ลักษณะงานด้านกฎหมายตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลักษณะงานด้านกฎหมายของกระทรวงกลาโหมที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๗ จาแนกได้เป็น
๑๗ ลักษณะงาน ดังนี้
ลักษณะงานที่ ๑ : การตรวจและร่างกฎหมาย
หมายถึง งานที่ ผู้ ปฏิ บั ติงานต้ องดาเนินการศึกษารวบรวมปัญหา อุ ปสรรคในการดาเนิ นการ
ทางด้ านกฎหมายของหน่ วยงาน ข้ อเท็ จจริ งที่ เกี่ ยวข้ องและเอกสารหลั กฐานต่ าง ๆ และน ามาใช้ วิ เคราะห์
ปรับ ตรวจหรือยกร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และกฎ (โดยอาจเป็นการยกร่างขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับหรือ
การยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งงานศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจ และปรับแก้กฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง หรือประกาศ เพื่อเสนอหรือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณา
กฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง หรือประกาศ
ลักษณะงานนี้อาจจาแนกออกเป็น ๒ ระดับ คือ
(๑) กระบวนการที่ไม่ต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดับ
กฎ ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ ค าสั่ ง ค าแนะน า ค าชี้ แจง ประกาศหรื อบทบั ญญั ติ อื่ นที่ มี ผลบั งคั บเป็ นการทั่ วไป
โดยไม่ มุ่ งหมายให้ ใช้ บั งคั บแก่ กรณี ใดหรื อบุ คคลใดเป็ นการเฉพาะ ซึ่ งเมื่ อผู้ ปฏิ บั ติ งานในหน่ วยงานต้ นเรื่ อง
ยกร่างเสร็จและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นตามที่กฎหมายกาหนดลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว ก็สามารถ
ประกาศใช้ได้ทันที
(๒) กระบวนการต้องผ่านการพิจารณาขององค์กรภายนอก ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกาหนด และกฎกระทรวง ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นเรื่องยกร่าง
เสร็จต้องส่งให้องค์กรอื่นดาเนินการต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด เมื่อผ่านขั้นตอนกฎหมายกาหนด
ครบถ้วนแล้ว จึงสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้
ลักษณะงานที่ ๒ : การวิจัยและพัฒนากฎหมาย
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การค้ น คว้ า หาข้ อ มู ล ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย
เปรียบเทียบหลักการ แนวความคิด และบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศ หรือกฎหมายต่างประเทศหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศตามแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานกาหนดในการพัฒนางานทางด้านกฎหมาย
ลักษณะงานที่ ๓ : การให้คาปรึกษา แนะนาและเสนอความเห็นทางกฎหมายทั้งปวง
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย
เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญั ติแห่งกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย หรือการ
อื่นใดในทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติราชการ และมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และ
เสรีภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน โดยอาจแบ่งแยกงานด้านการให้คาปรึกษานี้ ได้เป็น ๓ ลักษณะงานย่อย คือ
(๑) งานด้านให้ คาปรึ กษา หมายถึง งานให้ ความเห็ นทางกฎหมาย ให้ ค าปรึกษาแนะน า
ตอบข้อหารือทางด้านกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายในระดับสูง หรือ
กฎหมายระหว่างประเทศ
(๒) งานที่ปรึกษากฎหมาย หมายถึง งานให้คาปรึกษาแนะนาหรือเสนอแนะทางด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการวินิจฉัย ตีความหรือยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของส่วนราชการระดับกรมและกระทรวงที่ต้อง
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการกฎหมายสูงมากเป็นพิเศษ

-๒(๓) งานบั น ทึก สรุ ป วิเคราะห์ แ ละเสนอความเห็ นทางกฎหมาย หรือความเห็ นเกี่ ยวกั บ
ร่างกฎหมายหรือกฎต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการหรือผู้มีอานาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยชี้ขาดทางกฎหมาย
ลักษณะงานที่ ๔ : การตรวจร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
หมายถึง งานที่ผู้ ป ฏิบัติงานต้องดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการตรวจร่างและการบริหารสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งสัญญา
