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คำนำ 
 
  ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพ่ือเป็นกรอบและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 
๒๐ ปต่อจากนี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตรด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทุกภาคส่วน 
ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปจัดทำกรอบ ทิศทาง 
และแผนงานของตนเพ่ือการมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีรายไดสูง 
อยูในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินด ีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ ซึ่งภารกิจ
ของสำนักงานฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานฯ ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นแผนแม่บทระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระยะยาว พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ  โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของสำนักงานฯ  

  แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็น
แนวทางและเครื่องมือในการผลักดันการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามพันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
การให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
 
 
          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                    กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                   หน้า 

 บทนำ  ๑ 

  โครงสร้างการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๓   

  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๔ 

 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ๕ 

 เป้าหมายการใหบ้ริการของหน่วยงาน  ผลลัพธ ์ ๖ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ๗ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Action Plan)       ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนำ 
 
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งภารกิจในการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
มหาชน ซึ่งภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย รวมไปถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นอกจากนี้ สำนักงานฯ  
ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย โดยต้องพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งในส่วนของการตรวจสอบความจำเป็น 
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ตลอดจนการเปิดเผยผลการดำเนินการต่อสาธารณะ เพ่ือให้
การตรากฎหมายมีคุณภาพ มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 

จากอำนาจหน้าที่และภารกิจข้างต้น สำนักงานฯ ได้กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าว  คือ 
 ๑. มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ๒. ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ  
 ๓. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมาย 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการด้าน
กฎหมาย แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 
ทีจ่ะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ ทีต่อบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้   

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายและการให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็น 
ในการตรากฎหมายประกอบร่างกฎหมาย โดยกำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) ปรับปรุงและพัฒนางานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ จำนวน ๑ ผลผลิต 

(๒) พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายสำหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ 

 
 
 
 

๑ 



 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๓ ประการ คือ  
 ๒.๑ ขั้นตอนและกระบวนการร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 
 ๒.๒ พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย 
โดยกำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๓ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๓ โครงการ 
(๒) พัฒนาเครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๗ โครงการ 
(๓) สร้างการรับรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ประกอบด้วย

โครงการ จำนวน ๓ โครงการ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมาย มี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ 
 ๓.๑ นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้ม
ของกฎหมายของนานาประเทศ 
 ๓.๒. นักกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถในการจัดทำกฎหมายตามแนวทางการปฏิรูป
กฎหมาย 
 ๓.๓. มีเครือข่ายนักกฎหมาย/หน่วยงานทางกฎหมายเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปกฎหมาย 
โดยกำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยโครงการ จำนวน  
๕ โครงการ 

(๒) พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายและหน่วยงานเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย ประกอบด้วย
โครงการ จำนวน ๙ โครงการ 

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ  
  ๔.๑ สำนักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  ๔.๒ ทรัพยากรบุคคลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
  ๔.๓ การให้บริการวิชาการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 
โดยกำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๓ กลยุทธ์ คือ  

(๑) ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การ ประกอบด้วยโครงการ จำนวน ๕ โครงการ 
(๒) พัฒนาการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยโครงการ 

จำนวน ๓๑ โครงการ 
(๓) พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย ประกอบด้วยโครงการ 

จำนวน ๑๖ โครงการ 

  

 

๒ 



โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

เลขาธิการฯ 

๓ หน่วยงานขึ้นตรง ๑ สำนักงาน ๑๓ กอง ๑ สถาบัน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 

สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน 

กองกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม 

กองกฎหมายเทคโนโลย ี

และการคมนาคม 

กองกฎหมายการเงินการคลัง 

กองกฎหมายการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

กองกฎหมายการพาณิชย์ 

และอุตสาหกรรม 
กองกฎหมายการศึกษาและ

วัฒนธรรม 

กองกฎหมายต่างประเทศ 

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

กองกฎหมายไทย 

กองกฎหมายปกครอง 

กองกฎหมายสวัสดิการสังคม 

กองพัฒนากฎหมาย 

กองหลักนิติบัญญัติ 

๓ 



หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย การใช้กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และพิจารณา
เสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทำร่างกฎหมาย 
 ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ 
 ๓. ประสานงานด้านการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 
 ๔. จัดทำคำแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงิน และให้คำปรึกษา หรือ
ปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศ 
ร้องขอ 
 ๕. วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและของสังคมแล้ว ทำการศึกษา
วิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 
 ๖. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ๗. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วให้บริการค้นคว้า 
แก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 
 ๘. ดำเนินการพฒันานักกฎหมายภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 
 ๙. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



วิสัยทัศน ์

 
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศมีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือ 

ในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 
 

ค่านิยมองค์การ 
 

มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ 
 

คำอธิบายค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน : ตั้งใจทำอย่างจริงจัง 

สร้างสรรค์ : จัดทำ สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีคุณภาพ และกฎหมายที่ใช้บังคับต้องไม่สร้าง
ภาระแก่ประชาชน 

๒. จัดทำกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย 
๔. พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ  
๕. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายและคำแปลกฎหมายของประเทศ 
๖. ประสานงานด้านนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
 
 ๑. มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ๒. ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
 ๓. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎหมาย 
  

 
ผลลัพธ์ 

 
ผลลัพธข์องเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 

๑. เพ่ือให้มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดี และมีเท่าที่จำเป็น รวมทั้งกลไกในการ
ทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
  ๒. เพ่ือให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและ
การประกอบอาชีพของประชาชน 

 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
 ๑. เพ่ือพัฒนากระบวนการตรากฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เพ่ือให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย และ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
  ๓. เพ่ือให้มีการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก และ
เข้าใจกฎหมายโดยง่าย 
  ๔. เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
 นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทางที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
 

กลยุทธ์/วิธีดำเนินการ 
 

เป้าหมายการให้บริการของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนย่อยที่ ๒๒ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
 
 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย 
 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

 

 

๑. พัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
มาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอ้ือต่อการ 
พัฒนาประเทศ 
 

๒. พัฒนากระบวนการจัดทำ
กฎหมายแบบมีส่วนร่วม 

 
๓. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมในกระบวนการ 
จัดทำกฎหมาย และ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

 

๔. ปฏิรูปกระบวนการทำงาน
ของสำนักงานฯ และสร้าง
ความเข้มแข็งองค์การ 

๑. มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำ
กฎหมายและการใหค้วามเห็นทาง
กฎหมาย 

 

๒. ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ   

                                               
๓. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพ่ือ
รองรับการปฏิรูปกฎหมาย      

 

 
 

 
 
 
 

๗ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมายประกอบร่างกฎหมาย 
กลยุทธ์   : ๑. ปรับปรุงและพัฒนางานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาฐานข้อมลูกฎหมายสำหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
    ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (๒ ฐานข้อมูล) 
         

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
งานร่างกฎหมายและ 
ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

๑. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย 
 

เร่ือง 
 

๙๐๐ 
 

จำนวนร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย 
 

๔๑๙,๐๙๘,๓๐๐             กองกฎหมาย 

๒. พัฒนาฐานขอ้มูลกฎหมาย
สำหรับการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย 

๒. การประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาต ิ(United 
Nations Commission on International (UNCITRAL)) 
และการประชุมในเวทีระหวา่งประเทศที่เกี่ยวขอ้ง 
 

    ครั้ง ๘ รายงานการประชุม ๓,๖๐๙,๑๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝา่ยแปลและ 
ให้ความเห็น) 

 ๓. การสมัครสมาชิกฐานขอ้มูลกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ 

หน่วย ๑ ได้รับบริการข้อมูล ๑,๒๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 

 ๔. โครงการกฎหมายสำหรับประชาคมอาเซียน 
อาเซียน+๘ และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
ประชุมครบถ้วน 
ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

