพัฒนางานขององคกรปกครองสวน
     ทองถิ่นไปยังสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดเพื่อประกอบการผานการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว
                 ขั้นตอนที่ ๒  ใหองคการบริหารสวนตําบลประกาศแจงใหนิติกรผูมีคุณสมบัติครบถวน
     ตามที่กําหนดในประกาศ ก.อบต.  เรื่อง การกําหนดตําแหนงและเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
     พิเศษของพนักงานสวนตําบล  ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  ที่ผานการฝกอบรมตามหลักสตูรการ
      พัฒนานักกฎหมายทองถิ่น  หรือหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ 
     หรือหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือ
     รับรอง กรอกรายละเอยีดพรอมทั้งนําเสนอผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายดีเดนหรือ
     ขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานหรืองานดานกฎหมายตามแบบสรุปคุณสมบัติและผลงานของผู
      ดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับการพิจารณากําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนง
      นิติกร (แบบ พ.ต.ก.๑-๑) พรอมแนบสําเนาประกาศนียบัตรการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานัก
      กฎหมายทองถิ่น หรือสําเนาวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการ
      สอบสวน รุนที่ ๑-๖ หรือประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือ
     หลักสูตรอื่นซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวของใหผูบังคับบัญชาที่
      ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินโดยตรงและผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก 
       ๑ ระดับ พิจารณาใหการรับรองประวัติการปฏิบัติงาน (ตามแบบ พ.ต.ก. ๑-๑ สวนที่ ๒) และให
     สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับการคัดเลือกตาม
     หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 



๑๒
                   ขั้นตอนที่ ๓ สําหรับกรณีการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้ง
     แรกใหองคการบริหารสวนตําบลเจาสังกัดดําเนินการประเมินความรูความสามารถ คุณลักษณะและ
     พฤติกรรมของบุคคล ดังนี้
                               ๓.๑ การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
                                    ก) ให ก.อบต.จังหวัดกําหนดแนวทางและวิธีการคุณลักษณะและพฤติกรรม
     ของผูขอรับการคัดเลือกใหไดรับเงิน พ.ต.ก.และกําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของ
     ตําแหนงนิติกรเปนการลวงหนาแลวแจงเวียนใหพนักงานสวนตําบลในสังกัดทราบ (รายละเอียด
     ปรากฏตามภาคผนวก) 

      ข) ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือก ไดแก ผูบังคับบัญชาที่ควบคุม
     ดูแลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินโดยตรง และผูบังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีก ๑ ระดับ 
     พิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูขอรับการคัดเลือกตามแนวทางและวิธีการที่กําหนด 
     ตาม ก)

      ค) ใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบการพิจารณา
     ประเมินใหเปนไปตามหลักเกณฑแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมฯ ตามที่
      กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

กรณีที่พบวาผูขอรับการคัดเลือกไมผานการประเมินความรูความสามารถ และ/หรือการ
     ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม ใหผูบังคับบัญชาของผูขอรับการคัดเลือกแจงผลการประเมินดัง
     กลาวใหผูขอรับการคัดเลือกทราบวามีสิ่งใดที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหผูขอรับการคัดเลือกปรับ
     ปรุงพัฒนาตนเองใหเหมาะสมตอไป

     ๓.๒ การประเมินความรูความสามารถของบุคคล
      ก) ใหหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องรองทุกขในฐานะฝายเลขา

    นุการนําเสนอผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายหรือระเบียบดีเดน หรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนา
    ระบบงานหรืองานดานกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
     กฎหมายเพื่อประเมินความรูความสามารถ (ผลงาน) พิจารณาตามหลักเกณฑและแนวทางที่กําหนด 
     (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) 

       ข) ใหหัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องรองทุกขในฐานะฝายเลขา
     นุการจัดทํารายงานการประชุม บันทึกความเห็น ขอสังเกต และมติของคณะกรรมการฯ ไวเปนลาย
     ลักษณอักษร

       ขั้นตอนที่ ๔  ใหสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดจัดทําสรุปผลการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน 
     พ.ต.ก.ทั้งในสวนการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลและสวนการประเมินความรู ความสามารถ
     คุณลักษณะและพฤติกรรม สําหรับกรณีการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.
     ครั้งแรก  และในสวนการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลสําหรับกรณีการพิจารณาคัดเลือกผูดํารง
     ตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก. ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับตําแหนง (ตามแบบ พ.ต.ก.
     ๑-๒) พรอมระบุเหตุผลแลว เสนอ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาคัดเลือก และใหนายกองคการบริหารสวน
      ตําบลมีคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ผานการคัดเลือกฯ ไดรับเงิน พ.ต.ก.ในแตละระดับตําแหนง 
     โดยใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่องคการบริหารสวนตําบลเจาสังกัดไดรับแบบสรุปคุณสมบัติและ
     ผลงานของผูดํารงตําแหนงนิติกรสําหรับกําหนดเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร 



๑๓
      (แบบ พ.ต.ก. ๑-๑) ซ่ึงมีรายละเอียดและเอกสารแนบครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดโดยไมตองมีการ
     แกไขเพิ่มเติมในสวนที่เปนสาระสําคัญ และไมกอนวันที่ผูขอรับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถวน
     ตามที่กําหนดในประกาศ ก.อบต.จังหวัด

     ในการนี้ ใหองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายงานดานกฎหมายที่มีความสําคัญและ
      ยุงยากและสงผลกระทบอยางกวางขวางใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูไดรับเงิน พ.ต.ก.รับผิดชอบดวย

      ขั้นตอนที่ ๕  ใหองคการบริหารสวนตําบลเจาสังกัดรายงานผลการพิจารณา
     คัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.แตละราย พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของให
     สํานักงาน ก.อบต.จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใหผูดํารง
     ตําแหนงนิติกรไดรับเงิน พ.ต.ก. เพื่อนําเสนอ ก.อบต.จังหวัดตรวจสอบตอไป

     ใหสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดรายงานไปยังสํานักงาน ก.อบต.ภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่
     สํานักงาน ก.อบต.จังหวัดไดรับรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน 
     พ.ต.ก.แตละราย พรอมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจสอบและกํากับดานมาตรฐาน ตามแบบ
     รายงาน (แบบ พ.ต.ก.กลาง) ในกรณีผูขอรับการประเมินรายใดมีคุณสมบัติหรือผลงานไมเปนไป
     ตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนด สํานักงาน ก.อบต.อาจเสนอ ก.อบต.พิจารณาเพื่อใหมีการแกไขเปน
     เฉพาะกรณีได

       กรณีที่ ๒ ขั้นตอนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตาม
     ระดับตําแหนง  (กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น) ใหนํากรณีที่ ๑ มาใชโดยอนุโลม

----------

๓.  การตรวจสอบการใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร
     ก.อบต.จังหวัดจะพิจารณาตรวจสอบการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงิน พ.ต.ก.  

