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มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

  
สายงาน               นิติกร 
 

ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สำยงำนนีค้ลมุถึงต ำแหน่งต่ำง ๆ  ที่ปฏิบติังำนทำงกฎหมำย  ซึ่งมีลกัษณะงำนที่ปฏิบติั
เก่ียวกบักำรพิจำรณำ  วินิจฉัยปัญหำกฎหมำย  รำ่ง  และพิจำรณำตรวจร่ำงขอ้บงัคบั  กฎ  ระเบียบ  
และขอ้บงัคบั ที่เก่ียวขอ้ง  จดัท ำนิติกรรม  รวบรวมขอ้เท็จจรงิและพยำนหลกัฐำนเพื่อด ำเนินกำรทำง
คดี  กำรสอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบัวินยัพนกังำนสว่นต ำบลและกำรรอ้งทกุขห์รือ
อทุธรณ ์ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้งซึ่งต ำแหน่งต่ำง ๆ  เหลำ่นีม้ีลกัษณะที่จ  ำเป็นตอ้งใชผู้ ้มีควำมรู้
ควำมช ำนำญในวิชำกำรทำงกฎหมำย 
 

 ชื่อและระดับของต าแหน่ง 
   ต ำแหน่งในสำยงำนนีม้ีชื่อและระดบัของต ำแหน่งดงันี ้ คือ 
    นิติกร 3  ระดบั 3  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    นิติกร 4  ระดบั 4  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    นิติกร 5  ระดบั 5  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    นิติกร 6 ว ระดบั 6  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    นิติกร 7 ว ระดบั 7  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    นิติกร 7 วช ระดบั 7  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
    นิติกร 8 ว ระดบั 8  ต ำแหน่งประเภททั่วไป 
    นิติกร 8 วช ระดบั 8  ต ำแหน่งประเภทวิชำชีพเฉพำะ 
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ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 3 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนขัน้ตน้เก่ียวกบักฎหมำย  ภำยใตก้ำรก ำกบัตรวจสอบโดยใกลช้ิดและปฏิบติั
หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 เป็นเจำ้หนำ้ที่ชัน้ตน้  ท ำหนำ้ที่รวบรวมขอ้เท็จจรงิและเอกสำรหลกัฐำนตลอดจน 

กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรทำงกฎหมำยดำ้นต่ำง ๆ  เช่น  
กำรรำ่งหรือแกไ้ขเพิ่มเติม กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบั  กำรสอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบั
วินยัพนกังำนส่วนต ำบล  และกำรรอ้งทุกขห์รืออทุธรณ ์ กำรวินิจฉยัปัญหำกฎหมำย  กำรด ำเนินกำรทำง
คดีกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบัควำมรบัผิดทำงแพ่ง  จดัท ำนิติกรรมหรือเอกสำรที่มีผลผูกพนัทำงกฎหมำย 
และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                         ไดร้บัปรญิญำตรี  หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกฎหมำย  หรือทำงอ่ืนที่ ก.อบตก ำหนด
ว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
 1.  มีควำมรูใ้นวิชำกฎหมำย  และมีควำมสำมำรถในกำรใชก้ฎหมำยอย่ำงเหมำะสมแก่ 

      กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
2.  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกฎหมำยสภำต ำบลและองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล  และ 
      กฎหมำย  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นกำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
3. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุำรณปั์จจบุนัในดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม   
       โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของประเทศไทยและของทอ้งถิ่น 

 4.  มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชภ้ำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบติังำนในหนำ้ที่ 
 5.  มีควำมสำมำรถในกำรศึกษำหำขอ้มลู  วิเครำะหปั์ญหำ  และสรุปเหตผุล 
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ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 4 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัแผนก  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนสงูหรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนัรบัผิดชอบงำนกฎหมำย  โดยควบคมุตรวจสอบกำรปฏิบติังำน
ของเจำ้หนำ้ที่หรือผูอ้ยู่ ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนหนึ่งหรือปฏิบติังำนกฎหมำยที่ค่อนขำ้งยำกมำก  โดย
ไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบ หรือภำยใตก้ำรตรวจสอบบำ้งและปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 ปฏิบติังำนที่ค่อนขำ้งยำกมำกเก่ียวกบักฎหมำย  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