๑,๕๓๓,๑๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 

๘ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๕. การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 
ของสมาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมาย 

ครัง้ ๖ รายงานผลการประชุม ๓,๐๑๒,๑๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๖. การประชุม ASEAN Law Association 
 

ครั้ง ๑ รายงานผลการประชุม ๓๒๐,๖๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๗.  ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหวา่งประเทศ สมาคม ๕ ได้รับบริการข้อมูล 
และสิทธิการเข้าร่วม 
ประชุม 

๖๘,๓๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

 ๘. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในระบบ
ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๑,๙๘๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
 

 ๙. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายในระบบ 
ThCA (Thai Code Annotated) 
 

ระบบ ๑ ระบบสืบค้น สมบูรณ์/
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

๙๙๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
 

 ๑๐. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  
เหลียวหลังแลหนา้ปฏิรูปการศึกษาไทย 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๒๔๗,๐๐๐             กองกฎหมาย
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 
 

 ๑๑. โครงการสัมมนา เรื่อง โครงการประชารฐัสวัสดิการ
สำหรับผู้มีรายได้น้อย : มุมมองของหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๕๓,๕๐๐             กองกฎหมาย
สวัสดิการสังคม 

 ๙ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๒ : ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
เป้าประสงค์ : ๑. ขัน้ตอนและกระบวนการร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

๒. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย  
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมยั 
    ๒. พัฒนาเครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย 
    ๓. สร้างการรับรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแกผู่้เกี่ยวข้องและประชาชน 
ตัวช้ีวัด : ๑. กฎหมายได้รับการพัฒนา 
    ๒. เครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย ๗ เครื่องมือ 

๓. โครงการสร้างความรับรู้และเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน (๓ โครงการ) 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. พัฒนากฎหมาย 
ของประเทศให้ทันสมยั 
 

๑. โครงการประชุม เรื่อง การปฏิรปูกฎหมาย
(Regulatory Reform) ขององค์การเพือ่ความรว่มมอื
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization For 
Economic Cooperation and Development 
(OECD)) 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุปผล 
การประชุม 

๑,๑๑๙,๘๐๐             กองพัฒนา 
กฎหมาย 

 ๒. โครงการประชุมด้านกฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ครัง้ ๑ รายงานผลการประชุม ๒,๗๓๗,๒๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๓. โครงการสัมมนาพัฒนาหลกักฎหมายปกครอง  เร่ือง ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๑๖๘,๔๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 
 

๒. พัฒนาเครือ่งมอื 
ในการจัดทำกฎหมาย 

๔. โครงการจัดพิมพ์คู่มือแบบการร่างกฎหมาย 
(ฉบับปรับปรุง) 
 

คู่มือ ๑ คู่มือแบบร่างกฎหมาย ๒๕๐,๐๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัติ 

๑๐ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๕. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมาย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลครบถ้วน 
(ร้อยละ ๑๐๐  
ตามเป้าหมาย) 

๖๖๐,๐๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัต ิ

 ๖. โครงการสัมมนา เร่ือง การตรวจสอบ 
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลกระทบของกฎหมาย ตามกฎหมายวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจัดทำรา่งกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๑๑๗,๐๐๐             กองพัฒนา
กฎหมาย 

 ๗. โครงการสัมมนา เร่ือง ปัญหาและขอ้สังเกต 
ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักเกณฑ์ 
การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสมัมนา 

๒๕๒,๐๐๐             กองพัฒนา
กฎหมาย 

 **๘. โครงการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

  ร้อยละ ๑๐๐ ความสำเร็จของ 
การวิเคราะห์
ผลกระทบของ
กฎหมาย 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย 
ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 **๙. การปฏิรูปการจัดทำร่างกฎหมาย กิจกรรม ๔ ความสำเร็จของ 
การดำเนินกิจกรรม 

๔,๗๗๔,๐๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน/ 
กองกฎหมายที่
ได้รับมอบหมาย 
 

 *๑๐. จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศกลาง 
เพื่อรองรับการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลกฏหมาย
ครบถ้วน 