     เปนระยะ โดยองคการบริหารสวนตําบลตองจัดสงรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน 
     พ.ต.ก.ใหสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง
     ใหผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับเงิน พ.ต.ก. 

     หากองคการบริหารสวนตําบล หรือ ก.อบต.จังหวัดหรือสํานักงาน ก.อบต.ตรวจสอบ
     ผลการพิจารณาแลวพบวามีกรณีการดําเนินการไมถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
     ใหดําเนินการดังตอไปนี้

     ๓.๑ กรณีองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบพบวา การพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับ
      เงิน พ.ต.ก.ของพนักงานสวนตําบลไมถูกตองหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด 
      และ/หรือ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับเงิน พ.ต.ก.มีคุณสมบัติไมครบถวนหรือไมเหมาะสม ใหนายก
     องคการบริหารสวนตําบลสั่งยกเลิกคําสั่งหรือใหระงับการจายเงิน พ.ต.ก.ใหแกผูดํารงตําแหนงนิติกร
     แตละราย แลวรายงาน ก.อบต.จังหวัดเพื่อพิจารณา

     ๓.๒ กรณีองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบพบวา พนักงานสวนตําบลรายใดแจง
     ขอมูลที่เปนเท็จหรือไมตรงกับความเปนจริงในการขอรับเงิน พ.ต.ก.หรือมีการนําผลงานของผูอื่นมา



๑๔

     ใชเปนผลงานของตนหรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานให โดยผลงานที่นํามาจัดทํานั้นไมใชผลงาน
     ที่แทจริงของตน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเพิกถอนคําสั่งหรือใหระงับการจายเงิน พ.ต.ก.
     ใหแกผูดํารงตําแหนงนิติกรแตละราย โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูทุจริตในการขอรับเงิน พ.ต.ก.
     และใหดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวรวมทั้งผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณี
     แลวรายงาน ก.อบต.จังหวัดเพื่อพิจารณา

     ๓.๓ กรณี ก.อบต.จังหวัดตรวจสอบพบ หรือไดรับรายงานตามขอ ๓.๑ วา  การพิจารณา
     คัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ของพนักงานสวนตําบลไมถูกตองหรือไมเปนไปตามหลักเกณฑ
     และเงื่อนไขที่กําหนด และ/หรือ ผูดํารงตําแหนงนิติกรที่ไดรับเงิน พ.ต.ก.มีคุณสมบัติไมครบถวน
     หรือไมเหมาะสม ก.อบต.จังหวัดอาจมีมติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งยกเลิกคําสั่งหรือให
     ระงับการจายเงิน พ.ต.ก. ใหแกผูดํารงตําแหนงนิติกรแตละราย

     ๓.๔ กรณี ก.อบต.จังหวัดตรวจสอบพบหรือไดรับรายงานตามขอ ๓.๒ วาพนักงานสวน
     ตําบลรายใดแจงขอมูลที่เปนเท็จหรือไมตรงกับความเปนจริงในการขอรับเงิน พ.ต.ก.หรือมีการนํา
     ผลงานของผูอื่นมาใชเปนผลงานของตนหรือมีการจางวานผูอื่นใหจัดทําผลงานใหโดยผลงานที่นํามา
     จัดทํานั้นไมใชผลงานที่แทจริงของตน  ก.อบต.จังหวัดอาจมีมติใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสั่งเพิก
     ถอนคําสั่งหรือใหระงับการจายเงิน พ.ต.ก. โดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนผูทุจริตในการขอรับเงิน 
     พ.ต.ก.และใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการทางวินัยแกพนักงานสวนตําบลรายดังกลาวรวมทั้ง
     ผูที่เกี่ยวของตามควรแกกรณีตอไป

     ๓.๕ กรณี ก.อบต.จังหวัดมีมติยกเลิก/เพิกถอนคําสั่งที่ใหผูดํารงตําแหนงนิติกรผูใดไดรับเงิน 
     พ.ต.ก.ใหพนักงานสวนตําบลผูนั้นสงเงิน พ.ต.ก.ที่ไดรับไปคืนภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่องคการบริหาร
     สวนตําบลไดรับมติยกเลิก/เพิกถอนคําสั่งใหผูดํารงตําแหนงนิติกรไดรับเงิน พ.ต.ก.

           ทั้งนี้ มติของ ก.อบต.จังหวัดขางตนใหถือเปนที่สุด
     ๓.๖ ในกรณีสํานักงาน ก.อบต.ซึ่งกํากับดูแลดานมาตรฐาน ตรวจสอบพบวาผูขอรับ

     การประเมินรายใดมีคุณสมบัติหรือผลงานไมเปนไปตามหลักเกณฑฯ อาจเสนอ ก.อบต.เพื่อ
     พิจารณามีมติให ก.อบต.จังหวัดดําเนินการตามขอ ๓.๓ ขอ ๓.๔ และขอ ๓.๕ แลวแตกรณีได

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



๑๕

ตารางสรุปขอมูลหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)

รายละเอียด
ตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๘
กรณีที่ ๑ กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก กรณีที่ ๒ กรณีใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น

๑. ผูขอรับการคัดเลือก ผูดํารงตําแหนงนิติกร ระดับ ๓-๕, ระดับ ๖-๗ และระดับ ๘ ผูดํารงตําแหนงนิติกรซึ่งไดรับเงิน พ.ต.ก.อยูเดิมและไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงขึ้นแลวและจะขอรับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตําแหนงดังกลาว

๒. การพิจารณาคัดเลือก ประกอบดวย ๒ สวน ไดแก
    ๑) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และ
    ๒) การประเมินความรูความสามารถ
คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล

๓. การตรวจสอบคุณสมบัติ
   ๓.๑ การไดรับประกาศนียบัตร
         การฝกอบรมหลักสูตร 
        การพัฒนานักกฎหมาย
         ทองถิ่น (ปกถ.)

