
3-1-008  
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  18 กนัยายน พ.ศ. 2552 

 
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 

สายงาน นิติการ 

ลกัษณะงานโดยทั่วไป 
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ท่ีปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ      

การพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย รางและพิจารณาตรวจรางกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ 
จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
ตําแหนงในสายงานนี้มีช่ือและระดับตําแหนง ดังนี ้

    นิติกร ระดับปฏิบัตกิาร 
    นิติกร ระดับชํานาญการ 
    นิติกร ระดับชํานาญการพเิศษ 
    นิติกร ระดับเชี่ยวชาญ 
    นิติกร ระดับทรงคุณวุฒิ 

 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-008-1 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  18 กนัยายน  พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      นิติการ 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นิติกร 

ระดับตําแหนง    ปฏิบัติการ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ
ทํางาน ปฏิบัติงานดานนิติการ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดงันี้ 

    1. ดานการปฏิบตัิการ 
      (1)    เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือหรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของผูบังคับบัญชา 
      (2)  ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ เพื่อใหทันกับสถานการณและอํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 
      (3)   ศึกษาขอมูล รวบรวม แสวงหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ดําเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกข การพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการ
ดําเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการ และการดําเนินคดีของหนวยงาน 
เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง 

    2. ดานการวางแผน  
      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
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    3. ดานการประสานงาน  
      (1)  ประสานงานทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
      (2)  ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล  ขอเท็จจริง  แกบุคคลหรือหนวยงาน 
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.    มีทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3.   มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 

 
ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-008-2 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  18 กนัยายน  พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท                    วิชาการ 

ชื่อสายงาน      นิติการ 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นิติกร    

ระดับตําแหนง    ชํานาญการ  

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงในดานนิติการ 
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยาก  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  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  
      วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงานหรือโครงการของ
หนวยงานระดับสํานักหรือกอง และแกปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
    3. ดานการประสานงาน   
      (1)  ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนํา
เบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่
กําหนด 
      (2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือ
หนวยงานที่ เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
    4. ดานการบริการ  
      ใหคําปรึกษาแนะนํา เผยแพรความรูดานวิชาการ หรือจัดทําคูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรของรัฐมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบดังกลาว และสามารถดําเนินการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ            
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  ตําแหนงอยางอื่นที่เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
    และ 
    3.  ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่ความรบัผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
    1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
                                                                                            ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 
 



3-1-008-3 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  18 กันยายน  พ.ศ. 2552 

 
ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      นิติการ 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นิติกร    

ระดับตําแหนง    ชํานาญการพิเศษ  

หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวม

ปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในดาน 
นิติการ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ  โดยใชความรู  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)  ช้ีแจง 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. ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
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ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
    1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 
 



3-1-008-4 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  18 กนัยายน  พ.ศ. 2552 

 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      นิติการ 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นิติกร    

ระดับตําแหนง    เชี่ยวชาญ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานนิติการ  ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทาง
วิชาการที่ยากและซับซอนมากและมีผลกระทบในวงกวาง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง กรม ซ่ึงใช
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
ระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกตองและเปนธรรม             
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
บทบาทในการจงูใจ 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   ตําแหนงอยางอื่นที่ เทียบเทา 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 หรือ 2.4 แลวแตกรณี          
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
    และ 
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    3.  ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวา
เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
    1. มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    2. มีทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
    3. มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 



3-1-008-5 
ฉบับแกไขเพิม่เติมครั้งที่ 1 : วันที่  18 กนัยายน  พ.ศ. 2552 

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 

ชื่อสายงาน      นิติการ 

ชื่อตําแหนงในสายงาน นิติกร    

ระดับตําแหนง    ทรงคุณวุฒิ 

หนาท่ีความรบัผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงใชความรู ความสามารถ ประสบการณ        
และผลงานดานนิติการ เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตอง
ตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ และมีผลกระทบในวงกวางระดับ
นโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  หรือ 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานใหคําปรึกษาของสวนราชการระดับกระทรวง ซ่ึงมีความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และผลงานดานนิติการ เปนที่ประจักษในความสามารถ เปนที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซอนมากเปนพิเศษ  
และมีผลกระทบในวงกวางระดับนโยบายกระทรวงหรือระดับชาติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

    1. ดานการปฏิบตัิการ 

      (1)  เสนอแนะรูปแบบและเทคนิคเกี่ยวกับการตีความกฎหมายและตอบขอหารือทาง
กฎหมายที่เหมาะสม เพื่อใหนิติกรระดับรองลงมาสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
      (2)  วิเคราะห วิจัยถึงขอกฎหมายที่มักมีปญหาในการตีความหรือมีการหารือบอยๆ  
เพื่อใหการพิจารณาตีความขอกฎหมายนั้นมีความชัดเจนเปนมาตรฐานและเขาใจงายขึ้น 
      (3)  กํากับ ดูแล ตรวจสอบและเสนอแนะรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงกฎหมาย             
และระเบียบเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมถูกตองและเปนธรรมตอทุกฝาย  
      (4)  ใหคําปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายที่สําคัญมากเปนพิเศษ ในสวนที่เกี่ยวกับการ
รางกฎหมาย  การแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ การตีความวินิจฉัยปญหา               
ขอกฎหมาย การดําเนินการทางคดีของหนวยงาน การทํานิติกรรม การใหความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณา
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วินิจฉัยเร่ืองวินัย เร่ืองรองทุกขและการพิทักษระบบคุณธรรม รวมถึงการใหความเห็นทางวิชาการ       
ดานกฎหมาย เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของผูบริหาร  
      (5)   ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งตรวจสอบและวิเคราะห
รายงานของผูใตบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับหรือคณะกรรมการหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวของใหรับทราบและพิจารณา 
      (6)  ใหคํ าปรึกษา  ตลอดจนใหความรวมมือในการแกไขปญหาต างๆ .ที่ เกิดขึ้น 
กับการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลสําเร็จ   
และมีประสิทธิภาพ 

    2. ดานการวางแผน  
      วางแผนหรือรวมดําเนินการวางแผนหรือใหคําปรึกษาแนะนําในการวางแผน โดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธของสวนราชการระดับกระทรวง ติดตามประเมินผล
ภาพรวม เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 
    3. ดานการประสานงาน  
      (1)   ประสานการทํางานภายในกรม กระทรวง หรือองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ      
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 ดังตอไปนี ้
      2.1  ประเภทบริหาร ระดับสูง 
      2.2  ประเภทบริหาร ระดับตน ไมนอยกวา 1 ป 
       2.3  ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ไมนอยกวา 2 ป 
      2.4  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒ ิ
      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. ปฏิบัติงานดานนิติการหรืองานอื่นที่เกีย่วของตามที่สวนราชการเจาสงักัดเหน็วาเหมาะสม
กับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป   

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
     1.  มีความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
     2.  มีทักษะทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
     3.  มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 

ก.พ. กําหนดวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 