๔๖,๖๐๐,๐๐๐ 
(สพร. เปน็หน่วย
ตั้งงบประมาณ) 

            คณะอนกุรรมการฯ  
ระบบกลาง/ 
กองกฎหมายไทย/
กองพัฒนากฎหมาย/ 
สำนักงานเลขาธกิาร 
(ส่วนสารสนเทศ) 

                   

๑๑ 

หมายเหต ุ :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศ 
    ** หมายถึง โครงการในงบฯ ยุทธศาสตร์ 

 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๓. สร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชน 

๑๑. รายงานสรุปผลข้อมูลผลงานสำคัญของ
สำนักงานฯ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจต่อ
ประชาชน 
 

  ร้อยละ ๑๐๐ รายงานสรุปผล -             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

 ๑๒. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

กิจกรรม ๔ ดำเนิการครบถ้วน ๗๗๓,๒๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(สว่นช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 ๑๓. การจัดทำคำแปลกฎหมายและการพัฒนา
ประสิทธภิาพการจดัทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน 

ฉบับ ๘ คำแปลกฎหมายไทย 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒ 

หมายเหต ุ :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศ   

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนานักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
    ๒. นักกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถในการจัดทำกฎหมายตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 
    ๓. มีเครือข่ายนักกฎหมาย/หน่วยงานทางกฎหมายเพ่ือความร่วมมือในการปฏิรูปกฎหมาย 
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายและหน่วยงานเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. โครงการฝึกอบรม/พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา (จำนวน ๔ โครงการ) 
    ๒. โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครฐั (จำนวน ๕ โครงการ) 
    ๓. ข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย (๑ ระบบ) 
    ๔. ความร่วมมือทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ (MOU ๓ ฉบับ) 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. พัฒนาบุคลากร 
ทางกฎหมายของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

๑. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการด้านกฎหมายปกครอง 
ณ สถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝร่ังเศส 
(École National d’Administration : ÉNA) 
 

ครั้ง ๑ รายงานผลการประชุม ๑,๓๕๖,๘๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 *๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 

รุ่น 
/ 

คน 

๑ 
/ 

๗๐ 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๑,๔๗๒,๒๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 ๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา คน ๑๙ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จำนวน ๑๙ คน 

๙๘๘,๒๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

 *๔. โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายกฤษฎีกา 
ในการดำเนินการเกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ย
หลักเกณฑ์การจัดทำรา่งกฎหมาย และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

รุน่ 
/ 

คน 

๒ 
/ 

๕๐ 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๒,๓๔๘,๔๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

  
 

                 ๑๓ หมายเหต ุ :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศ   

 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๕. โครงการการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 
 

ครัง้ 
/ 

คน 

๑ 
/ 

๑๕๐ 
   

จำนวนผูเ้ข้ารว่ม
โครงการ 
(รอ้ยละ ๑๐๐) 
 

๓๑๐,๑๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 

๒. พัฒนาเครือข่าย 
นักกฎหมายและหน่วยงาน
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย 

*๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมายและการดำเนนิคดี
ปกครอง รุ่นที่ ๒๒ 
 

คน ๑๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๑,๙๖๓,๒๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 *๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๗ 
 

คน ๑๕๐ จำนวนผู้เขา้รว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๓,๕๖๓,๘๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 *๘. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึน้ไป  
รุ่นที่ ๒๖ 
 

คน ๒๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๔,๐๖๕,๑๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 *๙. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับชำนาญการขึน้ไป  
รุน่ที่ ๒๗ 
 

คน ๒๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๔,๐๖๕,๑๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 ๑๐. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้บริหารงาน 
ด้านกฎหมายระดบัสูง รุ่นที่ ๙ 
 

คน ๔๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๓,๙๙๒,๐๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 ๑๑. ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลได้รับการ
ปรับปรงุให้เป็น
ปัจจุบัน 