นิติกร ระดับ ๓-๕ และระดับ ๖  ไดรับ ปกถ. หรือ ปกศ.ระดับตน
นิติกร ระดับ ๗ ไดรับ ปกถ.หรือ ปกศ.ระดับกลาง
นิติกร ระดับ ๘ ไดรับ ปกศ.ระดับกลาง หรือประกาศนียบัตรที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง
นิติกร ระดับ ๓-๗ ไดรับวุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖

ไดรับ ปกถ.
ไดรับ ปกศ.ระดับกลาง
ไดรับวุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖
หรือประกาศนียบัตรที่ ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง

   ๓.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติ 
          งานดานกฎหมาย ในวัน
          ยื่นคําขอรับการคัดเลือก

นิติกรระดับ ๓-๕
- ป.ตรี (นิติศาสตร) – ไมนอยกวา ๔ ป
- ป.โท (นิติศาสตร) – ไมนอยกวา ๒ ป
- ป.เอก (นิติศาสตร) – ไมนอยกวา ๑ ป
นิติกรระดับ ๖-๗ และ ๘
- ไมนอยกวา ๒ ป

ดํารงตําแหนงนิติกรและไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกฎหมายในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหรือราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค สําหรับหนวยงานอื่นของรัฐใหเปนไป
ตามที่ ก.อบต.มีมติกําหนดไมนอยกวา ๒ ป ในวันยื่นคําขอรับการคัดเลือก

   ๓.๓ สัดสวนการปฏิบัติงาน
          ดานกฎหมาย

พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางใน ๑๔ ลักษณะงานที่ ก.อบต.กําหนด โดยตองเปนการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือราชการ
สวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาค สําหรับหนวยงานอื่นของรัฐใหเปนไปตามที่ ก.อบต.มีมติกําหนดไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดลักษณะงานดาน
กฎหมายในราชการสวนทองถิ่น ๑๔ ลักษณะงานใหดูเอกสารในภาคผนวก)

๔. การประเมินความรูความ 
    สามารถ 

- ผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายดีเดนหรือ
- ขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานดานกฎหมาย
  ซึ่งจัดทําขึ้นโดยใชความรูจากการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น หรือหลักสูตรพัฒนา  
  และเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ หรือหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐและมีการ
  นํามาปฏิบัติจริงแลว จํานวน ๑ เรื่อง 

-

๕. คุณลักษณะและพฤติกรรม แนวทางและวิธีประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกร เปนไปตามที่ ก.อบต.ได
กําหนด (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก) -



๑๖

แบบรายงานสรุปพนักงานสวนตําบล..........................................
ผูขอรับการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ระดับ
ปจจุบันปฏิบัติหนาที่งาน

ฝาย/สวน/กอง
(โปรดระบุ)

ผานการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น
(ใหทําเครื่องหมาย / และโปรดระบุรุน)

ปฏิบัติงานดาน
กฎหมายมาแลว

(จํานวนป)
(เฉพาะสายงาน

นิติการ)

หมายเหตุ

(  ) ปกถ./รุนที่
(  ) วพส./รุนที่

ปกศ.
ระดับตน/กลาง

รุนที่

๑
๒
๓
๔
๕

สรุปจํานวน …………….. อัตรา

                                                                                               ลงชื่อ........................................... ผูรายงาน
                                                                                           ตําแหนง ……………………………………..
                                                                                            วันที่........... เดือน ........................... พ.ศ………..
หมายเหตุ   ๑.   ผูรายงาน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล
               ๒.  ปกถ. หมายถึง  ประกาศนียบัตรการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือสํานักงาน ก.อบต.
               ๓.  ปกศ. หมายถึง  ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
               ๔.  วพส. หมายถึง  วุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ๑-๖ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



        ๑๗ แบบ พ.ต.ก.กลาง

แบบรายงานสรุปพนักงานสวนตําบลผูไดรับการคัดเลือกใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.)
จังหวัด..................................................

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ระดับ
ปจจุบันปฏิบัติหนาที่งาน

ฝาย/สวน/กอง
(โปรดระบุ)

ผานการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น

(ใหทําเครื่องหมาย/และโปรดระบุรุน)

ปฏิบัติงานดาน
กฎหมายมาแลว

(จํานวนป)
(เฉพาะสายงาน

นิติการ)

หมายเหตุ

(  ) ปกถ./รุนที่
(  ) วพส./รุนที่

ปกศ.
ระดับตน/กลาง

รุนที่

๑
๒
๓
๔
๕

ฯลฯ

สรุปจํานวน …………….. อัตรา

                                                                                               ลงชื่อ........................................... ผูรายงาน
                                                                                           ตําแหนง ……………………………………..
                                                                                                 วันที่........... เดือน ............. พ.ศ………..
หมายเหตุ   ผูรายงาน หมายถึง ทองถิ่นจังหวัด
                
             



ภาคผนวก



การกําหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่คาดหวังของตําแหนงนิติกรผูไดรับเงิน พ.ต.ก.
การพิจารณาประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล โดยเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับการปฏิบัติงานดานกฎหมายของนิติกรผูที่จะไดรับการคัดเลือกใหไดรับ          
เงิน พ.ต.ก. โดยมีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน ๕ ระดับ คือ

ระดับการประเมิน คะแนน
ดีเดน ไดคะแนนมากกวา ๙๐% ของคะแนนเต็ม
ดีมาก ไดคะแนน ๘๐-๙๐% ของคะแนนเต็ม

ดี ไดคะแนน ๗๐-๗๙% ของคะแนนเต็ม
พอใช ไดคะแนน ๖๐-๖๙% ของคะแนนเต็ม

ตองปรับปรุง ไดคะแนนนอยกวา ๖๐% ของคะแนนเต็ม

แนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงนิติกร

รายการคุณลักษณะและพฤตกิรรมที่ใชในการประเมิน คะแนน
๑.  ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
      - เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ

๑๕

     - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
     - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งานใด 
      ที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือ
      ขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก
๒.  ความคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ๑๕
     - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
     - แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบตัิได
     - แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวธิีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา
     -  สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
     -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก
๓.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ๑๕
      - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเพื่อประสบปญหาใด ๆ
      - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบตัิไดหลายวิธี
      - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
      - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)
๔.  การแสวงหาความรูใหม  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ๑๕
     - ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
     - สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา
     - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



รายการคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ใชในการประเมิน คะแนน
๕.  ความรูและประสบการณ
     - วิสัยทัศนการปฏิบัติงาน/การคาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนาอยางมีเหตุผล
     - ความรอบรู/ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายขอบังคับ และธรรมปฏิบัติของทางราชการ
     - ประสบการณที่สําคัญขณะดํารงตําแหนงระดับปจจุบัน

๑๕

๖.  ความสามารถในการบริหารงาน
     - ปริมาณ / คุณภาพของงาน
     - ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
     - การทํางานเปนทีม/การไดรับการยอมรับและไมเลือกปฏิบตัิ
     - การจัดระบบงานและกระบวนการบริหารที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
      - การบังคับบัญชา  การกํากับดูแล

๑๕

๗. การประพฤตแิละปฏิบัติตน
     - ความซื่อสัตยสุจริต
     - การประพฤติปฏิบัติตนตามตําแหนงหนาที/่การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
     - ความประพฤติสวนตัว/การรักษาวินัย
     - ความนาเชื่อถือและมุงมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

๑๐

รวม ๑๐๐



ลักษณะงานดานกฎหมายในราชการสวนทองถิ่น
.........................

ลักษณะงานดานกฎหมายในราชการสวนทองถิ่นที่ใชในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให
ไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร ตามมติ ก.อบต.จําแนกไดเปน ๑๔ 
ลักษณะงาน ดังนี้
       ๑.  ลักษณะงานที่ ๑ :  การตรวจและปรับยกรางกฎหมาย เทศบัญญัติ ระเบียบ หรือ
ประกาศ 

หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการศึกษารวบรวมปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินการทางดานกฎหมายของหนวยงาน ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของและเอกสารหลักฐานตางๆ 
และนํามาใชวิเคราะห ปรับ ตรวจหรือยกรางกฎหมายในระดับขอบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ 
(โดยอาจเปนการยกรางขึ้นมาใหมทั้งฉบับหรือการยกรางแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งงานศึกษา 
วิเคราะห กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแกเพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหนาที่
พิจารณา

ลักษณะงานนี้อาจจําแนกออกเปน ๒ ระดับ คือ
(๑)  กระบวนการที่ไมตองผานการพิจารณาขององคกรภายนอก  สวนใหญจะเปน

กฎหมายในระดับประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดย
ไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะซึ่งเมื่อผูปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตนเรื่องยกรางเสร็จ  และผูบังคับบัญชาสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตามที่กฎหมาย
กําหนดลงนามใหความเห็นชอบแลว ก็สามารถประกาศใชไดทันที

(๒)  กระบวนการตองผานการพิจารณาขององคกรภายนอก สวนใหญจะเปนขอบัญญัติ
ซึ่งเมื่อผูปฏิบัติงานในหนวยงานตนเรื่องยกรางเสร็จ  ตองสงใหองคกรกํากับดูแลดําเนินการ
ตอไปตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด  เมื่อผานขั้นตอนกฎหมายกําหนดครบถวนแลวจึงจะ
สามารถประกาศใชเปนกฎหมายได

๒.  ลักษณะงานที่ ๒ : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการคนควา  หาขอมูล  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย

เปรียบเทียบหลักการ  แนวความคิดในการจัดทําขอบัญญัติภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือตางองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนงาน/โครงการที่หนวยงานกําหนดในการพัฒนางาน

๓.  ลักษณะงานที่ ๓ : การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการวิเคราะหขอเท็จจริงขอกฎหมายเพื่อให

ความเห็นเกี่ยวกับการรางขอบัญญัติ การตีความบทบัญญัติแหงกฎหมาย  การบังคับใช
กฎหมาย  หรือการอื่นใดในทํานองเดียวกัน  ซึ่งเปนงานที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติราชการ  
และมีผลกระทบตอสิทธิ  หนาที่ และเสรีภาพของเจาหนาที่ของรัฐและประชาชน โดยอาจ
แบงแยกงานดานการใหคําปรึกษานี้ ไดเปน ๓ ลักษณะงานยอย คือ



(๑)  งานดานใหคําปรึกษา หมายถึง งานใหความเห็นทางกฎหมาย ใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบขอหารือทางกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองใชความรูทางวิชาการ
ดานกฎหมายในระดับสูง

(๒)  งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานใหคําปรึกษาแนะนําหรือเสนอแนะทางดาน
กฎหมายเกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกราง ปรับปรุง แกไข ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองใชความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ
กฎหมายสูงมากเปนพิเศษ

(๓)  งานบันทึก สรุป วิเคราะหและเสนอความเห็นทางกฎหมาย หรือความเห็นเกี่ยวกับ
รางกฎหมายหรือกฎตอผูกํากับดูแล  คณะกรรมการหรือผูมีอํานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยชี้ขาด
ทางกฎหมาย

๔.  ลักษณะงานที่ ๔ : การรางสัญญาและการบริหารสัญญา
หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการศึกษา วิเคราะห  รวบรวมขอเท็จจริง  

เอกสารหลักฐานตางๆ  ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการรางและการบริหารสัญญาตาง ๆ  ของ
หนวยงานทั้งสัญญาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ โดยผูปฏิบัติงานตองพิจารณา ราง          
ตรวจแกไข และแปล (กรณีสัญญาเปนภาษาตางประเทศ) สัญญาที่หนวยงานของตนเปน
คูสัญญาใหถูกตองตามกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวของตามลักษณะของสัญญานั้น ทั้งนี้เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ และปองกันมิใหราชการตองเสียเปรียบ ซึ่งงานในการ
รางสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ

(๑) งานยกรางนิติกรรมสัญญา  คือการยกรางสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนรวมถึง            
นิติกรรมหรือเอกสารทางกฎหมาย

(๒) งานตรวจรางสัญญา คือ การตรวจรางสัญญาซึ่งเปนไปตามตัวอยางสัญญา             
ที่คณะกรรมการวาดวยพัสดุกําหนดหรือมีการแกไขเล็กนอย ซึ่งไมตองสงใหสํานักงาน              
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณา

(๓) งานบริหารสัญญา ผูปฏิบัติงานตองบริหารสัญญาที่หนวยงานของตนเปนคูสัญญา 
รวมถึง การดําเนินการทางดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับสัญญานั้น เชน การพิจารณาเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับการตออายุสัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกใหธนาคารนําเงิน            
ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญามาสงมอบใหกับทางราชการ เปนตน
        ๕.   ลักษณะงานที่ ๕ : การดําเนินการทางวินัย 

 หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการหลายประการที่เกี่ยวของกับวินัย การ
รักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยของขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา หรือพนักงาน
จางตามภารกิจในองคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่น หรือสวนราชการ แลวแตกรณี เชน การ
พิจารณาขอรองเรียน ขอกลาวหา บัตรสนเทห การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวน การสอบสวน
ทางวินัย การพิจารณาความผิด และการกําหนดโทษ การสั่งพักราชการ หรือการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน และการลงโทษขาราชการที่กระทําผิดวินัย รวมทั้ง การสั่งใหขาราชการที่หยอน



ความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ราชการ บกพรองหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ราชการหรือการสั่งใหขาราชการที่มีกรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงและ
ผลการสอบสวนไมได ความแนชัดพอที่จะสั่งลงโทษถึงออกจากราชการแตมีมลทินหรือมัวหมอง
ในกรณีที่ถูกสอบสวน ออกจากราชการ เปนตน เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาหรือองคคณะบุคคล
ที่มีอํานาจในการลงโทษหรือสั่งใหออกจากราชการขาราชการผูนั้นตอไป

นอกจากนั้น ผูปฏิบัติงานนี้ยังตองดําเนินการวางแผนและกําหนดโครงการพัฒนา
งานวิจัย การเผยแพรและใหความรูดานวินัย การเสริมสรางวินัย จริยธรรม และจรรยา 
ขาราชการตามที่กําหนดในฐานะเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือเปนวิทยากรในการปฏิบัติงาน
ของเครือขายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการสวนทองถิ่น อีกทั้งตองติดตาม 
ประเมินผล การดําเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสรางและพัฒนามาตรฐานการ
ดําเนินการทางวินัยและติดตาม และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของขาราชการสวน
ทองถิ่น ลูกจางประจํา หรือพนักงานจางตามภารกิจในองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังการ
ถูกลงโทษทางวินัยแลวแตกรณี
         ๖.   ลักษณะงานที่ ๖ : การทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวน หรือสํานวน
การสืบสวนจากการรองเรียน รองทุกข การตรวจสอบหรือการสืบสวน และการสอบสวน
และการแสวงหาขอเท็จจริง
             หมายถึง   งานทําสํานวนการไตสวน สํานวนการสอบสวนหรือสํานวนการสืบสวนที่มี
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติกําหนดใหผูปฏิบัติงานในหนวยงานเปนเจาพนักงานและบัญญัติ
ใหมีอํานาจหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน การรับเรื่องรองทุกข การตรวจสอบหรือไตสวน การ
สืบสวน และการสอบสวนอยางแจงชัด ทั้งนี้ ใหรวมถึงการไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
สอบสวนหรือตรวจสอบหรือสืบสวนขอเท็จจริงดวย
        ๗.   ลักษณะงานที่ ๗: การดําเนินคดีอาญา คดีแพง คดีในศาลปกครอง คดีในศาล
รัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น

  การดําเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติตองดําเนินการแทนรัฐและหรือหนวยงาน
ของรัฐซึ่งเปนโจทยและจําเลยในคดีอาญา โดยเปนผูรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย
พยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีเอง หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ

  สําหรับกรณีคดีแพง ตองไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีใน              
ศาลแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งเปนโจทยหรือจําเลย เนื่องจากกระทําไปตามอํานาจหนาที่ หรือเปนผูรวบรวม
ขอเท็จจริง ขอกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อทําคําฟอง คําใหการ คําอุทธรณ หรือฎีกาเอง 
หรือ เพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการหรือทนายความเพื่อดําเนินการดังกลาว 

  นอกจากการดําเนินคดีแพงและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแลว ยังหมายรวมถึงการ
ดําเนินคดีปกครองในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญและศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณา
ความของศาลนั้นๆ ดวย



       ๙.  ลักษณะงานที่ ๘ : การพิจารณาและตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง
หมายถึง งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการศึกษา วิเคราะห ตรวจสอบ กลั่นกรองและให

ความเห็นในเรื่องกฎหมาย กฎ พยาน หลักฐาน ขอเท็จจริงในคําอุทธรณ เพื่อเสนอ             
แกคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนผูมีอํานาจหนาที่พิจารณา                  
คําอุทธรณนั้น  นอกจากนั้นผูปฏิบัติงานนี้ยังตองดําเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ 
กําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรฐานการดําเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ จัดทําสรุปจําแนก
คําวินิจฉัยอุทธรณใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบขอหารือปญหาเกี่ยวกับงานอุทธรณแก              
หนวยงานที่เกี่ยวของและบุคคลทั่วไปดวย
       ๙.  ลักษณะงานที่ ๙ : การเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมาย

หมายถึง  งานที่ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการเผยแพรใหความรูทางดานกฎหมายและ
มาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑและเงื่อนไขทั้งที่บังคับใชอยูในปจจุบันและที่กําลังจะประกาศใช
บังคับ ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและการสัมมนาทางดานกฎหมายภายในและภายนอก
หนวยงาน เพื่อผลในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานทางราชการ และสราง
จิตสํานึกในการปฏิบัติตามกฎหมายแกขาราชการสวนทองถิ่นหรือลูกจางภายในและภายนอก
หนวยงาน และภาคเอกชน โดยจะตองมีการจัดทําเอกสาร บทความ หรือหนังสือใหความรู 
จัดทําฐานขอมูลทางกฎหมายและกฎใหทันสมัยอยูเสมอและใชไดงาย หรือเปนวิทยากรเผยแพร
ความรูทางดานกฎหมายดังกลาวดวยตนเอง
       ๑๐.  ลักษณะงานที่ ๑๐ : การบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง

  หมายถึง  การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษาและการบังคับคดี
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในการรวบรวมเงินใหพอชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งโดย          
วิธียึดหรืออายัด และขายทรัพยสินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา นอกจากนั้น ในกรณีที่ลูกหนี้ 
ตามคําพิพากษาตองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกไปจากทรัพยสินนั้นดวย เจาพนักงานบังคับคดี            
มีอํานาจจัดการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้น และใหมีอํานาจขนยายสิ่งของออกจากสิ่งปลูกสราง             
ที่มีการรื้อถอนดวยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายฉบับนี้บัญญัติ

