ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

สายงาน

นิติการ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย
วิจัย พัฒนามาตรฐานงานทางกฎหมาย งานนิติ การ อาทิ การพิจารณาวินิจฉัยปัญ หาข้อกฎหมาย
การพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทานิติกรรม รวบรวม
ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดาเนินการ
เกี่ ย วกับ วิ นั ยข้ า ราชการและการร้ อ งทุ ก ข์ หรื อ อุ ท ธรณ์ การด าเนิ น การไกล่เ กลี่ ยและประนอม
ข้อพิพาท การประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม การบังคับคดีและสืบทรัพย์นายประกัน งานในฐานะ
เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตาแหน่ง ดังนี้
นิติกร ระดับปฏิบตั ิการ
นิติกร ระดับชานาญการ
นิติกร ระดับชานาญการพิเศษ
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะงาน
เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย วิจัย พัฒนามาตรฐานงานทางกฎหมาย งานนิติการ
การตัดสินใจอยู่ภายใต้การกากับ แนะนา และตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการ
ในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทารายงานสรุปความเห็น
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อ พิพาททางเลือก การอนุญาโตตุล าการ ตามที่ได้ รับมอบหมาย จั ด ทารายงานสรุ ป
ความเห็น จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สนับสนุนการดาเนินการและการพัฒนางานไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติความขัดแย้ งได้
ตามวัตถุประสงค์ และสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อประชาชน
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการในด้าน
ความตกลงและกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศทั้งทางแพ่งและอาญา
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้สนับสนุนให้การดาเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิ การตรวจพิจารณา
ร่า งกฎหมาย สนธิสัญ ญา กฎ ระเบีย บและข้อ บัง คับ ที่มีลัก ษณะเฉพาะด้า นของสานัก งาน
ศาลยุติธรรมให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ของข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการศาลยุติธ รรม ตามที่ไ ด้รับมอบหมาย จัดทารายงานสรุปความเห็น จัด เตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
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1.5 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ตรวจสอบข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย ด าเนิ น การต่ า งๆ
เกี่ยวกับงานบังคับคดีและสืบทรัพย์นายประกัน ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา เพื่อให้
การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และบรรลุผลสาเร็จไปตามเป้าหมายที่กาหนด
1.6 ตรวจสอบและให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยกร่าง แก้ไข นิติกรรมสัญญา
และข้อตกลงในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามกฎหมายที่
กาหนด และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรม
1.7 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ดาเนินการต่างๆ ตามที่
ได้ รั บ มอบหมายในคดี ที่ ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
หน่วยงานเป็นความ เพื่อช่วยแก้ต่างและรักษาประโยชน์ของทางราชการ
1.8 ศึกษา ค้น คว้า วิเคราะห์คาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัยของศาลฎีกาตามที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การจัดทาย่อคาพิพากษาศาลฎีกา คาสั่ง และคาวินิจฉัยบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.9 ค้นคว้า รวบรวบข้อมูลกฎหมายและข้อมูลวิชาการทางกฎหมายในด้านต่างๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้ประกอบการจัดทาหนังสือ ตารา คู่มือ และสื่อสารสนเทศอื่นทางกฎหมาย
และวิชาการกฎหมายของศาลยุติธรรม
1.10 เสนอความเห็นทางกฎหมายแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัย
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
ผู้บังคับบัญชา
1.11 ศึ กษา วิ เคราะห์ รวบรวมข้ อ มู ล กฎหมายหรื อ ข้ อมู ล ทางวิ ช าการกฎหมายใน
สาขาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบใน
ดาเนินการพัฒนากฎหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย เพื่อ ให้ไ ด้ม าซึ่ง ข้อ มูล ที่ครบถ้ว น และเป็นประโยชน์ใ นการดาเนิน งาน
ทางกฎหมายและคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ
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3.2 ประสานงานกับ ทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ไ ด้รับมอบหมาย เกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่การปฏิ บัติในด้านการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าแนะน า ชี้ แ จง ตอบข้ อ ค าถามในเบื้ อ งต้ น แก่ ห น่ ว ยงานราชการ เอกชน
ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น
การปฏิ บั ติ ตั ว เมื่ อ มาติ ด ต่ อ ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และกระบวนการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ข อง
ศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
4.2 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามในเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์กับการดาเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
4.3 ให้บริการเขียนคาร้อง คาขอ คาแถลง และคาคู่ความ การขอปล่อยชั่วคราว การจัดทา
สัญญาค้าประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี รวมทั้งให้คาแนะนาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนให้การดาเนินการเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.4 จัดทาสื่อประกอบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่
การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ให้ แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน
4.5 ค้นคว้าข้อกฎหมาย คาพิพากษาศาลฎีกา จัดเตรียมเอกสารข้อมูลทางกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.6 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่ อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งนี้ได้
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความสามารถในการยกร่างกฎหมาย