-             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 

                   ๑๔ หมายเหต ุ :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศ   

 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๑๒. การพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการดา้นกฎหมาย
กับหน่วยงานทางกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี 
ตามที่สำนักงานฯ ได้ทำความตกลงไว้ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

กิจกรรม ๔ รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

๔,๘๘๒,๖๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 

 ๑๓. การพัฒนาความรว่มมอืทางวิชาการดา้นกฎหมาย
กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National 
University of Singapore) ตามที่สำนกังานฯ  
ได้ทำความตกลงไว้ 

กิจกรรม ๑ รายงานสรุป 
ผลการจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

๒,๕๒๑,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 

 ๑๔. การพัฒนาความรว่มมือทางวิชาการดา้นกฎหมาย
กับสถาบัน National Graduate Institute for 
Policy Studies (GRIPS) ตามที่สำนักงานฯ ไดท้ำ
ความตกลงไว ้
 

ครั้ง ๑ รายงานสรุปผล/
เอกสารวิชาการ 
 

๒,๖๙๕,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๕ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์  : ๑. สำนักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การทีด่ี และยึดมัน่ในหลักธรรมาภิบาล 
    ๒. ทรัพยากรบุคคลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
    ๓. การให้บริการวิชาการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์   : ๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การ 
    ๒. พฒันาการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล 
    ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบ้ริการวิชาการดา้นกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไมต่่ำว่าร้อยละ ๘๕) 
    ๒. คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
    ๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานวิชาการ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) 
     

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาล
องค์การ 

๑. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) 
 

กิจกรรม ๑ คะแนนประเมินผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ 

- 
 

 

            ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การเรยีนรูต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ในการต้านทุจริต 
 
 

โครงการ ๑ รายงานความสำเร็จ
ของการจัดโครงการ 
 

๑๐๑,๒๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การตอ่ต้าน 
การทุจริต 

๓. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

    คน ๓ บุคคลผูไ้ดรั้บ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๕,๐๐๐             ศูนย์ปฏิบัติ 
การต่อต้าน 
การทุจริต 
 

 ๔. โครงการพัฒนาความรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน 
อย่างโปร่งใส 
 

กิจกรรม ๑ รายงานความสำเร็จ
ของการจัดโครงการ 

๑๐๙,๐๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๑๖ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๕. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งความรู ้
ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตน 
กับผลประโยชน์สว่นรวมเพื่อป้องกันการทุจริต 

โครงการ ๑ รายงานความสำเร็จ
ของการจัดโครงการ 
 

๑๐๓,๐๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทจุริต 
 

๒. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การและ
ทรัพยากรบุคคล 

๖. โครงการสัมมนาเชงิวิชาการด้านการบรหิารจัดการ
ภาครัฐเพื่อรองรับการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาติ 
 

โครงการ ๑ รายงานผล 
การวิเคราะห ์

๑๒๘,๕๐๐             กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

 ๗. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติราชการของสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

เร่ือง ๑ รายงานการจัดทำ 
แบบประเมินผล 
ส่วนราชการ 

๑๘๖,๗๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 ๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การพัฒนา
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสมัมนา ๔๑๖,๖๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๙. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
กำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑,๒๓๕,๗๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 ๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คน ๒ รายงานสรุป 
ผลการอบรม 

๕๐,๐๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 
 

 ๑๑. โครงการสัมมนา เรื่อง การถ่ายทอดยุทธศาสตร์
สู่แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑๑๖,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 
 
 
 
 ๑๗ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๑๒. โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามประเมนิ 
ผลการปฏิบัติราชการของสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๓๔,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

 ๑๓. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การระดมและรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ
และเจ้าหนา้ที่ของสำนักงานฯ ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๖๒๓,๕๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

 ๑๔. โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑๕๖,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

 ๑๕. โครงการการจัดการความรู้ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจกรรม  ๕ จำนวนเครื่องมือ 
และความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๘๐ 

๕๕๔,๗๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน / (KMC) 
 