  นอกจากนี้ ยังใหหมายรวมถึง การบังคับคดีปกครองตามกฎหมายจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองดวย
       ๑๑.  ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดําเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเวนการดําเนินการ
เกี่ยวกับการอุทธรณ)

  หมายถึง  การเตรียมคําสั่งทางปกครอง การพิจารณาคําสั่งทางปกครอง การออก
คําสั่งทางปกครอง การแกไขเพิ่มเติมคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง และ
หมายความรวมถึงพิจารณาดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และ/หรือพระราชบัญญัติเฉพาะที่มีบทบัญญัติกําหนด
มาตรการบังคับทางปกครอง เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติปาไม 



พ.ศ.๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
เปนตน
       ๑๒. ลักษณะงานที่ ๑๒ : การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี

  การเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญาบางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให
เปรียบเทียบคดีได และเมื่อเปรียบเทียบคดีแลวใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  เชน พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน

  ฉะนั้น การดําเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดําเนินการทุกอยาง
ที่จําเปนเพื่อใหการเปรียบเทียบคดีดําเนินไปโดยลุลวงเริ่มตั้งแตการดําเนินการศึกษา  วิเคราะห 
และรวบรวมขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และหลักฐานตางๆ เพื่อเสนอตอพนักงานสอบสวน และ/
หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา
       ๑๓. ลักษณะงานที่ ๑๓ : การเตรียมการระงับขอพิพาท

  การระงับขอพิพาท หมายถึง การระงับขอพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจาการฟองศาล 
ประกอบดวย การเจรจา การไกลเกลี่ย การประนอมขอพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ

  ผูปฏิบัติงานลักษณะนี้ตองดําเนินการศึกษาและวิเคราะหขอเท็จจริง ขอกฎหมายและ
รวบรวมหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับ            
ขอพิพาทแตละวิธี
      ๑๔.  ลักษณะงานที่ ๑๔ : งานดานกฎหมายอื่นที่ ก.อบต.รับรอง

---------------
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ชื่อ-นามสกุล                                       ตําแหนงเลขที่ 
ตําแหนงปจจุบัน ระดับ  
ปฏิบัติหนาที่  
ฝาย/สวน/กอง
สังกัด
   

หมายเลขโทรศัพทติดตอ email

๒. ประวัติการศึกษา

ลําดับ วันเดือนป ชื่อปริญญา/สาขาวิชา ชื่อสถาบัน

   
รางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / การไดรับทุนการศึกษา
๑................................................................................................... ป พ.ศ. ........................................
๒................................................................................................... ป พ.ศ. ........................................
๓................................................................................................... ป พ.ศ. ........................................



๓. ประวัติการรับราชการ
(จากเริ่มรับราชการถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลง
ในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ)

ลําดับ วันเดือนป ตําแหนง หนวยงาน/สวนราชการ

   

๔. ประวัติการฝกอบรมดูงาน

ลําดับ หลักสูตร / สาขาที่อบรม สถาบัน / หนวยงานที่จัด ระยะเวลา

   

๕. การไดรับคําสั่งมอบหมายใหไปปฏิบัติงานอื่น

ลําดับ เลขที่คําสั่ง / 
วันที่ออกคําสั่ง

รายละเอียดคําสั่ง ชวงเวลาที่ปฏิบัติหนาที่

   



๖. ประวัติการไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร 
(เฉพาะกรณีขอปรับอัตราเงินเพิ่มใหสูงขึ้น)

ลําดับ ประเภทและระดับตําแหนง อัตราเงินเพิ่ม วันเริ่มตนรับเงินเพิ่ม ฯ

   

ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..…………………………………… (ผูขอรับการประเมิน)
         (.......................................................)
     วันที่ ..……..…/......................./.................



สวนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงาน
๑. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงในปจจุบัน (Job Description)

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………



๒. สรุปผลการปฏิบัติงานดานกฎหมาย

ตําแหนง หนาที่ความรับผิดชอบสวนราชการ
และชวงเวลาการปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จของงาน
ที่เกิดขึ้นจริง (ผลผลิต)

ลักษณะงาน
ดานกฎหมาย

ความรู ทักษะที่ใชใน   
การปฏิบัติงาน

ความยุงยากของงานและ 
แนวทางแกไขปญหา

สัดสวนระยะเวลา
การปฏิบัติงาน

กระบวนงาน / โครงการ สวนงานที่ไดรับมอบหมาย            
ใหปฏิบัติ

ตําแหนง ............................................ (ชวงเวลาปฏิบัติงาน)
ฝาย/สวน............................... กอง..........................................

รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย (รอยละ)
รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงานดานอื่นๆ  (รอยละ)
รวม สัดสวนระยะเวลาการปฏิบัติงาน (รอยละ) ๑๐๐

    รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย (รวม ........ ป ........ เดือน ........ วัน)

(ลงชื่อ) ..……………………………… (ผูรับรอง)
    (.......................................................)
ตําแหนง..........................................………
    วันที่ ..……..…/....................../............

(ลงชื่อ) ..……………………………… (ผูรับรอง)
       (.......................................................)
ตําแหนง...........................................................................
     วันที่ ..……..…/......................../............

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

               (ลงชื่อ) ..……………………………… 
                (.......................................................)

ผูขอรับประเมิน............................................
               วันที่. ..……..…/....................../............



สวนที่ ๓ ผลงานดีเดนและขอเสนอการพัฒนางาน (เฉพาะกรณีการพิจารณาขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก)
ตอนที่ ๑ รายละเอียดผลงาน

โปรดแสดงผลงาน/ผลสําเร็จของงานดานกฎหมายหรือระเบียบดีเดน หรือขอเสนอการปรับปรุง/พัฒนา
งานดานกฎหมายและระเบียบ อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน ๑ โครงการ (ความยาวไมเกิน ๒ หนากระดาษ) เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงระดับความรู ความสามารถดานกฎหมาย ทักษะในการปรับใชและการตีความกฎหมาย และ
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกลาวใหดีขึ้น ดังนี้

กรณีที่ ๑ ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมาย
ชื่อเรื่อง/โครงการ ............................................................ ชวงเวลาการปฏิบัติงาน........................................
รายละเอียดผลงานในสวนที่ปฏิบัติ ...............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ความรู ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในงาน ..................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผลสําเร็จของงาน .........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................



