3-1-008
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

สายงาน

นิติการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุ มถึง ตําแหน ง ตาง ๆ ที่ป ฏิ บัติ งานทางกฎหมาย ซึ่งมี ลักษณะงานที่ ปฏิ บั ติเกี่ ยวกับ
การพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ
จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีช่อื และระดับตําแหนง ดังนี้
นิติกร
ระดับปฏิบัตกิ าร
นิติกร
ระดับชํานาญการ
นิติกร
ระดับชํานาญการพิเศษ
นิติกร
ระดับเชี่ยวชาญ
นิติกร
ระดับทรงคุณวุฒิ

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

3-1-008-1
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหนง

ปฏิบัติการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํ า งาน ปฏิ บั ติ ง านด า นนิ ติ ก าร ภายใตก ารกํา กับ แนะนํ า ตรวจสอบ และปฏิ บัติ ง านอื่ น ตามที่ไ ด รั บ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย
(3) ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริ งและข อกฎหมาย เสนอความเห็ นในการ
ดํา เนิน การเรื่ องใด ๆ ที่เ กี่ ยวกับวินัย ขาราชการ การรองทุก ข การพิทั ก ษระบบคุ ณธรรม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงาน
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
2. ดานการวางแผน
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

2
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง แก บุ ค คลหรื อ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ดานการบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนําดานกฎหมายแกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจ
ในขอกฎหมายที่เปนปญหา และใหความรูถึงขอกฎหมายที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการดําเนินงาน
ของบุคคลหรือหนวยงานดังกลาว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร
4. ไดรับปริญญาหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตําแหนงนี้ได
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทกั ษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

3-1-008-2
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหนง

ชํานาญการ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานนิติการ
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานนิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) พิจารณา ตีความ ตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบ
ของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อหาทางแกไขที่เหมาะสมและ
เปนประโยชนกับหนวยงาน
(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม
(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
(4) ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของ
หนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
(5) ชวยใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
กับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพ
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2. ดานการวางแผน
วางแผนหรื อ ร ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานตามแผนงานหรื อ โครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํ างานรว มกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคํ าแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิ กในที มงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด
(2) ให ข อ คิ ด เห็ น หรื อ คํ า แนะนํ า เบื้ อ งต น แก ส มาชิ ก ในที ม งานหรื อ บุ ค คลหรื อ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ สร า งความเข า ใจและความร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
4. ดานการบริการ
ใหคําปรึกษาแนะนํา เผยแพรความรูดานวิชาการ หรือจัดทําคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรของรัฐมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบี ย บดั ง กลาว และสามารถดํา เนินการปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภ าพ
และรวดเร็ว
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน
4 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ ขอ 2 หรือขอ 4 ที่เทียบได
ไมต่ํากวาปริญญาโท และใหลดเปน 2 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับ
ปฏิบัติการ ขอ 3 หรือขอ 4 ที่เทียบไดไมต่ํากวาปริญญาเอก
2.3 ตํ า แหน ง อย า งอื่ น ที่ เ ที ย บเท า 2.1 หรื อ 2.2 แล ว แต ก รณี ตามหลั ก เกณฑ แ ละ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิ บั ติ ง านด า นนิ ติ ก ารหรื องานอื่น ที่เ กี่ย วของตามที่ สว นราชการเจาสั ง กัด เห็ น ว า
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

3-1-008-3
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหนง

ชํานาญการพิเศษ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม
ปฏิ บั ติ ง าน โดยใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํ า นาญงานสู ง มากในด า น
นิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หรือ
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ป ระสบการณ โดยใช ค วามรู ความสามารถ
ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดานนิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมาย
ที่เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อชวยใหการ
วินิจฉัยหรือการแกปญหานั้นๆ มีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
(2) ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกตองและเปนธรรมตอทุกฝาย
(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ
เพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ
(4) ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของ
หนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
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(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห
รายงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบและพิจารณา
(6) ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
กับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนงาน โครงการของหนวยงานระดับสํานัก หรือ
กอง มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานรวมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงาน
หรือหนวยงานอื่นในระดับสํานักหรือกอง เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจง ใหขอคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานตางๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4. ดานการบริการ
สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือในการใหความรูทางกฎหมาย การผลิตคูมือ
หรือเอกสาร ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อชวยใหการเผยแพรประชาสัมพันธ
และสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเปนไปอยางทั่วถึงและเปนประโยชนแกขาราชการ
และประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับตน
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ไมนอยกวา 4 ป
2.4 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิบั ติ ง านด า นนิ ติก ารหรืองานอื่น ที่ เ กี่ย วของตามที่ สว นราชการเจ าสั ง กั ด เห็น ว า
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