 ๑๖. โครงการจัดทำข้อมูลวิชาการด้านการจัดการ
ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน
และเป็นปัจจุบนั 

๑๙๒,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน / (KMC) 
 

 

๑๗. โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและ
ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๒๒,๗๐๐             กองกฎหมาย 
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๑๘. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
เพื่อการสือ่สารระหว่างประเทศชั้นสูง 
(Advanced Oral Communication Course 
(AOCC)) 
 

คน ๒ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๖๗๒,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๑๙. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language 
Course (ILC)) 
 

คน ๒ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การฝึกอบรม 

๑๓๔,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๒๐. โครงการฝึกอบรม“หลกัสูตรการเปน็
ข้าราชการที่ดี” สำหรับขา้ราชการทีอ่ยูร่ะหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ ๑ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ได้รับการบรรจุ 
เข้ารบัราชการ) 

๑๔๙,๖๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 

 ๒๑. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอาย ุ
ของสำนักงาน ก.พ. 
 

   รุน่ ๑ ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการ 

๓๙,๖๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 
 

 ๒๒. โครงการสบืสานพระราชปณิธาน ทำความดี 
ด้วยใจภกัดิ์ (จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กิจกรรม ๔ ดำเนินการครบถ้วน ๑๔๗,๖๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 
 

 ๒๓. โครงการพัฒนาทกัษะดา้นดิจิทัลของบุคลากร 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

รุ่น ๒ ดำเนนิการครบถ้วน ๒๑๘,๘๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 
 

 ๒๔. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรกลยุทธ ์
การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการ 
เขา้รับการฝึกอบรม 

๗๘,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 
 

๑๙ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๒๕. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรพัฒนาการสื่อสาร
ยุคดิจิทัล 

คน ๑ ส่งนักประชาสัมพันธ ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

๕,๙๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนชว่ยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 ๒๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนกัประชาสัมพันธ์
ดิจิทัล Smart PR 
 

คน ๑ ส่งนักประชาสัมพันธ ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

๕,๙๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสมัพันธ์) 
 

 ๒๗. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรงานเขียน 
เพื่อการประชาสัมพันธ ์

คน ๑ ส่งนักประชาสัมพันธ ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

๔,๙๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนชว่ยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 ๒๘. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(Certificate in Public Procurement – CPP) 
 

คน ๒ ข้าราชการเข้ารับ 
การฝึกอบรมผ่าน
เกณฑ์ประเมิน 
การฝึกอบรมหลักสูตร 

๗๑,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 
 
 

 

 ๒๙. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรเกี่ยวกบัระบบ
เครือข่าย (Network) หรอืระบบรกัษาความปลอดภยั 
(Security System) 

คน ๙ ส่งบุคลากรของ
สำนักงานฯ เข้ารับ
การฝกึอบรม 

๙๗,๐๐๐ 
 
  

            สำนักงาน 
เลขาธกิาร 
(สว่นสารสนเทศ) 
 
 

 ๓๐. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 
(Programming) หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) 
 

คน ๓ ส่งบุคลากรของ
สำนักงานฯ เข้ารับ
การฝึกอบรม 

๓๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(สว่นสารสนเทศ) 
 

 ๓๑. โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ประชุม 
วีดีทัศน์ 
 

   ระบบ ๑ ระบบคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ห้อง
ประชุมใชง้านได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

๑๔,๑๓๐,๑๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

๒๐ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๓๒. โครงการบำรุงรักษาระบบรกัษาความปลอดภัย
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์

โครงการ ๑ ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมีความ 
ปลอดภัย ๑๐๐% 
 

๖๙๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๓๓. โครงการเช่าเครอืข่ายความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

โครงการ ๑ เครือข่ายความเร็วสูง 
และบรกิารอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานฯ 
มีประสิทธิภาพ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๓๔. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซือ้เพิ่มเติม 
 

โครงการ ๑ ความสำเร็จ 
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร ์

๗,๕๕๐,๔๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ๓๕. โครงการจัดซ้ืออุปกรณส์ำหรับห้องประชุมเพื่อ
ทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้งาน 
 