สัดสวนงานที่ปฏิบัติ (กรณีที่เปนผลงานรวมกันหลายคน)

ผูรวมจัดทําผลงาน สัดสวนผลงาน
(รอยละ)

การใหการรับรอง
(ลงนามผูรวมจัดทําผลงาน)ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง

ผลสัมฤทธิ์จากการนําขอเสนอ/แนวคิดการพัฒนางานไปใชไดจริง (ถามี)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..…………………………………… 
         (.......................................................)
ตําแหนง ..…………………………………… 
     วันที่.....……..…/........................./...............



กรณีที่ ๒ ขอเสนอการพัฒนางานดานกฎหมายหรือระเบียบ

ชื่อเรื่อง/โครงการ ............................................................ ชวงเวลาการปฏิบัติงาน........................................
ความรูจากการอบรมที่ไดนํามาจัดทําขอเสนอ ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอเสนอการพัฒนางานดานกฎหมายหรือระเบียบ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ผลสําเร็จของการนําเสนอการพัฒนางานดานกฎหมายหรือระเบียบไปปฏิบัติ ..................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนวคิดการปรับปรุง / พัฒนางาน ....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ..………………………………………… 
         (.......................................................)
ตําแหนง ..…………………………………… 
     วันที่.....……..…/........................./............



สวนที่ ๔ ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ..…………………………………… 
                (......................................................)

   ตําแหนง ..…………………………………………….…… 
                    วันที…่ ..……..…/....................../................

ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ..…………………………………… 
                (.......................................................)

   ตําแหนง ..…………………………………..…………… 
               วันที่... ..……..…/......................./.................

        - องคการบริหารสวนตําบล
  ก. ผูบังคับบัญชาระดับตน คือ ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยตรง 
   ข.  ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ คือ หัวหนาฝาย/หัวหนาสวนในสายการบังคับบัญชา



                                                                                                                                            แบบ พตก. ๑-๒
แบบการพิจารณาผูดํารงตําแหนงนิติกรใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร

กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ครั้งแรก  กรณีขอรับเงินเพิ่มฯ ในอัตราที่สงูขึ้น

สวนที่ ๑  การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
๑.   คุณวุฒิการศึกษา

(     )  ไดรับปริญญาตรีในสาขาวิชากฎหมาย  
(     )  ไดรับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย
(     )  ไดรับปริญญาเอกในสาขาวิชากฎหมาย  

๒.   การผานการฝกอบรมหลกัสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น 
(     )  ไดรับประกาศนียบัตรการฝกอบรมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น รุนที่ ..........
         ปที่ไดรับประกาศนียบัตร......................   ออกโดย ........................................................................

๓.   การผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.พ.กําหนดหรือรับรอง
(     )  ไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ ......  (ระบุ ตน/กลาง) รุนที่ ..........
         ปที่ไดรับประกาศนียบัตร ...............   ออกโดย ...............................................
(     )  ไดรับวุฒิบัตรการฝกอบรมหลักสูตรพฒันาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุนที่ ..........
         ปที่ไดรับวุฒิบัตร...............   ออกโดย ...............................................
(     )  ไดรับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรอื่นที่เทียบเทาซึ่ง ก.อบต.หรือ ก.พ.กําหนดหรือรับรอง 

         ชื่อหลักสูตร .............................................................................................ระดับ .................. รุนที่ .............
         ปที่ไดรับประกาศนียบัตร ................................   ออกโดย ...............................................

๔.    ระยะเวลาการปฏิบัติงานดานกฎหมาย (รวม .................  ป ...................... เดือน .....................วัน)
       (     )   ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
       (     )   ไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
๕.   สัดสวนการปฏิบัติงานดานกฎหมาย  (คิดเปนรอยละ ................ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการปฏิบัติงานในแตละป)
       (     )   ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
       (     )   ไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด
    สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
       (     )   ผาน
       (     )   ไมผาน   (ระบุเหตุผล…………………………………………………………………………………….......)

                    ลงชื่อ…….……………………………………(ผูตรวจสอบ)
              (………………………………………)

                     ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด…………………………....
                           (วันที่) ..……..…/................./............

    
                    ลงชื่อ…….……………………………………(ผูรับรอง)

              (………………………………………)
                                ตําแหนง  ปลัด.........................................................................

                                                                                             (วันที่) ..……..…/................./............

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .....................…………………….. นามสกุล ………….……………………………………………...      
      ตําแหนง ............................................................ ระดับ  ...............................................................................

           ปฏิบัติงาน ฝาย/สวน …………………………………………………………………………….….……………………                                            
    กอง………...........................................……………….……………………..……………………………

สังกัด............................................................. จังหวัด..................................................................



สวนที่ ๒  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(เฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก)
๑) องคประกอบการประเมิน

รายการคุณลักษณะและพฤตกิรรมที่ใชในการประเมิน
ระดับ
การ

ประเมิน

คะแนน
ที่ไดรับ

๑.   ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน
     - เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรืองานที่เกีย่วของอยางมีประสิทธิภาพ

๑๕

     - ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด
     - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหาหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น เชน งาน
        ใดที่สําเร็จและไดรับผลดแีลวก็พยายามปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ หรืองานใดที่พบวามีปญหา 
        หรือขอผิดพลาดก็พยายามแกไขไมละเลยหรือปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก
๒.   ความคิดริเริ่ม  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ๑๕
     - คิดคนระบบ แนวทาง วิธดีําเนินการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน
     - แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถปฏิบัติได
     - แสวงหาความรูใหม ๆ เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชา/งานของตน
    - ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหมีประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา
     - สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน
     - มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรับรูสิ่งเราภายนอก
๓.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน ๑๕
      - วิเคราะหหาสาเหตุกอนเสมอเพื่อประสบปญหาใด ๆ
      - วิเคราะหลูทางแกปญหาโดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี
      - เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม
      - ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของตนเอง)
๔.   การแสวงหาความรูใหม  พิจารณาจากพฤติกรรม  เชน ๑๕
      - ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม ๆ หรือสิ่งที่เปนความกาวหนาทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเสมอ 
      - สนใจและปรับตนเองใหกาวหนาทันวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา
      - นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.   ความรูและประสบการณ
      - วิสัยทัศนการปฏิบัติงาน/การคาดการณหรือพยากรณสถานการณขางหนาอยางมีเหตุผล

