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ค าน า 
 
  ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรรำชกำรแผนดิน จ ำแนกเป็น ๑๑ ด้ำน ได้แก่  (๑) ปกป้องและเชิดชูสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ (๒) รักษำควำมมั่นคงของรัฐและต่ำงประเทศ (๓) กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคมและ 
กำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ (๔) กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  
(๕) กำรยกระดับคุณภำพ บริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน (๖) กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศ (๗) กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน (๘) กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม (๙) กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และ
กำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน (๑๐) กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ  และ (๑๑) กำรปรับปรุง
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำกฎหมำย กำรให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
กำรพัฒนำกฎหมำย และกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกฎหมำยภำครัฐ ซึ่งภำรกิจของส ำนักงำนฯ สอดคล้องกับ 
นโยบำยที่ ๑๑ กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม โดยส ำนักงำนฯ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพ่ือถ่ำยทอดนโยบำยของรัฐบำลสู่กำรปฏิบัติในระยะยำว พร้อมทั งจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือถ่ำยทอดแผนงำน/โครงกำรในแผนฯ ๔ ปี เป็นโครงกำร/กิจกรรม 
ที่ต้องด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 

  แผนปฏิบัติรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จะเป็นแนวทำงและเครื่องมือในกำรผลักดันกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมพันธกิจ
เป้ำประสงค ์เป้ำหมำยกำรให้บริกำร และตัวชี วัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนฯ ต่อไป 
 
 
 
          ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
                    มิถุนำยน  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                   หน้า 

 บทน ำ  ๑ 

  โครงสร้ำงกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ๔   

  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ๕ 

 วิสัยทัศน์ ค่ำนิยมองค์กำร พันธกิจ ๖ 

 เป้ำหมำยกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  ผลลัพธ ์ ๗ 

 ควำมเชื่อมโยงของนโยบำยรัฐบำลกับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ๘ 

 แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan)       ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 
  พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี เป็นแผนปฏิบัติรำชกำรที่แสดงภำรกิจที่ส่วนรำชกำร 
จะด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ ๔ ปี ซึ่งต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และให้จัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ซึ่งเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงภำรกิจของส่วนรำชกำรที่จะด ำเนินกำรในปีใดปีหนึ่ง
ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเป็นหน่วยงำนระดับกรม หัวหน้ำส่วนรำชกำรปฏิบัติรำชกำร  
ขึ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดท ำกฎหมำย กำรให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย กำรใช้กฎหมำย และ 
กำรพัฒนำกฎหมำยให้ถูกต้อง สร้ำงควำมเป็นธรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ และประโยชน์สุขของประชำชน  
รวมทั งภำรกิจในกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกฎหมำยภำครัฐให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงกฎหมำยมหำชน ซึ่งภำรกิจของ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล (รัฐบำล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี) นโยบำยที่ ๑๑ กำรปรับปรุงกฎหมำยและกำรยุติธรรม ซึ่งส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดนโยบำย และ
เป้ำหมำยเชิงนโยบำยที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ดังนี  
 นโยบาย    : พัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยใหเ้หมำะสมสอดคล้องกับหลักประชำธิปไตย  
   เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

เป้าหมายเชิงนโยบาย   : ๑. ระบบกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมทั งระบบมีประสิทธิภำพ  
   ทันสมัย สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

 ๒. ประชำชนทุกระดับได้รับกำรปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมำย 
       ด้วยควำมเสมอภำคและเป็นธรรม 

  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กฤษฎีกำสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
ส ำนักงำนฯ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ พร้อมทั งเป้ำหมำยที่จะด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน ผู้รับบริกำร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั งก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และควำมคุ้มค่ำต่อภำรกิจของรัฐ 
  โดยที่รัฐบำลมีนโยบำยมุ่งพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยให้เหมำะสมสอดคล้องกับควำมเป็นจริง
และควำมต้องกำรของประชำชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั งต้องมีกระบวนกำรยุติธรรมที่เข้ำถึงง่ำย  
มีมำตรฐำนตำมหลักสำกล ทันสมัยและเป็นธรรม ภำรกิจตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
จึงสอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย กำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐ และบุคลำกรที่มีหน้ำที่เสนอ
ควำมเห็นทำงกฎหมำยให้มีศักยภำพ ส ำนักงำนฯ จึงได้ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร เพ่ือรองรับนโยบำยดังกล่ำว 
ในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก ำหนดแผนงำน/โครงกำรต่ำง ๆ ในแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนฯ ดังนี    

๑. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ๓ ประกำร คือ 
 ๑.๑ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย  
ที่บังคับได้และเป็นธรรม 
 ๑.๒ มีเครื่องมือส ำหรับกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
 ๑.๓ เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำกฎหมำย 

๑ 



 โดยก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ๓ กลยุทธ์ คือ  
(๑) เร่งรัดกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย  

ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๒ โครงกำร 
(๒) เสริมสร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย  

ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๖ โครงกำร 
(๓) บูรณำกำรกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๒ โครงกำร 

๒. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกฎหมำยและหลักกฎหมำยปกครอง  
มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ๓ ประกำร คือ  
 ๒.๑ ศึกษำและวิจัยกฎหมำยและจัดท ำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนรำชกำรเพ่ือพัฒนำ
กฎหมำย 

 ๒.๒ ทบทวนกำรบังคับใช้กฎหมำยปกครองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำหลักกฎหมำยปกครอง 
ให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
 ๒.๓ มีฐำนข้อมูลกฎหมำยเพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน 
 โดยก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ๓ กลยุทธ์ คือ  

(๑) วิจัยและพัฒนำกฎหมำย  
ประกอบด้วย ๒ แผนงำน จ ำนวน ๒ โครงกำร 

(๒) พัฒนำหลักกฎหมำยปกครอง  
ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๒ โครงกำร 

(๓) ปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยส ำหรับประชำคมอำเซียน  
ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๖ โครงกำร 

 ๓. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำบุคลำกรทำงกฎหมำย  
มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ๒ ประกำร คือ 
 ๓.๑ นักกฎหมำยกฤษฎีกำมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน และมีองค์ควำมรู้ทำงกฎหมำย 
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมำยของนำนำประเทศ 
 ๓.๒. บุคลำกรภำครัฐมีขีดควำมสำมำรถในทำงกฎหมำยทันต่อควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำร
และควำมเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนำขีดควำมสำมำรถนักกฎหมำยกฤษฎีกำ  
ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๔ โครงกำร 