โครงการ ๑ ติดต้ังระบบแล้วเสร็จ
ภายในกำหนด 

๑,๙๙๕,๑๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(สว่นสารสนเทศ) 
 

 

๓๖. โครงการจัดซ้ือตำรากฎหมายปกครองและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดซื้อตำรา/เอกสาร 
ได้ครบถ้วนตามที่
กำหนด 
 

๑๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

๓. พัฒนาประสิทธภิาพ 
การให้บริการวิชาการ 
ด้านกฎหมาย 
 

๓๗.  โครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำ
ฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงาน 
ของประชาคมอาเซียน และความรว่มมือระหว่าง
ประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดทำข้อมูลและ 
รายงานการประชุม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ครบถ้วน 

๕๕๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๓๘. โครงการพัฒนาและบำรุงรกัษาเวบ็ไซต์ 
Law for ASEAN 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานขอ้มูล 
มีประสทิธภิาพ 
ทันสมัย และครบถ้วน 

๑๐๒,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

๒๑ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 ๓๙. โครงการสัมมนาเชิงการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 

คน ๒๐๐ ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน 

๔๘๘,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 ๔๐. โครงการจัดพิมพห์นังสือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง 
ประจำป ี๒๕๖๒ 

เล่ม ๖๐๐ หนังสือรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 
 

๑๗๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 ๔๑. โครงการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าดว้ย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
 

  ฐาน 
 ขอ้มูล 

๑ ข้อมูลดา้นกฎหมาย 
ปกครองในระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และเอกสารรูปเล่ม 
 

๖๖๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 ๔๒. โครงการจัดทำข้อมูลกฎหมายสือ่ประสมสำหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

เร่ือง   ๑๐ จำนวนกฎหมาย 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

๕๐๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๔๓. โครงการหนังสือเผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ชุด ๑,๒๐๐ หนังสือเผยแพร่
ภารกิจของสำนักงาน 

๑๕๙,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 ๔๔. โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 
 
 
 
 

เล่ม ๑,๕๐๐ หนังสือรายงาน 
ประจำปีที่จัดพิมพ ์
และเผยแพร ่

๑๐๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 

 
 
 

๔๕. โครงการกฤษฎีกาสัญจร ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้ง ๓ ความสำเร็จ 
ของการจัดโครงการ 

๘๔,๓๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

๒๒ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๑ 
พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

 

๔๖. โครงการจัดทำจุลสาร “กฤษฎีกาสาร” 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ฉบับ ๖ จำนวนจุลสารที่ 
จัดพิมพ์และเผยแพร ่

๕๐๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 

๔๗. โครงการเผยแพร่กฎหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาที่จะเผยแพร ่
(e - book) 
 

๙๙๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

 

๔๘. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร 
และตำรากฎหมายในระบบห้องสมุดดิจติอล 
(Digital Library) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๓๓๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

 

๔๙. โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร ่“กฤษฎกีา
โฟกัส (Krisdika Focus)” และ “รวมความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาในรอบ ๖ เดือน” 
 

ฉบับ 
(รายเดือน 
/ ราย  ๖    
เดือน) 
 

๑๒/๒ กฤษฎกีาโฟกัส 
รายเดือน และ 
ฉบับรวม ๖ เดือน 

๓๓,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

 ๕๐. จัดซื้อหนังสือ วารสาร และตำรา 
ของห้องสมุด 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดซื้อหนังสือได้
ครบถ้วนตามที ่
กำหนด 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมดุฯ) 

 ๕๑. โครงการเย็บเล่มวารสารและราชกิจจานุเบกษา 
 

ร้อยละ ๑๐๐ วารสารและ 
ราชกิจจานุเบกษา 

๓๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมดุฯ) 

 ๕๒. โครงการซ่อมแซมเอกสารต้นฉบับ 
การร่างกฎหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารที่ได้รบั 
การซ่อมแซม 

๘๐๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมดุฯ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒๓ 


