
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 
ตําแหนงประเภท วิชาการ 
 
สายงาน การนิติการ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 

 สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตางๆ ท่ีปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณา การวินิจฉัยปญหา การไกลเกล่ีย การประนีประนอมขอพิพาททางคดี การตอบ
ขอหารือทางกฎหมาย รวมท้ังการรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจน
การจัดทํานิติกรรม สัญญา การรวบรวมขอเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี  
การสอบสวน การดําเนินการเกี่ยวกับวินัยขาราชการ และการรองทุกข และการอุทธรณ และปฏิบัติ
หนาท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ  
 
ชื่อตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 

 ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ 
  นิติกร  ระดับปฏิบัติการ 
  นิติกร  ระดับชํานาญการ 
  นิติกร  ระดับชํานาญการพิเศษ 
  นิติกร  ระดับเชี่ยวชาญ 
   
 
 
 
 
 
 
 

ก.ถ. กําหนดวันท่ี .........................พ.ศ. 2552 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ปฏิบัติการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) เสนอความเห็นแกผูบังคับบัญชาในการตอบขอหารือ หรือวินิจฉัยปญหากฎหมายเกี่ยวกับ

ระเบียบของทางราชการท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนและประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชา 

(2) ศึกษาขอมูล รวบรวม และแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตาม
เวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(3) ศึกษา วิเคราะห และพิจารณายกรางและแกไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตางๆ เพ่ือใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณ 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

(4) พิจารณา และวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายในเบ้ืองตน พรอมท้ังเสนอความเห็นดานกฎหมาย 
เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและหนวยงานตางๆ 
ไดอยางถูกตอง 

(5) ตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการ 
เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(6) ดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน 
เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส  

(7) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
งานนิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(9) วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานนิติการเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 
 
 



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2) ���

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

3.  ดานประสานงาน 
(10) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
 
4.  ดานบริการ 
(11) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการท่ีตนมีความรับผิดชอบแกหนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัตจิริงไดอยางถูกตอง 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
ไดรับปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม และดูแลการศึกษาขอมูล และการแสวงหาพยานหลักฐาน ขอเท็จจริง และขอกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และแลวเสร็จตาม
เวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(2) ควบคุม และดูแลการศึกษา การวิเคราะห และการพิจารณายกรางและการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด ประกาศ และคําส่ังตางๆ เพ่ือใหถูกตอง เหมาะสม 
และสอดคลองกับสถานการณ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเปนธรรมตอทุกฝาย 

(3) ควบคุม และดูแลการพิจารณา และการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย พรอมท้ังเสนอความเห็น
ดานกฎหมาย เพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานกฎหมายใหแกผูปฏิบัติงานและ
หนวยงานตางๆ ไดอยางถูกตอง 

(4) ควบคุม และดูแลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณและเปนไปตาม
ขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(5) ควบคุม และดูแลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวนขอเท็จจริง การติดตาม
หลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางยุติธรรม ถูกตอง และ
โปรงใส  

(6) ตอบขอหารือตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการแกบุคคลอื่นๆ และหนวยงานตางๆ ภายในและ
ภายนอกองคกร เพ่ือใหงานนิติการถูกตองตามหลักกฎหมาย และใหบุคคลและหนวยงานตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไว 

(7) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  

(8) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(9) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

2.  ดานแผนงาน 
(10) วางแผนงานหรือรวมดําเนินการวางแผนการทํางานตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานนิติการของหนวยงาน และแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
นิติการเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 

 
3.  ดานประสานงาน 
(11) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(12) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(13) เปนวิทยากรใหความรูทางดานกฎหมายของหนวยงานท่ีสังกัดแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือใน

โครงการตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเขาใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบมากข้ึน และสามารถนําไปเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได 

(14) จัดเก็บขอมูล ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนิติ
การ เพ่ือใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ และมาตรการตางๆ 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 6 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
กําหนดเวลา 6 ป ใหลดเปน 4 ป สําหรับผูไดรับปริญญาโทหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย 
หรือทางอื่นท่ี ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได และกําหนดเวลา 6 ป 
ใหลดเปน 2 ป สําหรับผูไดรับปริญญาเอกหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นท่ี 
ก.ถ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ระยะที่2)

สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชือ่สายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง   ชํานาญการพิเศษ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษาขอมูล และการแสวงหาพยานหลักฐาน 

ขอเท็จจริง และขอกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับวินัยขาราชการ การรองทุกข และการพิทักษ
ระบบคุณธรรม เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานวินัยและพิทักษระบบคุณธรรมเปนไปอยางสะดวก 
รวดเร็ว และแลวเสร็จตามเวลาและแผนงานท่ีกําหนดไว 

(2) ราง แกไข ปรับปรุง และพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือให
มีขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และกฎหมายตางๆ ขององคกรท่ีทันสมัย ชัดเจน สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันและนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(3) เสนอแนะและชี้แนวทางในการตอบขอหารือ การกําหนดกรอบการวินิจฉัยปญหากฎหมาย และ
การตีความขอกฎหมายตางๆ เพ่ือชวยใหการวินิจฉัย การตอบขอหารือ และการแกปญหานั้นๆ 
มีความถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนไปแนวทาง
เดียวกัน 

(4) ควบคุม ติดตาม ตรสจสอบ และประเมินผลการตรวจทานความถูกตองของสัญญา รางประกาศ 
หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติการ เพ่ือใหเอกสารมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมายตางๆ 

(5) ควบคุม ติดตาม ตรสจสอบ และประเมินผลการดําเนินการทางคดีตางๆ เชน การสอบสวน
ขอเท็จจริง การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เปนตน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ยุติธรรม ถูกตอง และโปรงใส  

(6) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับตางๆ ใหมีความชัดเจน และเปนมาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