(๒) พัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐ 
ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๖ โครงกำร 

 ๔. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลกฎหมำยแก่ประชำชน  
มีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ๑ ประกำร คือ ให้บริกำรควำมรู้และข้อมูลกฎหมำยแก่ประชำชน 
 
 
 โดยก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนำและปรับปรุงช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย 
๒ 



ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๑ โครงกำร 
(๒) ส่งเสริมควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

ประกอบด้วย ๒ แผนงำน จ ำนวน ๑๕ โครงกำร 

  ๕. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมธรรมำภิบำลและเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กำร  
มีเป้ำประสงคเ์ชิงยุทธศำสตร์ ๔ ประกำร คือ 
 ๕.๑ ส ำนักงำนฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
 ๕.๒ ส ำนักงำนฯ เป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 ๕.๓ ส ำนักงำนฯ มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับระหว่ำงประเทศ 
 ๕.๔  ส ำนักงำนฯ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ 
 โดยก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ๔ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนำมำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมโปร่งใส  
ประกอบด้วย ๒ แผนงำน จ ำนวน ๕ โครงกำร 

(๒) พัฒนำสมรรถนะองค์กำร  
ประกอบด้วย ๓ แผนงำน จ ำนวน ๑๙ โครงกำร 

(๓) แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำรจัดกำรกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ประกอบด้วย ๑ แผนงำน จ ำนวน ๓ โครงกำร  

(๔) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
ประกอบด้วย ๒ แผนงำน จ ำนวน ๘ โครงกำร 

  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

๓ 



โครงสร้างการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายเศรษฐกิจ 
(รองเลขาธิการฯ) 

กองกฎหมาย 
การเงินการคลัง 

กองกฎหมายเทคโนโลยี 
และการคมนาคม 

กองกฎหมายการพาณชิย ์
และอุตสาหกรรม 

ฝ่ายพัฒนา
กฎหมาย 

กองกฎหมายทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

กองกฎหมายไทย ส านักงานเลขาธิการ 

ฝ่ำยกฎหมำย
กำรเงิน 

ฝ่ำยกฎหมำย 
กำรคลัง 

ฝ่ำยกฎหมำย 
คมนำคม 

ฝ่ำยกฎหมำยกำรค้ำ 
และอุตสำหกรรม 

ฝ่ำยกฎหมำย 
ทรัพยำกร 

ฝ่ำยกฎหมำย 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง 
และกำรเกษตร 

 

ฝ่ำยข้อมูล
กฎหมำย 

ฝ่ำยกิจกำร 
พิเศษ 

กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รองเลขาธิการฯ) 

กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายการบรหิารราชการแผ่นดิน 
(รองเลขาธิการฯ) 

ส านักกฎหมายปกครอง ส านักหลักนิติบัญญัต ิ กองกฎหมาย 
กระบวนการยตุิธรรม 

กองกฎหมาย 
การบริหารราชการแผ่นดิน 

ฝ่ำยพัฒนำ 
หลักกฎหมำย

ปกครอง 
ฝ่ำยวิเครำะห์ 
และคดีปกครอง 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ 
ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำร 

ยุติธรรมทำงแพ่ง 

ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำร 

ยุติธรรมทำงอำญำ 

ฝ่ำยกฎหมำย 
กำรเมือง 

กำรปกครอง 

ฝ่ำยกฎหมำย 
กำรบริหำร

รำชกำรแผ่นดิน 

กลุ่มภารกิจด้านกฎหมายสังคม 
(รองเลขาธิการฯ) 