หรือหลำยอย่ำงเช่น  ร่ำงหรือแกไ้ขเพิ่มเติม กฎ  ระเบียบ  และขอ้บงัคบั  ท ำนิติกรรม  พิจำรณำ  วินิจฉัย
ปัญหำกฎหมำยกำรสอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบัวินยัพนกังำนสว่นต ำบล  และกำรรอ้ง
ทกุขห์รืออทุธรณ ์ กำรด ำเนินกำรทำงคดี  พิจำรณำตอบขอ้หำรือปัญหำกฎหมำยและกำรปฏิบติัทำง
กฎหมำย  ติดตำมและประสำนงำน  กำรด ำเนินคดีเป็นตน้  ใหค้  ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่
เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่
เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำ
หนำ้ที่ติดต่อประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุง
แกไ้ข  ติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.   มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3  และไดด้ ำรงต ำแหน่งในระดบั 3 หรือ 

ที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนดำ้นกฎหมำยหรืองำนอ่ืน
ที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี ก ำหนดเวลำ 2 ปี ใหล้ดเป็น 1 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั
ต ำแหน่งนิติกร 4 ขอ้ 2  หรือ  

2.  ไดร้บัปรญิญำโทหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ำกว่ำนีท้ำงกฎหมำย หรือทำงอื่นที่ ก.อบต.  
ก ำหนดว่ำใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนีไ้ด ้

/ควำมรูค้วำม..... 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันิติกร 3 แลว้ จะตอ้ง 
  1.  มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในนโยบำยและแผนงำนดำ้นต่ำง ๆ  ของสว่นรำชกำรที่สงักดั 
  2.  มีควำมสำมำรถในกำรจดัท ำแผนงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ 

     และเสนอแนะวิธีกำรปรบัปรุงกำรปฏิบติังำนที่อยู่ในควำมรบัผิดชอบ 
  3.  มีควำมสำมำรถในกำรปกครองบงัคบับญัชำ 
  4.  มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน 
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ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 5 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัแผนก  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนสงูมำก  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ
และคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนกฎหมำย  โดยควบคมุ  ตรวจสอบ  กำร
ปฏิบติังำนของเจำ้หนำ้ที่หรือปกครอง ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนพอสมควร  หรือปฏิบติังำนกฎหมำยท่ี
ยำกมำก  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งมีผูก้  ำกบัตรวจสอบ และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ยำกมำกเก่ียวกบักฎหมำย  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำย
อย่ำง  เช่น รำ่งขอ้บงัคบั  แกไ้ขเพิ่มเติมเทศบญัญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ตีควำมและวินิจฉยัปัญหำ
กฎหมำยเทศบญัญัติ  นิติกรรม  สญัญำต่ำง ๆ  ของอบต.  ตอบขอ้หำรือทำงกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  ศกึษำ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นทัง้ใน  ขอ้กฎหมำยและขอ้เท็จจรงิในกำรรำ่งเทศบญัญัติ  สอบสวนพิจำรณำ
ด ำเนินกำรเก่ียวกบัวินยัพนกังำนสว่นต ำบลและกำรรอ้งทุกขห์รืออทุธรณ ์ กำรด ำเนินกำรทำงคดี   
เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำ
และชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำหนำ้ที่ 
ติดต่อประสำนงำนวำงแผน  มอบหมำยงำน  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข  
ติดตำมประเมินผลและแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ในระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนกฎหมำย
หรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี หรือ 
                         2.มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 3 
หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติังำนเก่ียวกบังำนกฎหมำยหรืองำนอื่น
ที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  ก ำหนดเวลำ 4 ปี ใหล้ดเป็น 3 ปี ส ำหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบั
ต ำแหน่งนิติกร 4 ขอ้ 2 

/ควำมรูค้วำม..... 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันิติกร 4 แลว้  จะตอ้ง 

1. มีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในหลกักำรบริหำรงำนบคุคล 
2. มีควำมรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศและแผนงำน

ของอบต. 
3. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 6ว 
 

ต าแหน่งประเภท      ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำนระดบัฝ่ำย  ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนสงูหรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำนซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนกฎหมำย  โดยควบคมุหน่วยงำนหลำยหน่วย  
และปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำกพอสมควร  หรือปฏิบติังำนกฎหมำยในลกัษณะ
ผูช้  ำนำญกำรหรือผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และปฏิบติั
หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญเก่ียวกบักฎหมำย  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง  เช่น  รำ่งกฎหมำย  กฎ  ระเบียบขอ้บงัคบั  ด ำเนินคดีรว่มกบัพนักงำนอยักำร  ตอบขอ้
หำรือของบุคคลและส่วนรำชกำร  สอบสวนตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบัวินยั  กำรรอ้งทกุขห์รือ
อทุธรณ ์ ศกึษำ  วิเครำะหเ์สนอแนะ  เก่ียวกบักำรปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบติั  ตลอดจน
แนวทำงพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่เก่ียวกบังำนกฎหมำยฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำร
ปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้ร่วม
ประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำน
ของสว่นรำชกำรท่ีสงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐำนะหวัหนำ้หน่วยงำน  นอกจำกอำจปฏิบติังำนดงักลำ่วขำ้งตน้บำ้งแลว้  ยงัท ำ
หนำ้ที่ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบติังำน  พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ  ติดต่อ  ประสำนงำน  วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉัย  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ให้
ค ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนใน
หน่วยงำนที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำนตำมที่ไดร้บั
มอบหมำย 
  

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4  ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ในระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
กฎหมำยหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 

/2.มีคณุสมบติัเฉพำะ..... 
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  2.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร4  ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ไม่ต ่ำกว่ำระดบั 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนกฎหมำยหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันิติกร 5 แลว้จะตอ้ง 

1. มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนและจดัระบบงำน 
2. มีควำมสำมำรถในกำรรเิริ่ม  ปรบัปรุงนโยบำยและแผนงำน 
3. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใชง้ำนคอมพิวเตอร ์
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ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 7 ว 
 

ต าแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะผูป้ฏิบติังำนที่มีประสบกำรณ ์ ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนสงูมำก  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนกฎหมำย  โดยปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชำจ ำนวนมำกหรือปฏิบติังำนกฎหมำยในลกัษณะงำนที่ยำกเป็นพิเศษ หรือผูม้ีควำมรูค้วำม
ช ำนำญเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษเก่ียวกบังำนกฎหมำย โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  รำ่ง แกไ้ข เปลี่ยนแปลง เทศบญัญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กำร
ตีควำมวินิจฉยัปัญหำ กฎหมำย  กำรท ำนิติกรรม  กำรด ำเนินคดี  กำรใหค้วำมเห็นทำงวิชำกำรและตอบ
ขอ้หำรือปัญหำกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  กำรสอบสวน  ตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบั
วินยัพนกังำนเทศบำล  กำรรอ้งทกุขห์รืออทุธรณ ์ เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำร
ปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้ร่วม
ประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้เขำ้ร่วมประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของ
สว่นรำชกำรที่สงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำน เช่น  
พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  
วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ หรือปฏิบติังำน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ขอ้ 2  และไดด้ ำรงต ำแหน่ง 

ในระดบั 6  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
กฎหมำยหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
  2.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ไม่ต ่ำกว่ำระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบั
งำนกฎหมำยหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกับนิติกร 6 แลว้  จะตอ้งมีควำมรูค้วำม
เขำ้ใจในนโยบำยกำรบรหิำรงำนของรฐับำล  และปัญหำดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 7 วช 
 