๑๕

      - ความรอบรู/ความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบยีบ กฎหมายขอบังคับและธรรมปฏิบัติของทางราชการ
      - ประสบการณที่สําคัญขณะดํารงตําแหนงระดับปจจุบัน
๖.   ความสามารถในการบริหารงาน
      - ปริมาณ / คุณภาพของงาน
      - ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน
      - การทํางานเปนทีม/การไดรับการยอมรับและไมเลือกปฏบิัติ
      - การจัดระบบงานและกระบวนการบริหารที่โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
      - การบังคับบัญชา การกํากบัดูแล

๑๕



รายการคุณลักษณะและพฤตกิรรมที่ใชในการประเมิน
ระดับ
การ

ประเมิน

คะแนน
ที่ไดรับ

๗.   การประพฤตแิละปฏิบัติตน
      - ความซื่อสัตยสุจริต
      - การประพฤติปฏิบัติตนตามตําแหนงหนาที/่การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
      - ความประพฤติสวนตัว/การรักษาวินัย
      - ความนาเชื่อถือและมุงมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

๑๐

รวม ๑๐๐

๒) วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจากผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังกับการปฏิบัติงานจริง (โปรดระบุ) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๓) ความเห็นของผูประเมิน 

๓.๑) ผูบังคับบัญชาระดับตน
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

๓.๒) ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

๔ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
(   ) ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ ๗๐)
(ระบุเหตุผล) ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
(   ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ ๗๐)
(ระบุเหตุผล) ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
                            (ลงชื่อผูประเมิน) ..……………………………………  ผูบังคับบัญชาระดับตน

       (.......................................................)
ตําแหนง ..…………………………………… 
วันที่...... ..……..…/......................./................

                           (ลงชื่อผูประเมิน)..…………………………………… ...ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ
       (.......................................................)

                                        ตําแหนง ..…………………………………… 
วันที่.... ..……..…/......................../............



5) ความเห็นของสํานักงานปลัด
(   ) การประเมินเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการที่กําหนด
(   ) การประเมินไมเปนไปตามหลักเกณฑ แนวทางและวิธีการที่กําหนด

                              (ลงชื่อผูประเมิน) ..…………………………………… (ผูตรวจสอบ)
       (.......................................................)

                                         ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด............……………… 
         วันที่ ..……..…/......................./............

                               (ลงชื่อผูประเมิน)..…………………………………… (ผูรับรอง)
           (.......................................................)

                                        ตําแหนง ปลัด.................................................
          วันที่ ..……..…/........................../............



สวนที่ ๓   สรุปผลการประเมินความรู ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรม
              (เฉพาะกรณีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน พ.ต.ก.ครั้งแรก)
๓.๑ การประเมินความรูความสามารถของบุคคล
         ๑) ลักษณะของผลงานทีน่ําเสนอ

    (     )  กรณีที่ ๑ ผลงานหรือผลสําเร็จของงานดานกฎหมายหรือระเบียบ
             - คุณภาพของงาน

                      (     )  ผาน                           (     )  ไมผาน
             - ความยุงยากของผลงาน

                     (     )  ผาน                            (     )  ไมผาน
             - ระดับความรูความเขาใจ ทักษะความชํานาญและประสบการณดานกฎหมายหรือระเบียบ

                    (     )  สูงกวามาตรฐาน              (     )  ตามมาตรฐาน
             - การนําไปใช

                    (     )  เปนผลงานที่ไดนําไปปฏิบัตจิริงและเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด             
                     (     )  เปนผลงานที่ไดนําไปปฏิบัตจิริง อยูระหวางการดําเนินการ
                     (     )  เปนผลงานที่ไมไดมีการนําไปปฏิบัตจิริง

              - ผลสําเร็จของงาน
                      (     )  ตามเปาหมายที่กําหนดและกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ           
                      (     )  ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
                      (     )   ไมกอใหเกิดประโยชนตอทางราชการ

(     )  กรณีที่ ๒ ขอเสนอการพัฒนาระบบงานดานกฎหมายหรือระเบียบ
             - คุณภาพของงาน

                    (     )  ผาน                           (     )  ไมผาน
             - การนําความรูจากการอบรมมาใช

                    (     )  มีการนําความรูจากการอบรมฯ มาประยุกตใช                           
                    (     )  ไมมีการนําความรูจากการอบรมฯ มาประยุกตใช     

             - การนําผลงานไปใช
                    (     )  เปนผลงานที่ไดนําไปปฏิบัติจริง      
                    (     )  เปนผลงานที่ไมไดนําไปปฏิบัติจริง 

              - ผลสําเร็จของงาน
                     (     )  กอใหเกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานดานกฎหมายหรือระเบียบขององคการบริหารสวนตําบล      
                     (     )  ไมกอใหเกิดการปรับปรุง/พัฒนาระบบงานดานกฎหมายหรือระเบียบขององคการบริหารสวนตําบล
๒) สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
       (     )   ผาน  (ระบุเหตุผล ……………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………)
       (     )   ไมผาน   (ระบุเหตุผล ……………………………………………....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………)

 ลงชื่อ…….…………………………………….......ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
                                               (………………………………………)
                             ตําแหนง ..............……………………………………………
                                           วันที่ ..……..…/......................./............



    

                                           ลงชื่อ…….………………………………….………กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
                                                   (………………………………………)
                              ตําแหนง……………………………………………..…………………
                                                    วันที่ ..……..…/................./............

                                           ลงชื่อ…….……………………………….…………กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ  
                                                   (………………………………………)
                              ตําแหนง……………………………………………..…………………
                                                    วันที่ ..……..…/................./............

                                                 ลงชื่อ…….………………….……………………...กรรมการผูทรงคุณวฒุิและเลขานุการ
                                                   (………………………………………)
                                                           ตําแหนง ทองถิน่จังหวัด
                                                   วันที่ ..……..…/................./............

                                            ลงชื่อ…….…………………………………………ผูชวยเลขานุการ
                                                         (………………………………………)
                                         ตําแหนง หัวหนากลุมงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องรองทุกข
                                                    วันที่ ..……..…/......................./............

 