ฝ่ำยกฎหมำย 
เทคโนโลย ี

และกำรพลังงำน 
 

ฝ่ำยกฎหมำยกำรค้ำ 
ระหว่ำงประเทศ 
และทรัพย์สิน 
ทำงปัญญำ 

ฝ่ายกฎหมาย 
 

ฝ่ำยวิเครำะห์ 
กำรร่ำง
กฎหมาย 

สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

กองกฎหมายการศึกษา 
และวัฒนธรรม 

กองกฎหมาย 
สวัสดิการสังคม 

ฝ่ำยบริหำร
หลักสูตร 

ฝ่ำยปฏิบัติกำร   
   และประเมินผล 

ฝ่ำยกฎหมำย
กำรศึกษำขั นพื นฐำน    
  และกำรกีฬำ 

ฝ่ำยกฎหมำย 
อุดมศึกษำ 

และวัฒนธรรม 
ฝ่ำยกฎหมำย 

สวัสดิกำรสังคม 
ฝ่ำยกฎหมำย 
สำธำรณสุข 

ฝ่ำย
ห้องสมุด
กฎหมำย 

ส ำนักกฎหมำยต่ำงประเทศ 

กลุ่มพัฒนำระบบบรหิำร 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

ศูนย์ปฏิบัติกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต 

กรรมการร่างกฎหมายประจ า กรรมการร่างกฎหมายประจ า ผู้ช่วยเลขาธิการฯ 

กรรมการร่างกฎหมายประจ า กรรมการร่างกฎหมายประจ า 

ฝ่ำยอำเซียน 
และกิจกำรต่ำงประเทศ 

ฝ่ำยแปลและให้ควำมเห็น 

๔ 



หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดท ำกฎหมำย กำรใช้กฎหมำยและกำรพัฒนำ
กฎหมำยให้ถูกต้อง สร้ำงควำมเป็นธรรมและส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศและประโยชน์สุขของประชำชน ตลอดจน
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี  
 ๑. พิจำรณำและจัดท ำร่ำงกฎหมำยตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย และพิจำรณำ
เสนอควำมเห็นให้มีกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมำย รวมทั งช่วยเหลือหน่วยงำนของรัฐ ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
 ๒. ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยแก่คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี และหน่วยงำนของรัฐ 
 ๓. ประสำนงำนด้ำนกำรนิติบัญญัติ โดยกำรตรวจสอบดูแลงำนกฎหมำยของประเทศและแก้ไขปัญหำ
ข้อขัดข้องในกำรเสนอกฎหมำย รวมทั งกำรช่วยเหลืองำนด้ำนกฎหมำยในชั นรัฐสภำ 
 ๔. จัดท ำค ำแปลกฎหมำย ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกู้เงิน  และให้ค ำปรึกษำ หรือ
ปฏิบัติงำนอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมำยให้แก่หน่วยงำนของรัฐหรือตำมที่รัฐบำลต่ำงประเทศหรือสถำบันระหว่ำงประเทศ 
ร้องขอ 
 ๕. วิจัยและพัฒนำกฎหมำย โดยตรวจสอบสภำพปัญหำของประเทศและของสังคมแล้ว ท ำกำรศึกษำ
วิจัยเพ่ือเสนอร่ำงกฎหมำยใหม่หรือแก้ไขกฎหมำยเดิม 
 ๖. พัฒนำหลักกฎหมำยปกครองเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติรำชกำร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรปฏิบัติรำชกำร รวมทั งรับผิดชอบกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง และกฎหมำย
ว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
 ๗. ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมำยกลำง โดยกำรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วให้บริกำรค้นคว้ำ 
แก่รัฐบำล รัฐสภำ หน่วยงำนของรัฐ และประชำชน 
 ๘. ด ำเนินกำรพัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐเพื่อให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยมหำชน 
 ๙. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนฯ หรือตำมที่
นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 



วิสัยทัศน ์
 

  ด ำรงไว้ซึ่งควำมเป็นองค์กรกลำงทำงกฎหมำยของประเทศ มีอิสระทำงวิชำกำร และได้รับกำรยอมรับ
เชื่อถือในกำรจัดท ำกฎหมำย กำรให้ค ำแนะน ำและให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย โดยถูกต้องตำมหลักนิติธรรม 
 

ค่านิยมองค์การ 
 

มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ กฎหมำยไทยให้มีคุณภำพ 
 

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน : ตั งใจท ำอย่ำงจริงจัง 

สร้างสรรค์ : จัดท ำ สร้ำงให้มี ให้เป็นขึ น 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัดท ำร่ำงกฎหมำยที่มีควำมถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นกลไกกำรบริหำรงำนภำครัฐ และ
สร้ำงควำมเป็นธรรมให้แก่ประชำชน 

๒. ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยแก่หน่วยงำนของรัฐ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติรำชกำรภำยใต้
ขอบเขตควำมถูกต้องของกฎหมำย 

๓. วิจัยและพัฒนำกฎหมำยของประเทศ เพ่ือให้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
และสังคมและคุ้มครองประโยชน์สำธำรณะ 

๔. พัฒนำหลักกฎหมำยปกครองเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
๕. พัฒนำขีดควำมสำมำรถนักกฎหมำยของหน่วยงำนภำครัฐ 
๖. เป็นศูนย์กลำงรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศ 
๗. ประสำนงำนด้ำนนิติบัญญัติ 
๘. จัดท ำค ำแปลกฎหมำย และให้ควำมเห็นทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
 
 ๑. ร่ำงกฎหมำยและกำรให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยภำครัฐมีคุณภำพครบถ้วนตำมนโยบำยรัฐบำล 
 ๒. กฎหมำยมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน เอื อต่อกำรพัฒนำประเทศ 
กำรบริหำรรำชกำร และกำรด ำรงชีวิตของประชำชน  
 ๓. พัฒนำกระบวนกำรร่ำงกฎหมำย 
 ๔. ให้บริกำรข้อมูลทำงกฎหมำยเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 ๕. บุคลำกรทำงกฎหมำยภำครัฐมีขีดควำมสำมำรถทันต่อควำมจ ำเป็นของรำชกำรและควำมเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 ๖. ประชำชนและผู้รับบริกำร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ผลลัพธ์ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 
  กำรมีกฎหมำยที่ดี และมีแนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำร
ประเทศให้เป็นไปตำมหลักนิติธรรม 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
 ๑. ประชำชนได้รับควำมคุ้มครองกำรด ำรงชีวิตภำยใต้กฎหมำยที่เหมำะสม 
 ๒. มีหลักกฎหมำยปกครองตำมหลักวิชำกำรท่ีส่วนรำชกำรสำมำรถใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
  เพ่ิมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำและตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๔ 
  หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ มีข้อมูลกฎหมำยของ
ประเทศไทย และประเทศสมำชิกอ่ืนในอำเซียนเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนหรือประกอบอำชีพ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๕ 
 ๑. นักกฎหมำยภำครัฐมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงกฎหมำยเชิงสมรรถนะ สำมำรถปฏิบัติงำน
และพัฒนำระบบกฎหมำยของประเทศได้ในทิศทำงที่สอดคล้องและมีมำตรฐำนเดียวกัน 
 ๒. กำรส่งเสริมและสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้เชิงวิชำชีพกฎหมำยให้แก่นักกฎหมำย
ภำครัฐอย่ำงเสมอภำคและทั่วถึง  
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๖ 
  กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรบนพื นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 

 

 ๗ 



ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

นโยบายที่ ๘ 
     ประเด็นนโยบำยที่ ๑๑ กำรปรับปรุง
กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
 

  

เป้าหมายเชิงนโยบาย   
     ●  ระบบกฎหมำยและกระบวนกำร 
         ยุติธรรมทั งระบบมีประสิทธิภำพ  
         ทันสมัย สอดคล้องตำมหลัก 
         นิติธรรม 
     ●  ประชำชนทุกระดับได้รับกำรปฏิบัติ 
         และบังคับใช้ทำงกฎหมำย 
         ด้วยควำมเสมอภำค และเป็นธรรม 

●  เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย 
    ให้ทันสมัย ลดควำมซ  ำซ้อน  
    และส่งเสริมคุณธรรม 
    ในกำรบริหำรงำนภำครัฐ 