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณา ร่าง ตรวจแก้ไข และแปล (กรณีสัญญาเป็น
ภาษาต่ า งประเทศ) สั ญ ญาที่ ห น่ ว ยงานของตน เป็ น คู่ สั ญ ญาให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทุ ก ฉบั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตามลั ก ษณะของสั ญ ญานั้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ท างราชการ และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ร าชการ
ต้องเสียเปรียบ ซึ่งงานในการตรวจร่างสัญญาและการบริหารสัญญา อาจแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะ คือ
(๑) งานยกร่างนิติกรรมสัญญา คือ การยกร่างสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงนิติกรรม
หรือเอกสารทางกฎหมาย
(๒) งานตรวจร่างสัญญา คือ การตรวจร่างสัญญาซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการ
ว่าด้วยพัสดุกาหนด ทั้งที่ต้องส่งและไม่ต้องส่งให้สานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
(๓) งานบริหารสัญญา ผู้ปฏิบัติงานต้องบริหารสัญญาที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญา รวมถึง
การดาเนินการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญานั้น เช่น การพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการต่ออายุ
สัญญา การบอกเลิกสัญญา และการเรียกให้ธนาคารนาเงินค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญามาส่งมอบให้กับ
ทางราชการ เป็นต้น
ลักษณะงานที่ ๕ : การดาเนินการทางวินัย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการหลายประการที่เกี่ยวข้องกับวินัย การรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารและการดาเนินการทางวินัย
กับลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการประจาส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณี เช่น การพิ จารณา
ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ข้ อ ร้ อ งทุ ก ข์ การสื บ สวน การสอบสวนทางวิ นั ย การพิ จ ารณาความผิ ด การก าหนดทั ณ ฑ์
การกาหนดโทษ การสั่งพักราชการ การสั่งให้กลับเข้ารับราชการ การปลด การถอดยศทหารและการลงทัณฑ์
ข้าราชการที่กระทาผิดวินัย รวมทั้ง การสั่งให้ข้าราชการที่ห ย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บกพร่อง หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กับตาแหน่งที่ราชการ เป็นต้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ที่มีอานาจ
ในการลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการของข้าราชการผู้นั้นต่อไป
นอกจากนั้น ผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดาเนินการวางแผนและกาหนดโครงการพัฒนางานวิจัย
การเผยแพร่และให้ความรู้ด้านวินัย การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการ
กาหนด อีกทั้งต้องติดตาม ประเมิน ผล การดาเนินการตามนโยบาย มาตรการในการเสริมสร้างและพัฒนา
มาตรฐานการดาเนิน การทางวินัย และติดตามและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
ลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการประจาส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายหลังการถูกลงทัณฑ์ทางวินัย
แล้วแต่กรณีด้วย
ลักษณะงานที่ ๖ : การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทาสานวนการไต่สวน
การสื บ สวน สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อคดี อ าญา หรื อ การสอบข้อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่
หมายถึง งานทาสานวนการไต่สวน สานวนการสอบสวนหรือสานวนการสืบสวนที่มีกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เป็นผู้รับผิดชอบและบัญญัติให้มีอานาจหน้าที่ในการ
รับเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือไต่สวน การสืบสวน และการสอบสวนอย่างแจ้งชัด

-๓ลักษณะงานที่ ๗ : การดาเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนู ญ
หรือ คดีในศาลอื่น
การดาเนินคดีอาญา หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติต้องดาเนินการแทนรัฐและหรือหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเป็นโจทก์และจาเลยในคดีอาญา โดยเป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีเอง
หรือเพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ
สาหรับกรณีคดีแพ่ง ต้ องได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินคดีในศาลแทนรัฐ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นโจทก์หรือจาเลย เนื่องจากกระทาไปตามอานาจหน้าที่ หรือเป็น
ผู้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พยานหลักฐาน หรือเพื่อทาคาฟ้อง คาให้การ คาอุทธรณ์ หรือฎีกาเอง หรือ
เพื่อประสานงานกับพนักงานอัยการ หรือทนายความ เพื่อดาเนินการดังกล่าว
นอกจากการดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญาในศาลยุติธรรมแล้ว ยังหมายรวมถึงการดาเนินคดี
ปกครองในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ และศาลอื่นตามกฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลนั้น ๆ ด้วย
ลักษณะงานที่ ๘ : การพิจารณาและตรวจสอบคาอุทธรณ์หรือคาโต้แย้ง
หมายถึง งานที่ผู้ป ฏิบัติงานต้องดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้
ความเห็น ในเรื่องกฎหมาย กฎ ข้อบั งคับ ระเบียบ คาสั่ ง คาแนะนา คาชี้แจง หรือประกาศ พยานหลั กฐาน
ข้อเท็จจริงในคาอุทธรณ์ เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นผู้มีอานาจหน้าที่
พิจารณาคาอุทธรณ์นั้น นอกจากนั้นผู้ปฏิบัติงานนี้ยังต้องดาเนินการศึกษาพัฒนาระบบงานอุทธรณ์ กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานการดาเนินการเกี่ยวกับงานอุทธรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปด้วย
ลักษณะงานที่ ๙ : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ ป ฏิบั ติงานต้องดาเนินการเผยแพร่ให้ ความรู้ทางกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง หรือประกาศ ทั้งที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่กาลังจะประกาศใช้บังคับ
ซึ่งรวมถึงงานในการจัดการประชุมและสัมมนาทางด้านกฎหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อผลในการ
ปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ การประสานงานทางราชการ และสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติตามกฎหมาย
แก่ข้าราชการหรื อ ลู กจ้ า งภายในและภายนอกหน่ ว ยงานและภาคเอกชน โดยจะต้องมี การจั ดทาเอกสาร
บทความ หรือหนังสือให้ความรู้ จัดทาฐานข้อมูลทางกฎหมายและกฎให้ทันสมัยอยู่เสมอและใช้ได้ง่าย หรือเป็น
วิทยากรเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายดังกล่าวด้วยตนเอง
ลักษณะงานที่ ๑๐ : การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
คาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลทหารที่ให้จาเลยในคดีอาญาคืนทรัพย์ ใช้ราคาทรัพย์หรือใช้ค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายให้แก่รัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร
ลักษณะงานนี้ ให้หมายความรวมถึง การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้มีการยึด หรือ
อายัดทรัพย์สิน ของผู้ต้องโทษแทนค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด และการบังคับคดี
ปกครองตามกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค ๔ และกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดาเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับ
การอุทธรณ์)
หมายถึ ง การเตรี ย มค าสั่ ง ทางปกครอง การพิ จ ารณาค าสั่ ง ทางปกครอง การออกค าสั่ ง
ทางปกครอง การแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคาสั่งทางปกครอง และหมายความรวมถึง

-๔พิจ ารณาด าเนิ น การตามมาตรการบั งคับ ทางปกครองตามพระราชบัญญั ติวิธีป ฏิบัติ ราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก าหนดมาตรการบั ง คั บ ทางปกครอง เช่ น
พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้น
ลักษณะงานที่ ๑๒ : การดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
หมายถึง การพิจารณาและเสนอความเห็นในการเปรียบเทียบคดีนั้น ในกรณีความผิดอาญา
บางประการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เปรียบเทียบคดีได้ และเมื่อเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีอาญาเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น กฎหมายที่ให้ อานาจทหารเรือปรามปรามการกระทา
ความผิดทางทะเล พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติโรงงานผลิ ตอาวุธ
ของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
ฉะนั้น การดาเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีจึงหมายถึง การดาเนินการทุกอย่างที่จาเป็น
เพื่อให้การเปรียบเทียบคดีดาเนินไปโดยลุล่วง เริ่มตั้งแต่การดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย และหลักฐานต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อพนักงานสอบสวน หรือ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีพิจารณา
ลักษณะงานที่ ๑๓ : การดาเนินการระงับข้อพิพาท
หมายถึง การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล ประกอบด้วย การเจรจา
การไกล่เกลี่ย การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ผู้ปฏิบัติงานลักษณะนี้ต้องดาเนินการศึกษา
และวิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ข้ อ กฎหมาย และรวบรวมพยานหลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าเสนอ
ในกระบวนการหรือขั้นตอนของการระงับข้อพิพาทแต่ละวิธี
ลักษณะงานที่ ๑๔ : การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีในศาลทหาร
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการในฐานะเจ้าพนักงานการยุติธรรมโดยปฏิบัติหน้าที่
เป็ น ตุ ล าการพระธรรมนู ญ กล่ าวคือ พิจารณาพิพ ากษาวางบทลงโทษผู้ กระทาผิ ด ต่อกฎหมายทหารหรื อ
กฎหมายอื่น ในทางอาญา ในคดีซึ่ง ผู้ กระทาผิ ด เป็น บุคคลที่อยู่ใ นอานาจศาลทหารในขณะกระทาผิ ดและ
มีอานาจสั่งลงโทษบุคคลใด ๆ ที่กระทาผิดฐานละเมิดอานาจศาลทหาร
นอกจากนี้ยังให้หมายรวมถึงการปฏิบัติงานในการตรวจ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และการ
ให้การปรึกษา แนะนาทางวิชาการแก่ตุลาการพระธรรมนูญ
ลักษณะงานที่ ๑๕ : การตรวจและพิจารณาสานวนการสอบสวนคดีอาญา การฟ้ อง
ดาเนินคดีอาญาในศาลทหาร
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการในฐานะเจ้าพนักงานการยุติธรรมโดยปฏิบัติหน้าที่
เป็นอัยการทหาร โดยดาเนินการตรวจและพิจารณาสานวนการสอบสวนคดีอาญา การสอบสวนเพิ่มเติมหรือ
สั่ งให้ ผู้ มีหน้ าที่ทาการสอบสวนเพิ่มเติม การรายงานคดี การฟ้อง การดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลทหาร
การตรวจพิจารณาเพื่อยื่นคาฟ้อง คาแก้ คาขอ หรือคาแถลงชั้นอุทธรณ์ ฎีกา
นอกจากนี้ยังให้รวมถึงการปฏิบัติงานในการตรวจ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และการให้
การปรึกษา แนะนาทางวิชาการแก่อัยการทหาร และอั ยการทหารในเวลาไม่ปกติซึ่งแต่งตั้งจากพนักงานอัยการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ลักษณะงานที่ ๑๖ : การว่าต่างแก้ต่างในศาลทหารและรับปรึกษาให้ค วามช่วยเหลือ
ทางวิชาการทางกฎหมาย
หมายถึง งานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการในฐานะทนายทหารในการว่าต่างแก้ต่างให้จาเลย
ในคดีอาญาในศาลทหาร รวมถึงการให้คาปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายและวิชาการทางกฎหมาย
ต่อข้าราชการทหารประจาการ ทหารกองประจาการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว

-๕ลักษณะงานที่ ๑๗ : การดาเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
หมายถึ ง งานที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งด าเนิ น การคุ้ ม ครองพยาน หรื อ ผู้ ช านาญการให้ ไ ด้ รั บ
ความปลอดภัยอันเนื่องมาจากจะมาให้หรือได้ให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงาน ผู้มีอานาจสืบสวนคดีอาญา พนักงาน
ผู้มีอานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาหรือศาลในการดาเนินคดีอาญา ทั้งนี้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ระเบียบกระทรวงกลาโหม และระเบียบของหน่วยขึ้นตรง
กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
นอกจากนี้ ยังให้รวมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วย
การคุ้มครองพยานในคดีอาญาเพื่อให้คาสั่งการคุ้มครองพยานได้รับการปฏิบัติ เช่น การสนับสนุนการทางาน
ของคณะกรรมการคุ้มครองพยานกระทรวงกลาโหม การรับและพิจารณาคาร้องขอคุ้มครองพยาน การประสาน
การปฏิ บั ติ การติ ด ตามและก ากั บ ดู แ ลการคุ้ ม ครองพยาน การพิ จ ารณาจ่ า ยค่ า ตอบแทนและค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการคุ้มครองพยาน การฝึ กอบรม การให้ คาปรึกษา การพัฒ นาระบบงานคุ้มครองพยานให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานการให้คาแนะนาทางกฎหมายและการสนับสนุนทางวิชาการต่อหน่วยงานและผู้ทาหน้าที่คุ้มครอง
พยาน เป็นต้น

