มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน
นิติกร
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมาย ราง และพิจารณาตรวจรางขอบังคับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ จัดทํานิติกรรม รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพือ่ ดําเนินการทางคดี การสอบสวน
ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตําบลและการรองทุกขหรืออุทธรณ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จาเป
ํ นตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาการทางกฎหมาย
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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ชื่อตําแหนง
นิติกร 3
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน ทําหนาทีร่ วบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายทีเ่ กีย่ ว
ของเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ เชน การรางหรือแกไขเพิม่ เติม กฎ
ระเบียบ และขอบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตําบล และการรองทุกข
หรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย การดําเนินการทางคดี
การดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง จัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรบั ปริญญาตรี หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอืน่ ที่ ก.อบตกําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ากว
ํ านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กําหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1. มีความรูในวิชากฎหมาย และมีความสามารถในการใชกฎหมายอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งของประเทศไทยและของทองถิ่น
4. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล

ชื่อตําแหนง
นิติกร 4
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือผูอ ยู
ใตบังคับบัญชาจํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานกฎหมายที่คอนขางยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ
หรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน รางหรือแกไขเพิม่ เติม กฎ ระเบียบ และขอบังคับ ทํานิตกิ รรม พิจารณา วินิจฉัยปญหากฎหมายการสอบสวน
ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตําบล และการรองทุกขหรืออุทธรณ การดําเนินการทางคดี
พิจารณาตอบขอหารือปญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย ติดตามและประสานงาน การดําเนินคดีเปนตน
ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 ขอ 2 หรือ
2.! ไดรบั ปริญญาเอก หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอืน่ ที่ ก.อบตกําหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 3 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด
2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและเสนอแนะ
วิธีการปรับปรุงการปฏิบตั งิ านทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ
3. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน

ชื่อตําแหนง
นิติกร 5
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีห่ รือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานกฎหมายที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน
รางขอบังคับ แกไขเพิม่ เติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตีความและวินิจฉัยปญหากฎหมายเทศบัญญัติ
นิตกิ รรม สัญญาตาง ๆ ของอบต. ตอบขอหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ศึกษาพิจารณาใหความเห็นทั้งใน
ขอกฎหมายและขอเท็จจริงในการรางเทศบัญญัติ สอบสวนพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตําบลและ
การรองทุกขหรืออุทธรณ การดําเนินการทางคดี เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาทีต่ ดิ ตอประสาน
งานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแก
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิตกิ ร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป กําหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 ขอ 2
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 4 แลว จะตอง
1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนงานของอบต.
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นิติกร 6
หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก
พอสมควร หรือปฏิบัติงานกฎหมายในลักษณะผูชานาญการหรื
ํ
อผูมีความรูความสามารถและความชํานาญงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน รางกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ ดําเนินคดีรวมกับพนักงานอัยการ ตอบขอหารือของบุคคลและ
สวนราชการ สอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัย การรองทุกขหรืออุทธรณ ศึกษา วิเคราะหเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรือ่ งตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกฎหมายฝก
อบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยว
กับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิตกิ ร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิตกิ ร4 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 5 แลวจะตอง
1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
1.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
2.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง
นิติกร 7
หนาที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานกฎหมาย โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจํานวนมากหรือปฏิบัติงานกฎหมายในลักษณะผูชานาญการพิ
ํ
เศษ หรือผูมีความรูความสามารถ
และความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ราง แกไข เปลี่ยนแปลง กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ การตีความวินจิ ฉัยปญหา
กฎหมาย การทํานิตกิ รรม การดําเนินคดี การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือปญหาการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ การรองทุกขหรือ
อุทธรณ เปนตน ฝกอบรมและใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหา
และชีแ้ จงเรือ่ งตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวม
ประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่กําหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ ติดตอ
ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิตกิ ร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร 3 หรือนิตกิ ร 4 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ า
ระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 6 แลว จะตองมีความรูความเขาใจ
ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล และปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