●  ร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำ 
    ทำงกฎหมำยภำครัฐ มีคุณภำพ  
    ครบถ้วนตำมนโยบำยรัฐบำล  
    และสอดคล้องกับหลักวิชำกำร 
●  กฎหมำยมีควำมเหมำะสมและ 
    สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
    เอื อต่อกำรพัฒนำประเทศ  
    กำรบริหำรรำชกำร และ 
    กำรด ำรงชีวิตของประชำชน 
●  บูรณำกำรกำรจัดท ำกฎหมำยและ 
    กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย 
●  ให้บริกำรข้อมูลทำงกฎหมำย 
    เพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคม 
    อำเซียน 
●  บุคลำกรทำงกฎหมำยภำครัฐ 
    มีขีดควำมสำมำรถทันต่อควำมจ ำเป็น 
    ของรำชกำร และควำมเปลี่ยนแปลง 
    ของโลก 

  ●  ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      มีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

    ทำงวิชำกำรของส ำนักงำน 
    คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

 
 

 
 
 
 

 ๘ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                       
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
เป้าประสงค์  : ๑. กำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยมีควำมถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยที่บังคับได้และเป็นธรรม 
    ๒. มีเครื่องมือส ำหรับกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
    ๓. เพ่ิมกำรมสี่วนร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำกฎหมำย 
กลยุทธ์   : ๑. เร่งรัดกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
    ๒. เสริมสร้ำงนวัตกรรมในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
    ๓. บูรณำกำรกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัด   : ๑. จ ำนวนร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำยที่พิจำรณำแล้วเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
    ๒. จ ำนวนเครื่องมือส ำหรับกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำยและให้ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
    ๓. โครงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำกฎหมำย 
     

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๑. เร่งรัดกำรจัดท ำร่ำง
กฎหมำยและให้ค ำปรึกษำ
ทำงกฎหมำย 

จัดท ำ/ตรวจพจิำรณำ 
ร่ำงกฎหมำยและให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 

๑. กำรตรวจพิจำรณำ 
ร่ำงกฎหมำยและให้
ค ำปรึกษำทำง กฎหมำย 
 

เร่ือง 
 

๙๐๐ 
 

จ ำนวนร่ำงกฎหมำย
และให้ค ำปรึกษำ
ทำงกฎหมำย 

๔๗๐,๐๗๒,๒๐๐             ส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำยกฎหมำย 

  ๒. ควำมถูกตอ้ง 
ในกำรจัดท ำตรวจพิจำรณำ 
ร่ำงกฎหมำยและให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ ร่ำงกฎหมำย 
และให้ค ำปรึกษำ
ทำงกฎหมำย  
มีควำมถูกต้อง 

-             ส ำนัก/กอง/ 
ฝ่ำยกฎหมำย 

๒. เสริมสร้ำงนวัตกรรม 
ในกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
 

พัฒนำเครื่องมือ 
กำรจัดท ำ/ตรวจพจิำรณำ
ร่ำงกฎหมำยและให้
ค ำปรึกษำทำงกฎหมำย 
 

๓. โครงกำรพัฒนำฐำน 
ข้อมูลกฎหมำยระดับ 
อนุบัญญัติในระบบ
ห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) 
 

    ฐำน 
   ขอ้มูล 

๑ ฐำนข้อมูลครบถ้วน
และถูกต้อง 

๒,๑๖๐,๐๐๐             กองกฎหมำยไทย 
 

 

 

๙ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๔. โครงกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลกฎหมำยในระบบ 
ThCA (Thai Code 
Annotated) 
 

ระบบ ๑ ระบบสืบค้น 
สมบูรณ์/ครบถ้วน 

๑,๐๘๐,๐๐๐             กองกฎหมำยไทย 
 

๕. กำรสมัครสมำชิก
ฐำนข้อมูลกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศ 

องค์กำร ๑ ได้รับบริกำรข้อมูล ๙๐๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยแปลและ 
ให้ควำมเห็น) 
 

๖. ค่ำธรรมเนียมสมำชิก
สมำคมระหว่ำงประเทศ 

สมำคม ๑ ได้รับบริกำรข้อมูล ๒๘,๕๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝำ่ยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๗. โครงกำรจัดท ำฐำน 
ข้อมูลแบบกฎหมำย 
เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์
แบบกฎหมำย  
 

ระบบ ๑ ข้อมูลครบถ้วน 
(ร้อยละ ๑๐๐  
ตำมเป้ำหมำย) 

๘๐๐,๐๐๐             ส ำนักหลัก 
นิติบัญญัติ 

๘. กำรประชุม 
คณะกรรมำธิกำร
กฎหมำยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศแห่งองค์กำร
สหประชำติ (United 
Nations Commission 
on International) 
(UNCITRAL)  
 

ครั ง  ๗ รำยงำนกำรประชุม ๔,๐๗๗,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยแปลและ 
ให้ควำมเห็น) 
 

 
 
 
 

๑๐ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๓. บูรณำกำรกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพิ่มกำรมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรจัดท ำ
กฎหมำย 

๙. โครงกำรศึกษำหลกั
กฎหมำยเกีย่วกับระบบ 
กำรบริหำรจัดกำรเรือนจ ำ 
 

คน ๒๕๐ รำยงำนผลกำรศึกษำ
และข้อเสนอแนะ 
จำกกำรสัมมนำ 

๕๙๒,๐๐๐             กองกฎหมำย
กระบวนกำร
ยุติธรรม 
(ฝ่ำยกฎหมำย
กระบวนกำร
ยุติธรรมทำง
อำญำ) 
 

  ๑๐. โครงกำรสัมมนำ  
เร่ือง กำรมีส่วนร่วม 
ในกำรเสนอกฎหมำย 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ประเทศ 
 

  ครั ง     ๓ ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรสัมมนำ 

*๑๕๓,๒๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย
และแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนำกฎหมำยและหลักกฎหมำยปกครอง 
เป้าประสงค์ : ๑. ศึกษำและวิจัยกฎหมำยและจัดท ำข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนรำชกำรเพ่ือพัฒนำกฎหมำย 

๒. ทบทวนกำรบังคับใช้กฎหมำยปกครองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำหลักกฎหมำยปกครองให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
๓. มีฐำนข้อมูลกฎหมำยเพ่ือรองรับกำรเปิดประชำคมอำเซียน  