1.1.2 มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
1.1.4 มีความรู้ความสามารถในการดาเนินคดี การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคดี จัดทา
นิติกรรม และเอกสารอื่นที่มีผลผูกพัน
1.1.5 มีความสามารถในการกาหนดประเด็นและสรุปประเด็น
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่ วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญสูงในงานทางกฎหมายหรือ
งานนิติการ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญสูงเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในงานทางกฎหมายหรือ
งานนิ ติ ก าร ที่ มี ข อบเขตเนื้ อ หาของงานหลากหลายและขั้ น ตอนการท างานที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น
ค่อนข้างมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กากับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ วางแนวทางการปฏิบัติงาน ให้คาปรึกษาแนะนา
แก้ ไขปัญหาข้อขั ดข้ องการปฏิ บั ติ งานในกระบวนการต่ างๆ ในงานวิ ชาการกฎหมาย งานนิ ติ การ
งานความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ งานไกล่ เ กลี่ ย และประนอมข้ อ พิ พ าททางเลื อ ก
การอนุญาโตตุลาการ กฎหมายระหว่างประเทศ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานบังคับคดี งานคดี และ
งานทางกฎหมายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.2 ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานวิชาการกฎหมาย งานนิติการ งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ กฎหมายระหว่างประเทศ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
งานบังคับคดี การแก้ต่างในคดี และงานทางกฎหมายอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เพื่อให้
การดาเนินงานของหน่วยงานเกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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1.3 พิจารณาตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ
ทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
1.4 ดาเนินการร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา
1.5 ช่ว ยยกร่างคาพิพากษาในเบื้องต้น ตามคดีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา วิเ คราะห์ วิจัย รวบรวมข้อ มูลข้อเท็จ จริ งที่เกี่ ยวข้อง เพื่อจัด ท ารายงาน
สรุปผล ข้อเสนอประกอบการปรับปรุงกฎหมายสาขาต่างๆ และระเบียบเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและ
สานั กงานศาลยุติธรรม เพื่อสนั บสนุ นให้การอานวยความยุติธรรม การบริการประชาชน และการ
บริหารราชการศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.7 ติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพื่อให้การบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.8 กากับดูแล ให้คาแนะนาแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานในความรับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายการบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทางกฎหมายและงานนิติการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 ประสานงานกับ ทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่ว ยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติในด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
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4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค าปรึกษาแนะน าและชี้ แจงแก่ หน่ วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายสาขาต่างๆ หลักเกณฑ์ วิธีการ การปฏิบัติตัว
เมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจที่ดีและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
4.2 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์กับการดาเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
4.3 ให้บริการเขียนคาร้อง คาขอ คาแถลง และคาคู่ความ การขอปล่อยชั่วคราว การจัดทา
สัญญาค้าประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี รวมทั้งให้คาแนะนาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนให้การดาเนินการเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.4 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.5 จัดทาเอกสาร คู่มือ สื่อในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เรื่องกฎหมายสาขาต่างๆ
สาหรับประชาชน แนวทางหรือเทคนิคในการปฏิบัติงานคดี เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ
ในเรื่องต่างๆ ให้แก่ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
4.6 จั ด เตรี ย มเอกสารและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.7 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี กำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลด
เป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติกำร ข้อ ๒ หรือข้อ ๔ ที่เทียบ
ได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำโท และให้ลดเป็น ๒ ปี สำหรับผู้มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนิติกร ระดับ
ปฏิบัติกำร ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ำปริญญำเอก หรือกำหนดเวลำ ๖ ปี ให้ลดเป็น ๕ ปี
สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ต่อจำก
วุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (เฉพำะปริญญำที่กำหนดให้ได้รั บเงินเดือนตำมหลักสูตร
๕ ปี) และให้ลดเป็น ๔ ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลำ
ศึกษำไม่น้อยกว่ำ ๖ ปี ต่อจำกวุฒิประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย
2.3 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความสามารถในการยกร่างกฎหมาย
1.1.2 มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
1.1.4 มีความรู้ความสามารถในการดาเนินคดี การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคดี จัดทา
นิติกรรม และเอกสารอื่นที่มีผลผูกพัน
1.1.5 มีความสามารถในการกาหนดประเด็นและสรุปประเด็น
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความ
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด
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ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 : วันที่ 11 ธันวาคม 2556
ตาแหน่งประเภท

วิชาการ

ชื่อสายงาน

นิติการ

ชือ่ ตาแหน่งในสายงาน

นิติกร

ระดับตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานทาง
กฎหมายหรืองานนิติการ ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชานาญในงานสูงมากเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่หลากหลายในงานทางกฎหมายหรืองานนิติการ
ที่มีขอบเขตเนื้อหาและประเด็นหลากหลายและยุ่งยากซับซ้อนมาก โดยต้องริเริ่ม ยกเลิก หรือกาหนด
ขั้น ตอนการทางาน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการกากับ ตรวจสอบการ
ดาเนิ นงานให้ บรรลุวัตถุป ระสงค์ และเป้าหมายที่ กาหนดปฏิบั ติงานที่ต้องตัดสิ นใจหรือแก้ ปัญหา
ที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วางแผนเชิงกลยุทธ์ กากับ แนะนา ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
การปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ในงานวิชาการกฎหมาย งานนิติการ งานความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ งานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ กฎหมายระหว่าง
ประเทศ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานบังคับคดี การแก้ต่างในคดี
และงานทางกฎหมายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างาน เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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1.2 ให้คาปรึกษา ตรวจสอบ เสนอแนะแนวทางให้กับผู้ร่วมปฏิบัติงาน ตลอดจนดาเนินงาน
ต่างๆ ในงานวิชาการกฎหมาย งานนิติการ งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางเลือก การอนุญาโตตุลาการ กฎหมายระหว่างประเทศ วินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม งานบังคับคดี การแก้ต่างในคดี และงานทางกฎหมายอื่นๆ อย่างใด
อย่ างหนึ่ งหรื อหลายอย่ าง เพื่ อให้ การด าเนิ นงานของหน่ วยงานเกิ ดความเชื่ อมโยง สอดคล้ องกั บ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
1.3 พิจารณาตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายในเรื่องที่มีความยุ่งยาก
และซับซ้อนมากเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงาน
1.4 ดาเนินการร่างกฎหมาย ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของสานั กงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อเสนอคณะกรรมการต่างๆ พิจารณา
1.5 ตรวจสอบการยกร่างคาพิพากษาของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อ
สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ศึกษาเปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อจัด ทารายงาน สรุปผล ข้อเสนอประกอบการปรับปรุง
กฎหมายสาขาต่างๆ และระเบียบเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม เพื่อสนับสนุนให้
การอานวยความยุติธรรม การบริการประชาชน และการบริหารราชการศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
1.7 ติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพื่อให้การบริหารราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
1.8 กากับดูแล ให้คาแนะนาแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุตธิ รรม
เพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานในความรั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนงาน โครงการของ
หน่วยงาน มอบหมายงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด และสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการบริหาร
ราชการของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ในการดาเนินงานทางกฎหมายและงานนิติการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.2 เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการ หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมวินิจฉัย
ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็ น เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายหรืองานนิติการ
เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ การดาเนิ น การของส านั ก งานศาลยุติ ธ รรมและหน่ ว ยงานในสัง กั ด ส านัก งาน
ศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ประสานงานกับ ทีมงาน โครงการ หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก องค์กร
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีบทบาทในการชี้แนะ แนะนาเกี่ยวกับ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติใน
ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3.4 ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและหน่ ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คาปรึกษาแนะนาและชี้แจงแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชน เกี่ยวกับกฎหมายสาขาต่างๆ หลักเกณฑ์ วิธีการ การปฏิบัติตัว
เมื่อมาติดต่อราชการศาลยุติธรรม และกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น ความเข้าใจที่ดี และสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่
กาหนด
4.2 ให้คาแนะนา ชี้แจง ตอบข้อคาถามแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์กับการดาเนินการของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว
4.3 ให้บริการเขียนคาร้อง คาขอ คาแถลง และคาคู่ความ การขอปล่อยชั่วคราว การจัดทา
สัญญาค้าประกันและสัญญาชั้นทุเลาการบังคับคดี รวมทั้งให้คาแนะนาด้านกฎหมายแก่ประชาชน
เพื่ออานวยความสะดวกและสนับสนุนให้การดาเนินการเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.4 ให้คาปรึกษาแนะนาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.5 จัดทาและพัฒนางานวิชาการทางกฎหมายและงานนิติการในรูปแบบเอกสารทาง
วิชาการ คู่มือ หลักเกณฑ์ วิธีการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่สนใจ
ทั่วไปนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
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4.6 เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการ จัดการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ หรือนิเทศงาน
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
4.7 จั ด เตรี ย มเอกสารและข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.8 ร่วมจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิ บัติงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ และ
2. ดารงตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทอานวยการ ระดับต้น
2.2 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
2.3 ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
2.4 ดารงตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3 แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ ก.ศ. กาหนด และ
3. ปฏิบัติงานนิติการ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
4. เคยดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน
1.1.1 มีความสามารถในการยกร่างกฎหมาย
1.1.2 มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเลือก
1.1.3 มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
1.1.4 มีความรู้ความสามารถในการดาเนินคดี การจัดทาเอกสารเกี่ยวกับคดี จัดทา
นิติกรรม และเอกสารอื่นที่มีผลผูกพัน
1.1.5 มีความสามารถในการกาหนดประเด็นและสรุปประเด็น
1.1.6 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนพิจารณาความ
1.1.7 มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
1.1.8 มีความสามารถในการวางแผนงาน และการประเมินผล
1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย และกฎ ระเบียบราชการ
มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.3 ทักษะในการจัดการข้อมูล
3. มีสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งตามที่สานักงานศาลยุติธรรมกาหนด