3-1-008-4
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหนง

เชี่ยวชาญ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานนิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซึ่งใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานนิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจ
หรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและตอบขอหารือทาง
กฎหมายที่เหมาะสม เพื่อใหนิติกรระดับรองลงมาสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) วิเคราะห วิจัยถึงขอกฎหมายที่มักมีปญหาในการตีความหรือมีการหารือบอยๆ
เพื่อรวบรวมขอมูลหรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวของและพิจารณาตีความขอกฎหมายนั้นใหชัดเจนเปน
มาตรฐานและเขาใจงายขึ้น
(3) กํากับ ดูแล ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิ ดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกต องและเปนธรรม
ตอทุกฝาย
(4) ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการ
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ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของ
หนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห
รายงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบและพิจารณา
(6) ใหคําปรึกษา ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
กับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุ
ผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผน โดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกรม มอบหมายงาน แกปญหาในการปฏิบัติงาน ติดตาม
ประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํางานโครงการตาง ๆ กับบุคคล หนวยงาน หรือองคกรอื่น โดยมี
บทบาทในการจูงใจ โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนําแกหนวยงานระดับสํานักหรือกอง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4. ดานการบริการ
สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือในดานการใหความรูทางกฎหมาย การผลิตคูมือ
หรือเอกสาร ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อชวยใหการเผยแพร
ประชาสัมพันธและสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเปนไปอยางทั่วถึงและเปนประโยชน
แกขาราชการและประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง
2.2 ประเภทอํานวยการ ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ไมนอยกวา 3 ป
2.5 ตํ า แหน ง อย า งอื่ น ที่ เ ที ย บเท า 2.1 หรื อ 2.2 หรื อ 2.3 หรื อ 2.4 แล ว แต ก รณี
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
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3. ปฏิบั ติ ง านด า นนิติก ารหรืองานอื่น ที่เ กี่ย วของตามที่ สว นราชการเจ าสัง กั ด เห็น ว า
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

3-1-008-5
ฉบับแกไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 : วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552
ตําแหนงประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตําแหนงในสายงาน

นิติกร

ระดับตําแหนง

ทรงคุณวุฒิ

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง ใช ค วามรู ความสามารถ ประสบการณ
และผลงานดานนิติการ เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับ
นโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซึ่งมีความรู
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานดานนิติก าร เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ
และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ดานการปฏิบตั ิการ
(1) เสนอแนะรู ป แบบและเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ การตี ค วามกฎหมายและตอบข อ หารื อ ทาง
กฎหมายที่เหมาะสม เพื่อใหนิติกรระดับรองลงมาสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) วิเคราะห วิจัยถึงขอกฎหมายที่มักมีปญหาในการตีความหรือมีการหารือบอยๆ
เพื่อใหการพิจารณาตีความขอกฎหมายนั้นมีความชัดเจนเปนมาตรฐานและเขาใจงายขึ้น
(3) กํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอี ยดในการเสนอขอปรั บปรุ งกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกตองและเปนธรรมตอทุกฝาย
(4) ใหคําปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญมากเปนพิเศษ ในสวนที่เกี่ยวกับการ
ร า งกฎหมาย การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ การตี ค วามวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา
ขอกฎหมาย การดําเนินการทางคดีของหนวยงาน การทํานิติกรรม การใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา

2
วินิจ ฉั ย เรื่องวิ นัย เรื่ องรองทุก ขและการพิทั ก ษ ระบบคุณธรรม รวมถึ ง การให ค วามเห็นทางวิช าการ
ดานกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของผูบริหาร
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห
รายงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบและพิจารณา
(6) ให คํ า ปรึ ก ษา ตลอดจนให ค วามร ว มมื อ ในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
กับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ
.

2. ดานการวางแผน
วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนหรือใหคําปรึกษาแนะนําในการวางแผน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกระทรวง ติดตามประเมินผล
ภาพรวม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ดานการประสานงาน
(1) ประสานการทํ า งานภายในกรม กระทรวง หรือ องคก รอื่ น ทั้ ง ในและต า งประเทศ
โดยมีบทบาทในการเจรจา โนมนาว เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ใหขอคิดเห็น และคําแนะนํา แกหนวยงานระดับกรม กระทรวง รวมทั้งที่ประชุม
ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนและความรวมมือในการดําเนินงานรวมกัน
4. ดานการบริการ
สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือในดานการใหความรูทางกฎหมาย การผลิตคูมือ
หรือ เอกสาร ตลอดจนการจัดอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อชวยใหการเผยแพรประชาสัมพันธ
และสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายเปนไปอยางทั่วถึงและเปนประโยชนแกขาราชการ
และประชาชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดํารงตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมาแลว ดังตอไปนี้
2.1 ประเภทบริหาร ระดับสูง
2.2 ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป
2.3 ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป
2.4 ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
2.5 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไมนอยกวา 2 ป
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2.6 ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 หรือ 2.5 แลวแตกรณี
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด
และ
3. ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกีย่ วของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. มีทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

ก.พ. กําหนดวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