กลยุทธ์   : ๑. วิจัยและพัฒนำกฎหมำย 
    ๒. พัฒนำหลักกฎหมำยปกครอง 

๓. ปรับปรุงและพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยส ำหรับประชำคมอำเซียน 
ตัวช้ีวัด : ๑. ผลกำรวิจัยทำงด้ำนกฎหมำย และข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปกฎหมำย และได้รับกำรเผยแพร่ 
    ๒. ผลกำรทบทวน ปรับปรุงหลักกฎหมำยปกครอง 

๓. ฐำนข้อมูลกฎหมำยเพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๑. วิจยัและพัฒนำกฎหมำย 
 

๑. กำรวจิัยเพื่อทบทวน
และพัฒนำกฎหมำย 
 
 
 

๑. โครงกำรจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีผลกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชกฤษฎกีำ
ทบทวนควำมเหมำะสม
ของกฎหมำยไทย 
 

เล่ม  ๑,๐๐๐ หนังสือรำยงำนประจ ำปี
เพื่อทบทวนควำมหมำะสม
ของกฎมำยไทย 

๓๐๐,๐๐๐             ฝ่ำยพัฒนำ
กฎหมำย 
 

๒. แผนควำมร่วมมอื
ระหว่ำงประเทศ 
ในกำรพัฒนำกฎหมำย 

๒. โครงกำรประชุม  
เร่ือง กำรปฏิรูปกฎหมำย 
(Regulatory Reform)  
ขององค์กำรเพื่อควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำ (Organization 
For Economic Cooperation 
and Development 
(OECD)) 

ครั ง ๒ รำยงำนสรุปผล 
กำรประชุม 

๘๙๘,๘๐๐             ฝ่ำยพัฒนำ
กฎหมำย 

 

 

 

 

๑๒ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๒. พัฒนำหลักกฎหมำย
ปกครอง 

ระดมควำมคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงกฎหมำย
ปกครอง 

๓. โครงกำรสัมมนำพัฒนำ
หลักกฎหมำยปกครอง 
 

  คน ๑๐๐ นักวิชำกำรภำยในและ
ภำยนอกหนว่ยงำน
เข้ำร่วมโครงกำร 
(๑๐๐ คน) 
 

*๑๑๒,๙๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ปกครอง 

๔. โครงกำรจัดองค์ควำมรู้
เกี่ยวกบักฎหมำยวำ่ด้วยวธิี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
และกฎหมำยว่ำดว้ย 
ควำมรับผิดทำงละเมิด 
ของเจ้ำหน้ำที ่
 

  ฐำน 
 ข้อมูล 

๑ ข้อมูลด้ำนกฎหมำย 
ปกครองในระบบ 
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

๗๒๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ปกครอง 

๓. ปรับปรุงและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกฎหมำย
ส ำหรับประชำคมอำเซียน 

โครงกำรปรับปรุง 
และพัฒนำฐำนขอ้มูล 
กฎหมำย 
 

๕. กำรประชุม Asean 
Law Association 
 

 สำขำ 
กฎหมำย 
ที่เข้ำร่วม
ประชุม 

๗ รำยงำนผลกำรประชุม ๗๗๗,๖๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๖. โครงกำรกฎหมำย
ส ำหรับประชำคม
อำเซียน อำเซียน+๘ 
และควำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศของประเทศ
สมำชิกอำเซียน  
(ระยะต่อเนื่อง) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วม
ประชุมครบถ้วน 
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๓,๒๖๒,๘๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๗. โครงกำรประชุม 
ด้ำนกำรร่ำงกฎหมำย 
เพื่อรองรับกำรเป็น
ประชำคมอำเซียน 
 

ครั ง  ๑ รำยงำนกำรประชุม 
ด้ำนร่ำงกฎหมำยกับ
ประเทศในภำคพื น
ยุโรปหรืออเมริกำ
เหนือ 

๒,๖๖๑,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

 
 
 

๑๓ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๘. โครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกร
ส ำหรับกำรวิเครำะห์และ
จัดท ำฐำนข้อมูลกฎหมำย
ภำยใต้กรอบกำรด ำเนินงำน
ของประชำคมอำเซียน 
และควำมร่วมมอืระหว่ำง
ประเทศอำเซียนกับ
ภูมิภำคต่ำง ๆ 
 

ฐำน 
ข้อมูล 

๑ ฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย
ภำยใต้กรอบ 
กำรด ำเนินงำน 
ของประชำคม
อำเซียน 

๖๐๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๙. โครงกำรจัดจ้ำง
บุคลำกรส ำหรบักำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูล ศูนย์ศึกษำ
เปรียบเทียบกฎหมำย
อำเซียน 

 

ระบบ ๑ ระบบฐำนข้อมูล 
ที่ตอบสนองกำรใช้งำน
ของส ำนักงำนฯ 

๖๕๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๑๐. โครงกำรจดัท ำกฎหมำย
ไทยฉบับภำษำอังกฤษ 
เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมอำเซียน  

ฉบับ ๒๐ กฎหมำยไทย 
ฉบับภำษำอังกฤษ 

๓,๖๐๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยแปลและ 
ให้ควำมเห็น) 
 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนำบุคลำกรทำงกฎหมำย 

เป้าประสงค์  : ๑. นักกฎหมำยกฤษฎีกำมีควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน และมีองค์ควำมรู้ทำงกฎหมำยที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมำย 
        ของนำนำประเทศ 
    ๒. บุคลำกรภำครัฐมีขีดควำมสำมำรถในทำงกฎหมำยทันต่อควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรรำชกำรและควำมเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนำขีดควำมสำมำรถนักกฎหมำยกฤษฎีกำ 
    ๒. พัฒนำนักกฎหมำยภำครัฐ 
ตัวช้ีวัด   : ๑. โครงกำรฝึกอบรม/พัฒนำนักกฎหมำยกฤษฎีกำ 
    ๒. จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๑. พัฒนำขีดควำมสำมำรถ 
นักกฎหมำยกฤษฎีกำ 

แผนพัฒนำนักกฎหมำย
กฤษฎกีำ 

๑. โครงกำรสัมมนำ  
เร่ือง กำรแลกเปลี่ยน 
ควำมคิดเหน็และถำ่ยทอด
ประสบกำรณ์ของ
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย 
และให้ควำมเห็นทำง
กฎหมำย 
 