ต าแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะผูป้ฏิบติังำนที่มีประสบกำรณส์งูมำกเก่ียวกบังำนกฎหมำย  ซึ่งมี
หนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนสงูมำก  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็น
ต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนกฎหมำย  
โดยปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำจ ำนวนมำก  หรือปฏิบติังำนกฎหมำยในลกัษณะงำนที่ยำกเป็นพิเศษ 
หรือในลกัษณะผูช้  ำนำญกำรพิเศษหรือผูม้ีควำมรูแ้ละควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และ
ปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมช ำนำญพิเศษเก่ียวกบักฎหมำย ในลกัษณะผูช้  ำนำญกำร
พิเศษ  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  รำ่ง  แกไ้ข  เปลี่ยนแปลง เทศบญัญัติ 
กฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบั  กำรตีควำมวินิจฉยัปัญหำ  กฎหมำย  กำรท ำนิติกรรม  กำรด ำเนินคดี  กำรให้
ควำมเห็นทำงวิชำกำรและตอบขอ้หำรือปัญหำกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  กำรสอบสวน  ตรวจ
พิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบัวินยัพนกังำนเทศบำล  กำรรอ้งทกุขห์รืออทุธรณ ์ เป็นตน้  ฝึกอบรมและให้
ค ำปรกึษำแนะน ำในกำรปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำและชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  
เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้ร่วมประชมุในกำร
ก ำหนดนโยบำยและแผนงำนของสว่นรำชกำรท่ีสงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำน เช่น  
พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  
วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ หรือปฏิบติังำน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง 

ในระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  และไดร้บัประกำศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย 
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกฎหมำยหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 

/2.มีคณุสมบติัเฉพำะ..... 
 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 
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   2.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรง
ต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำระดบั 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  และไดร้บัประกำศนียบตัร
เนติบณัฑิตไทย โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกฎหมำยหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ย
กว่ำ 1 ปี 

 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันิติกร 6 แลว้  จะตอ้งมีควำมรูค้วำม
เขำ้ใจในนโยบำยกำรบรหิำรงำนของรฐับำล  และปัญหำดำ้นกำรเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

 
ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 8 ว 
 

ต าแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะผูป้ฏิบติังำนที่มีประสบกำรณ ์ ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนกฎหมำย  โดยปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชำจ ำนวนมำกเป็นพิเศษ หรือปฏิบติังำนกฎหมำยในลกัษณะงำนที่ยำกมำกเป็นพิเศษ ซึ่ง
จ ำเป็นตอ้งปฏิบติัโดยผูม้ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ  ควำมช ำนำญงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกัน และปฏิบติั
หนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมเชี่ยวชำญเก่ียวกบังำนกฎหมำย  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  รำ่ง  แกไ้ข  เปลี่ยนแปลง เทศบญัญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กำร
ตีควำมวินิจฉยัปัญหำกฎหมำย  กำรท ำนิติกรรม  กำรด ำเนินคดี  กำรใหค้วำมเห็นทำงวิชำกำรและตอบ
ขอ้หำรือปัญหำกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  กำรสอบสวน  ตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบั
วินยัพนกังำนเทศบำล  กำรรอ้งทกุขห์รืออทุธรณ ์ เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำร
ปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำ และชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้
รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหวัหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำน เช่น  
พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  
วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ หรือปฏิบติังำน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 และไดด้ ำรงต ำแหน่งใน 

ระดบั 7  หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี   โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
กฎหมำยหรืองำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 

/2.มีคณุสมบติัเฉพำะ..... 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 
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  2.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำ
กว่ำระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำน
กฎหมำยหรือ งำนอื่นที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันิติกร 7 แลว้  จะตอ้งมีควำมเชียวชำญ
งำนในหนำ้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 

 

 
ชื่อต าแหน่ง    นิติกร 8 วช 
 

ต าแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังำนในฐำนะผูป้ฏิบติังำนที่มีประสบกำรณ ์ ซึ่งมีหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบและ
คณุภำพของงำนสงูมำกเป็นพิเศษ  หรือในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่มีหนำ้ที่ควำม
รบัผิดชอบและคณุภำพของงำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงำนกฎหมำย  โดยปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชำจ ำนวนมำกเป็นพิเศษ หรือปฏิบติังำนกฎหมำยในลกัษณะงำนที่ยำกมำกเป็นพิเศษ หรือ
ปฏิบติังำนกฎหมำยในลกัษณะในลกัษณะผูเ้ชี่ยวชำญ หรือผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถและควำมช ำนำญ
งำนเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังำนที่ตอ้งใชค้วำมเชี่ยวชำญเก่ียวกบังำนกฎหมำย  โดยปฏิบติัหนำ้ที่อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง  เช่น  รำ่ง  แกไ้ข  เปลี่ยนแปลง เทศบญัญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กำร
ตีควำมวินิจฉยัปัญหำกฎหมำย  กำรท ำนิติกรรม  กำรด ำเนินคดี  กำรใหค้วำมเห็นทำงวิชำกำรและตอบ
ขอ้หำรือปัญหำกำรปฏิบติั ตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  กำรสอบสวน  ตรวจพิจำรณำด ำเนินกำรเก่ียวกบั
วินยัพนกังำนเทศบำล  กำรรอ้งทกุข ์ หรืออทุธรณ ์ เป็นตน้  ฝึกอบรมและใหค้ ำปรกึษำแนะน ำในกำร
ปฏิบติังำนแก่เจำ้หนำ้ที่ระดบัรองลงมำ  ตอบปัญหำ และชีแ้จงเรื่องต่ำง ๆ  เก่ียวกบังำนในหนำ้ที่  เขำ้
รว่มประชมุคณะกรรมกำรต่ำง ๆ  ตำมที่ไดร้บัแต่งตัง้  เขำ้รว่มประชมุในกำรก ำหนดนโยบำยและ
แผนงำนของสว่นรำชกำรที่สงักดั  และปฏิบติัหนำ้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

 ในฐำนะผูช้่วยหวัหนำ้หน่วยงำน  ท ำหนำ้ที่ช่วยหัวหนำ้หน่วยงำนปฏิบติังำน เช่น  
พิจำรณำวำงอตัรำก ำลงัเจำ้หนำ้ที่และงบประมำณของหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ  ติดต่อประสำนงำน  
วำงแผน  มอบหมำยงำน  วินิจฉยั  สั่งกำร  ควบคมุ  ตรวจสอบ  ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ  ปรบัปรุงแกไ้ข 
ติดตำมประเมินผล  และแกปั้ญหำขดัขอ้งในกำรปฏิบติังำนในหน่วยงำนที่รบัผิดชอบ หรือปฏิบติังำน
ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 1.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 ขอ้ 2 และไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ในระดบั 7 หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 2 ปี  และไดร้บัประกำศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย 
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกฎหมำยหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี  หรือ 
 

/มีคณุสมบติัเฉพำะ..... 



ก.อบต.ก ำหนดเม่ือวนัที่  21  มิถนุำยน  2545 
และแกไ้ขเพ่ิมเติมตำมมติ ก.อบต. ครัง้ที่  6/2548  เม่ือวนัที่  22  มิถนุำยน  2548 
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  2.  มีคณุสมบติัเฉพำะส ำหรบัต ำแหน่งนิติกร 3 หรือนิติกร 4 และไดด้ ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำ
กว่ำระดบั 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่ำมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 4 ปี และไดร้บัประกำศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย 
โดยจะตอ้งปฏิบติัรำชกำรเก่ียวกบังำนกฎหมำยหรืองำนอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมำแลว้ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจำกจะมีควำมรูค้วำมสำมำรถเช่นเดียวกบันิติกร 7 แลว้  จะตอ้งมีควำมเชี่ยวชำญ
งำนในหนำ้ที่ 
 
 


