
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง
สายงาน            นิติกร
ลักษณะงานโดยทั่วไป

สายงานนี้คลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ  ที่ปฏิบัติงานทางกฎหมาย  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การพิจารณา  วินิจฉัยปญหากฎหมาย  ราง  และพิจารณาตรวจรางขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ  จัดทํ านิติกรรม  รวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือดํ าเนินการทางคดี  การสอบสวน
ตรวจพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตํ าบลและการรองทุกขหรืออุทธรณ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของซึ่งตํ าแหนงตาง ๆ  เหลานี้มีลักษณะที่จ ําเปนตองใชผูมีความรูความช ํานาญในวิชาการทางกฎหมาย

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี  คือ

นิติกร 3 ระดับ 3
นิติกร 4 ระดับ 4
นิติกร 5 ระดับ 5
นิติกร 6 ระดับ 6
นิติกร 7 ระดับ 7



ชื่อต ําแหนง นิติกร 3
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับกฎหมาย  ภายใตการกํ ากับตรวจสอบโดยใกลชิดและปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เปนเจาหนาที่ชั้นตน  ทํ าหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียว

ของเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดํ าเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ  เชน  การรางหรือแกไขเพิม่เติม กฎ
ระเบียบ  และขอบังคับ  การสอบสวนตรวจพจิารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตํ าบล  และการรองทุกข
หรืออุทธรณ  การวินิจฉัยปญหากฎหมาย  การดํ าเนินการทางคดี

การดํ าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  จัดทํ านิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
                                    1.  ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางกฎหมาย  หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบตกํ าหนดวาใชเปน
             คุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

2.! ไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํ ากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที ่ก.อบต. กํ าหนดวา
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.  มีความรูในวิชากฎหมาย  และมีความสามารถในการใชกฎหมายอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน

ในหนาที่
2.  มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล  และกฎหมาย  กฎ

ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.  มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของประเทศไทยและของทองถิ่น
4.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.  มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล  วิเคราะหปญหา  และสรุปเหตุผล



ชื่อต ําแหนง นิติกร 4
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกันรับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือผูอยู
ใตบังคับบัญชาจํ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานกฎหมายที่คอนขางยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ
หรือภายใตการตรวจสอบบางและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

เชน  รางหรือแกไขเพ่ิมเติม กฎ  ระเบียบ  และขอบังคับ  ท ํานิติกรรม  พิจารณา  วินิจฉัยปญหากฎหมายการสอบสวน
ตรวจพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตํ าบล  และการรองทุกขหรืออุทธรณ  การดํ าเนินการทางคดี
พิจารณาตอบขอหารือปญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย  ติดตามและประสานงาน  การดํ าเนินคดีเปนตน
ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานใน
หนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมิน
ผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.   มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไม
นอยกวา 1 ป กํ าหนดเวลา 2 ป ใหลดเปน 1 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 ขอ 2  หรือ

2.! ไดรับปริญญาเอก  หรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบตกํ าหนดวาใช
เปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 3 แลว จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ  ของสวนราชการที่สังกัด
2.  มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและเสนอแนะ

วิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ
3.  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน



ชื่อต ําแหนง นิติกร 5
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุม  ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือปกครอง
ผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวนพอสมควร  หรือปฏิบัติงานกฎหมายที่ยากมาก  โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบ
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยวกับกฎหมาย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน

รางขอบังคับ  แกไขเพ่ิมเติมเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ตีความและวินิจฉัยปญหากฎหมายเทศบัญญัติ
นิติกรรม  สัญญาตาง ๆ  ของอบต.  ตอบขอหารือทางกฎหมายที่เกี่ยวของ  ศึกษาพิจารณาใหความเห็นทั้งใน
ขอกฎหมายและขอเท็จจริงในการรางเทศบัญญัติ  สอบสวนพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตํ าบลและ
การรองทุกขหรืออุทธรณ  การดํ าเนินการทางคดี  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจา
หนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาท่ีติดตอประสาน
งานวางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผลและแก
ปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 4

หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

                                     2.มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือท่ี
              ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
             แลวไมนอยกวา 1 ป  กํ าหนดเวลา 4 ป ใหลดเปน 3 ป ส ําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 ขอ 2

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 4 แลว  จะตอง
1.  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนงานของอบต.
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นิติกร 6
หนาที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
สูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซึ่งเปนต ําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับ
เดียวกัน  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนมาก
พอสมควร  หรือปฏิบัติงานกฎหมายในลักษณะผูช ํานาญการหรือผูมีความรูความสามารถและความช ํานาญงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญเกี่ยวกับกฎหมาย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง  เชน  รางกฎหมาย  กฎ  ระเบียบขอบังคับ  ดํ าเนินคดีรวมกับพนักงานอัยการ  ตอบขอหารือของบุคคลและ
สวนราชการ  สอบสวนตรวจพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัย  การรองทุกขหรืออุทธรณ  ศึกษา  วิเคราะหเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัต ิ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเร่ืองตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานกฎหมายฝก
อบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหาและช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยว
กับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง  เขารวมประชุมในการก ําหนดนโยบาย
และแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4  และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 5 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร4 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 5 แลวจะตอง
1.  มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
1.! มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
2.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร



ชื่อต ําแหนง นิติกร 7
หนาที่และความรับผิดชอบ

บริหารงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับฝาย  ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก  หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน  รับผิดชอบงานกฎหมาย  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาจ ํานวนมากหรือปฏิบัติงานกฎหมายในลักษณะผูช ํานาญการพิเศษ  หรือผูมีความรูความสามารถ
และความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกัน  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความช ํานาญพิเศษเกี่ยวกับกฎหมาย  โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง  เชน  ราง  แกไข  เปลี่ยนแปลง  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  การตีความวินิจฉัยปญหา
กฎหมาย  การทํ านิติกรรม  การดํ าเนินคดี  การใหความเห็นทางวิชาการและตอบขอหารือปญหาการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  การสอบสวน  ตรวจพิจารณาดํ าเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ  การรองทุกขหรือ
อุทธรณ  เปนตน  ฝกอบรมและใหค ําปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  ตอบปญหา
และช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ  เกี่ยวกับงานในหนาที่  เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ  ตามที่ไดรับแตงต้ัง  เขารวม
ประชุมในการก ําหนดนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่สังกัด  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน  นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว  ยังทํ าหนาที่กํ าหนด
นโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตราก ําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ  ติดตอ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า  ปรับปรุงแกไข
ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน  ทํ าหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 6 หรือท่ี

ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรืองานอื่นที่เกี่ยวของมา
แลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ

2.  มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงนิติกร 3 หรือนิติกร 4 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวา
ระดับ 5 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป  โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานกฎหมายหรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับนิติกร 6 แลว  จะตองมีความรูความเขาใจ

ในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปญหาดานการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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