(7) พัฒนาและปรับปรุงระบบงานดานนิติการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาระบบงานท่ีตั้งไว
สามารถสนับสนุนสวนงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาวการณปจจุบัน 

(8) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด  
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(9) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน หรือ
หนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงาน และสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(10) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(12) วางระบบและแผนการปฏิบัติงานดานนิติการของหนวยงาน รวมท้ังประเมินผลและแกไขปญหา

ขอขัดของในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(13) วางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ดานนิติการ เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการ

ดําเนินงานใหถูกตอง เหมาะสม และสอดคลองตามนโยบายท่ีกําหนดไว 
 
3.  ดานประสานงาน 
(14) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(15) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(16) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการท่ีตนมีความรับผิดชอบแก หนวยงาน

ราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ีสนใจท่ัวไป เพ่ือใหไดทราบขอมูลและความรูตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดอยางถูกตอง 

(17) ไกลเกล่ีย ประนีประนอม ขอพิพาทในบางคดี ใหกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน 
เพ่ือลดดําเนินการทางคดี 

(18) พัฒนา และปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานนิติการ เพ่ือใหมี
ความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดานนิติการของหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(19) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางนิติการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกรประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 
ป  โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
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สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ(สปร.)

ตําแหนงประเภท  วิชาการ 
ชื่อสายงาน   การนิติการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
สระดับตําแหนง  เชี่ยวชาญ 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
 
1.  ดานปฏิบัติการ 
(1) บริหารงานในฐานะผูเชี่ยวชาญ หรือเทียบเทา ซึ่งมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการควบคุมและ

บริหารงานทุกดานของงานนิติการท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองกับนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) กําหนดผลสัมฤทธ์ิท้ังดานผลผลิต และผลลัพธท่ีจะไดจากการดําเนินงานดานนิติการ เพ่ือ
เปนแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตรงตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) กําหนดเคร่ืองมือ แนวทาง คูมือ กลไก กระบวนการ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานดาน   
นิติการ เพ่ือใหการทํางานของหนวยงานเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน ชุมชน และสังคม 

(4) เสนอแนะ พัฒนาระบบ และวิธีการติดตามประเมินผลการวางแผนงาน นโยบาย โครงการ 
และกิจกรรมตางๆ ดานนิติการ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และสามารถใหบริการดานนิติการแกประชาชน และผูรับบริการไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการและปญหาอยางแทจริง 

(5) เสนอแนะ ใหแนวทาง ประยุกต และพัฒนาองคความรู และวิชาการใหมๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน
นิติการ เพ่ือใหสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติการใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

(6) กําหนดกรอบการใชกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสอดคลอง
เปนไปตามนโยบายขององคกร และเกิดความเปนธรรมแกทุกคน 

(7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไข เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง และ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุด มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมแกทุกคน 

(8) วิเคราะห พิจารณา วินิจฉัย และวิจัยปญหากฎหมาย ประเด็นทางกฎหมาย หรือขอกฎหมาย
ท่ีมักมีปญหาในการตีความหรือมีการหารือบอยๆ เพ่ือหาขอสรุปและขอเสนอแนะท่ีมีความ
เขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ชัดเจน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(9) วางแผน และจัดอัตรากําลังของหนวยงาน รวมท้ังมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบให
เหมาะสมกับบุคลากรท้ังหมดภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหบุคลากรแตละคนไดรับ
ลักษณะงานและปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู ความสามารถ และศักยภาพ และเกิด
ความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน 
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(10) บริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมของท้ังหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรเกิดขวัญและกําลังใจท่ีดี
ในการทํางาน สามารถรักษาคนเกงคนดี และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถ 
และสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

(11) ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกบุคลากรในระดับรองลงมาในสายงาน ผูรวมงาน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด 

(12) สอนงาน ถายทอดความรู หรือถายทอดฝกอบรมแกบุคลากรในระดับรองลงมา ผูรวมงาน 
หรือหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและถายทอดหลักการทํางานภายใน
หนวยงานและสามารถนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(13) ศึกษาความรู เทคนิคใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในงานและวิเคราะหถึงปญหาและ
ขอบกพรองในการดําเนินการเพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวางกลยุทธการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณในปจจุบัน และสามารถรองรับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตได 

(14) ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีสังกัดบรรลุภารกิจท่ีกําหนดไว 

 
2.  ดานแผนงาน 
(15) วางแผน บริหารจัดการ และบูรณาการแผนงาน การดําเนินงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ 

ดานนิติการในระดับกลยุทธ รวมท้ังมอบหมายงาน แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงานดานนิติการบรรลุตามเปาหมาย นโยบาย และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนดไว 

 
3.  ดานประสานงาน 
(16) ประสานงานดานนิติการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานนิติ

การใหมีความสะดวก เรียบรอย และราบร่ืน 
(17) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําดานนิติการแกสมาชิกในทีมงาน บุคคล หรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
4.  ดานบริการ 
(18) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานนิติการภายใตความรับผิดชอบในระดับท่ี

ซับซอน เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจท่ัวไปและหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของไดทราบขอมูลและ
ความรูตางๆ ท่ีเปนประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

(19) กําหนดแนวทางการพัฒนา การปรับปรุง และการจัดทําฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ี
เกี่ยวกับงานนิติการ เพ่ือใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และสามารถสนับสนุนภารกิจดาน
นิติการของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(20) จัดทําเอกสารวิชาการ ตํารา และคูมือทางนิติการ เพ่ือประกอบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนิติกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการและ 

2. ไดดํารงตําแหนงในประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษหรือ ท่ี ก.ถ.เทียบเทามาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมายหรืองานอื่นท่ีเกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 

 
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง 

1. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
2. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
3. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 