ครั ง ๒ รำยงำนผลกำรสัมมนำ *๓,๐๐๐,๐๐๐             กองกฎหมำย
กำรบริหำร
รำชกำรแผน่ดิน 
(ฝ่ำยกฎหมำย
กำรบริหำร
รำชกำรแผน่ดิน) 
 

  ๒. กำรพัฒนำควำมรู ้
เกี่ยวกบักฎหมำยวำ่ด้วย 
เครื่องส ำอำง  

คน ๑๐๐ รำยงำนผลกำรสัมมนำ *๒๑๒,๒๐๐             กองกฎหมำย
สวัสดิกำรสังคม 
(ฝ่ำยกฎหมำย 
สำธำรณสุข 
 

  ๓. โครงกำรบรรยำย 
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชำญ
ต่ำงประเทศ 
 

ครั ง/คน ๒/๕๐ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำร 
(ร้อยละ ๑๐๐) 
 

*๕๑๕,๗๐๐             สถำบันพัฒนำ
นักกฎหมำย
มหำชน 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๔. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที ่
นักกฎหมำยกฤษฎีกำ 
ระดับช ำนำญกำร 
 

  คน ๕๐ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม 
กำรฝึกอบรม 
ผ่ำนกำรประเมิน 

*๘๐๔,๒๐๐             สถำบันพัฒนำ
นักกฎหมำย
มหำชน 
 

๒. พัฒนำนักกฎหมำย 
ภำครัฐ 

แผนพัฒนำนักกฎหมำย
ภำครัฐ 

๕. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 
นักกฎหมำยภำครัฐ 
ระดับช ำนำญกำรขึ นไป 
รุ่นที่ ๒๐ 
 

คน ๒๐๐ 
๑๕๐ 

ปรับลด
ตำมงบฯ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

*๔,๕๗๗,๘๕๐             สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 
 

๖. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 
นักกฎหมำยภำครัฐ 
ระดับช ำนำญกำรขึ นไป 
รุ่นที่ ๒๑ 
 

คน ๒๐๐ 
๑๕๐ 

ปรับลด
ตำมงบฯ 

จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

*๔,๕๗๗,๘๕๐             สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 
 

๗. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรพัฒนำ 
นักกฎหมำยภำครัฐ 
ระดับปฏิบัติกำร รุ่นที่ ๑๔ 
 

คน ๑๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

*๓,๖๒๓,๐๐๐ 
 
 
 

            สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 
 

๘. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรร่ำงกฎหมำย 
กำรให้ควำมเห็นทำง
กฎหมำย และกำรด ำเนิน 
คดีปกครอง รุ่นที ่๑๖ 
 

คน ๑๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

*๒,๔๘๙,๐๐๐             สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 

๙. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรกำรร่ำงกฎหมำย 
กำรให้ควำมเห็นทำง
กฎหมำย และกำรด ำเนิน 
คดีปกครอง รุ่นที ่๑๗ 
 

คน ๑๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

*๒,๔๘๙,๐๐๐             สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 

 
 

๑๖ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๑๐. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้บริหำรงำน 
ด้ำนกฎหมำยระดับสูง 
รุ่นที่ ๖ 
 

คน ๔๐ จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
ที่ผ่ำนกำรประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

*๓,๙๙๒,๐๐๐             สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เผยแพร่ควำมรู้และข้อมูลกฎหมำยแก่ประชำชน  
เป้าประสงค์  : ให้บริกำรควำมรู้และข้อมูลกฎหมำยแก่ประชำชน 
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนำและปรับปรุงช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย 
    ๒. ส่งเสริมควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
ตัวช้ีวัด   : ๑. ช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย 
    ๒. จ ำนวนโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๑. พัฒนำและปรับปรุง
ช่องทำงเผยแพร่ข้อมูล 
กฎหมำย 

แผนพัฒนำเว็บไซต์
ส ำนักงำนฯ 

๑. โครงกำรจัดท ำข้อมูล
กฎหมำยสื่อประสมส ำหรับ
ผูพ้ิกำรทำงกำรได้ยินและ
กำรมองเห็นเพื่อเผยแพร่
ทำงอินเตอร์เน็ต 
 

เร่ือง ๑๐ จ ำนวนกฎหมำย 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

            ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 
 

๒. ส่งเสริมควำมรู้ 
ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน 

๑. โครงกำรเผยแพร ่
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ปกครอง 
 

๒. โครงกำรสัมมนำ 
เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมำย
ว่ำด้วยวธิีปฏบิัติรำชกำร
ทำงปกครองและกฎหมำย 
ว่ำด้วยควำมรับผิด 
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่
กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

ครั ง/คน ๒/๑๕๐ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำร ร้อยละ ๘๐ 

*๕๑๖,๖๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ปกครอง 

๓. โครงกำรจัดพิมพ์
หนังสือรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรวิธปีฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง 
ประจ ำป ี๒๕๕๙ 
 

  เล่ม ๖๐๐ หนังสือรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๓๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ปกครอง 

 

 

 

 

 

 

๑๘ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๔. โครงกำรเผยแพร ่
ควำมรูเ้กี่ยวกับสิทธิและ
ประโยชน์ของประชำชน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย 
วิธีปฏิบัติรำชกำร 
ทำงปกครอง และกฎหมำย 
ว่ำด้วยควำมรับผิด 
ทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที ่
 

  ครั ง ๔ ควำมส ำเร็จของ 
กำรจัดนิทรรศกำร 

๒๕๐,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ปกครอง 

๒. โครงกำรเผยแพร ่
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยอื่น 
 

๖. โครงกำรจัดท ำจุลสำร 
“กฤษฎกีำสำร” ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   ฉบับ ๖ 
 

จ ำนวนจุลสำรที่จัด 
พิมพ์และเผยแพร ่

๕๐๐,๐๐๐ 
 

            ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนช่วย
อ ำนวยกำรและ
ประชำสัมพันธ์) 
 

๗. โครงกำรจัดท ำ 
หนังสือรำยงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

เล่ม 
 

๑,๕๐๐ 
 

หนังสือรำยงำน
ประจ ำปีที่จัดพิมพ ์
และเผยแพร ่

๒๕๐,๐๐๐ 
 

            ส ำนักงำน
เลขำธกิำร 
(ส่วนชว่ย
อ ำนวยกำรและ
ประชำสัมพันธ์) 
 

๘. โครงกำรผลิตสื่อวีดีทัศน์
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลผลิต ๑ สื่อวีดีทัศน์ 
เพื่อประชำสัมพันธ ์
ส ำนักงำนฯ 

๑๓๒,๕๐๐ 
 

            ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนช่วย
อ ำนวยกำรและ
ประชำสัมพันธ์) 
 

๙. โครงกำรกฤษฎีกำ
สัญจร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ครั ง 
 

๓ 
 
 

ควำมส ำเร็จของ 
กำรจัดโครงกำร 
 

๖๗,๕๐๐ 
 

            ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนช่วย
อ ำนวยกำรและ
ประชำสัมพันธ์) 
 

 

 

 

๑๙ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๑๐. โครงกำรเผยแพร ่
กฎหมำย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ควำมสมบูรณ์ของ
เนื อหำที่จะเผยแพร ่
(e - book) 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐             กองกฎหมำยไทย 
 

๑๑. โครงกำรจัดพิมพ ์
เอกสำรเผยแพร ่“กฤษฎกีำ
โฟกัส” (Krisdika Focus) 
และ “รวมควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ในรอบ ๖ เดือน” 
 

    ฉบับ  
 รำยเดอืน 
       / 
รำย ๖ เดือน 

 

๑๒/๒ 
 

กฤษฎกีำโฟกัส  
รำยเดือน และ 
ฉบับรวม ๖ เดือน 
 

๑๓๘,๐๐๐ 
 

            กองกฎหมำยไทย 
 

๑๒. จัดซื อหนังสือ 
วำรสำร และต ำรำ 
ของห้องสมุด 

 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 

จัดซื อหนังสือได้ครบถ้วน 
ตำมที่ก ำหนด 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

            กองกฎหมำยไทย 
(ห้องสมุด) 

๑๓. โครงกำรพัฒนำ
ฐำนขอ้มูลหนังสือ วำรสำร 
และต ำรำกฎหมำยในระบบ
ห้องสมุดดจิิตอล (Digital 
Library) 
 

ฐำน 
ข้อมูล 

๑ ฐำนข้อมูลกฎหมำย
อนุบัญญัต ิ

๓๖๐,๐๐๐             กองกฎหมำยไทย 
(ห้องสมุด) 

๑๔. โครงกำรซ่อมแซม
เอกสำรต้นฉบับกำรร่ำง
กฎหมำย  
 

ร้อยละ ๑๐๐ เอกสำรที่ได้รับ 
กำรซ่อมแซม 

๘๐๐,๐๐๐             กองกฎหมำยไทย 
(ห้องสมุด) 

๑๕. โครงกำรเย็บเล่ม
วำรสำรและรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ 
 

วำรสำรและ 
รำชกิจจำนุเบกษำ 
 

๕๐,๐๐๐             กองกฎหมำยไทย 
(ห้องสมุด) 

 

 

 

๒๐ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๑๖. โครงกำรจัดท ำ 
หนังสือสรุปผลงำนวิชำกำร 
ประจ ำป ี๒๕๖๐ 

เล่ม ๕๐๐ หนังสือสรุปผล 
กำรรวบรวมและ
วิเครำะห์ข้อมูล
กฎหมำยและข้อมูล
วิชำกำรที่เกี่ยวข้อง 

๙๘,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมธรรมำภิบำลและเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์กำร 
เป้าประสงค์  : ๑. ส ำนักงำนฯ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 
    ๒. ส ำนักงำนฯ เป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
    ๓. ส ำนักงำนฯ มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนในระดับระหว่ำงประเทศ 
    ๔. ส ำนักงำนฯ มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ      
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนำมำตรกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมโปร่งใส 
    ๒. พัฒนำสมรรถนะองค์กำร 
    ๓. แลกเปลี่ยนควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำรจัดกำรกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
    ๔. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตัวช้ีวัด   : ๑. คะแนนประเมินผลควำมโปร่งใสอยู่ในระดับ ๕ 
    ๒. จ ำนวนโครงกำรในกำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กำร 
    ๓. โครงกำรแลกเปลี่ยนและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

๔. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
     

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

๑. พัฒนำมำตรกำร 
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ 
ควำมโปร่งใส 
 

๑. ปรับปรุงและพัฒนำ 
กำรด ำเนินกำรตำม 
มำตรฐำนควำมโปร่งใส  

๑. ด ำเนินนโยบำยเกี่ยวกับ 
ควำมโปร่งใสและตรวจ 
สอบได้ของส ำนักงำนฯ 

 

  โครงกำร ๑ คะแนนประเมิน 
ควำมโปร่งใส 
ในระดับ ๕ 

- 
 

 

            ศูนย์ปฏิบัต ิ
กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

๒. โครงกำรส่งเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำน 

๒. โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ด้ำนต่อต้ำนกำรทุจริต 
 

คน ๖๐ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำรครบถ้วน 
ตำมเป้ำหมำย 

*๙๕,๘๐๐ 
 

            ศูนย์ปฏิบัต ิ
กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 

  ๓. โครงกำรฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรใช้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในกำรด ำเนินชีวิต 
 

ครั ง ๑ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๖๐ 

      *๘๔,๙๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
 

 

๒๒ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๔. โครงกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน
เป็นแบบอยำ่งที่ดีด้ำน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

โครงกำร ๑ ควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินโครงกำร 

 *๑๒,๗๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
 

๕. โครงกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
(ผลประโยชน์ทับซ้อน : 
Conflict of Interest) 
 

คน ๕๐ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำรครบถ้วน
ตำมเป้ำหมำย 

*๔๕,๖๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
กำรต่อต้ำน 
กำรทุจริต 
 

๒. พัฒนำสมรรถนะ
องค์กำร 

๑. แผนพัฒนำ 
กระบวนกำรท ำงำน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
 

๖. โครงกำรฝึกอบรม 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
องค์กร 
 

คน ๑๐๐ จ ำนวนผู้เข้ำรับ 
กำรฝึกอบรม 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

*๓๐๙,๐๐๐             สถำบันพัฒนำ 
นักกฎหมำย
มหำชน 
 

  ๗. โครงกำรสัมมนำ เร่ือง 
กำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์
สู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทำง
กำรขับเคลือ่นแผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี  (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
 

คน ๗๐ กรอบและแนวทำง 
กำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนฯ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

*๕๗๐,๗๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย 
และแผน) 

  ๘. โครงกำรสัมมนำ 
เชิงปฏิบัติรำชกำร เรื่อง 
กำรติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กฤษฎกีำ ประจ ำป ี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

คน ๗๐ รำยงำนผลส ำเร็จ 
หรือควำมกำ้วหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนฯ 

*๕๐๘,๖๐๐   
 

          ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย 
และแผน) 

 
 

๒๓ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๙. โครงกำรสัมมนำ เร่ือง 
กำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรกระบวนงำน 

ครั ง ๒ รำยงำนผลกำรสัมมนำ *๓๑๑,๘๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย 
และแผน) 
 

๑๐. โครงกำรสัมมนำ 
เชิงปฏิบัตกิำร เรือ่ง ตัวชี วัด
กำรประเมินส่วนรำชกำร
และแนวทำงกำรด ำเนินกำร
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

คน ๖๐ รำยงำนผลกำรสัมมนำ *๒๑๒,๗๐๐             กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร 

๑๑. โครงกำรสัมมนำ เรื่อง 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 
ผู้ปฏิบัติงำนดำ้นกำรบรหิำร 
จัดกำรภำครัฐของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

คน ๘๐ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
สัมมนำ ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ ๘๐ 

*๙๒,๘๐๐             กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร 

๑๒. โครงกำรสัมมนำ 
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง  
กำรมีสว่นร่วมในกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ   
พ.ศ. ๒๕๖๐ และก ำหนด
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

คน ๒๘๐ สรุปผลกำรปฏิบัติงำน
ปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
นโยบำยกำรท ำงำน 
ในปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

*๑,๔๖๘,๘๐๐ 
 

            กลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

 ๒. แผนพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 

๑๓. โครงกำรอบรม
หลักสูตรประกำศนยีบัตร 
ผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ 
(Certified Government 
Internal Auditor - CGIA) 
ของกรมบัญชีกลำง 
 

หลักสูตร ๑ ส่งข้ำรำชกำร 
เข้ำรับกำรอบรม 
ตำมหลักสูตร 

*๒๑,๘๐๐             กลุ่มตรวจสอบ
ภำยใน 

๑๔. โครงกำรฝึกอบรม
หลักสูตรภำษำอังกฤษ
เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
(Intensive Language 
Course (ILC)) 
 

คน ๓ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผ่ำนกำรประเมิน 

๕๕,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๑๕. โครงกำรฝึกอบรม 
หลักสูตรภำษำอังกฤษ 
เพื่อใช้ในกำรเสนอผลงำน
และกำรพูดเพื่อกำรประชุม 
(Oral Communication 
Course (OCC)) 
 

คน ๒ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ผ่ำนกำรประเมิน 

๘๕,๐๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๑๖. โครงกำรปัจฉิมนิเทศ
ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ 
ของส ำนักงำน ก.พ. 

รุ่น ๑ ส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วม 
โครงกำร 

*๓๗,๒๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนกำร 
เจ้ำหน้ำที่) 
 

  ๑๗. โครงกำรฝึกอบรม
“หลักสูตรกำรเป็น 
ข้ำรำชกำรที่ดี” ส ำหรับ
ข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำง
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ครั ง ๑ จ ำนวนผู้เข้ำรว่ม
โครงกำร 
(ร้อยละ ๑๐๐  
ของผู้ได้รับกำรบรรจุ 
เข้ำรับรำชกำร) 

*๑๘๖,๗๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนกำร 
เจ้ำหน้ำที่) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๑๘. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ   

 หลักสูตร ๓ ส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วม 
โครงกำร 

๑๔๒,๐๐๐ 
 
 

            ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 

    ๑๘.๑ โครงกำร 
ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่ำยและ 
กำรรักษำควำมปลอดภัย 
(Network and Security) 
 

 หลักสูตร 
/คน 

๒/๔ ส่งข้ำรำชกำร 
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ครบถ้วน 

*๑๑๑,๐๐๐ 
 
 
 
 

             

    ๑๘.๒ โครงกำร
ฝึกอบรมหลักสูตร 
กำรเขียนโปรแกรม  
(Programming) 
 

 หลักสูตร 
/คน 

๑/๒ ส่งข้ำรำชกำร 
เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตำมหลักสูตร 

*๓๑,๐๐๐ 
 
 
 

             

๑๙. กำรสัมมนำผู้บริหำร 
ระดับต้นและระดับกลำง 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ครั ง ๑ รำยงำนผลกำรจัด
สัมมนำ 

*๔๑๐,๘๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย 
และแผน 

๓. พัฒนำระบบบรหิำร
จัดกำรควำมรู ้

๒๐. โครงกำรสัมมนำ เรือ่ง 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้
ในกำรจัดท ำและเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมำย 
 

คน ๘๐ รำยงำนสรุปผล 
กำรสัมมนำ 

*๔๕๗,๑๐๐             กองกฎหมำยไทย 
(ฝ่ำยข้อมูล 
กฎหมำย) 

๒๑. โครงกำรสัมมนำ  
เรื่อง กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

  คน ๖๐ แนวทำงและองค์
ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
กำรพัฒนำ 

*๔๕๐,๖๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย 
และแผน) และ 
ผู้ปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (ทีมงำน 
KM Young) 
 

๒๗ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

 ๓. พัฒนำระบบบรหิำร
จัดกำรควำมรู ้

๒๒. โครงกำรสัมมนำ เรือ่ง 
กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้
ในกำรจัดท ำและเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมำย 
 

คน ๘๐ รำยงำนสรุปผล 
กำรสัมมนำ 

*๔๕๗,๑๐๐             กองกฎหมำยไทย 
(ฝ่ำยข้อมูล 
กฎหมำย) 

๒๓. โครงกำรสัมมนำ  
เรื่อง กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ควำมรู้ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

  คน ๖๐ แนวทำงและองค์ควำมรู้
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

*๔๕๐,๖๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนนโยบำย 
และแผน) และ 
ผู้ปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (ทีมงำน 
KM Young) 
 

๓. แลกเปลี่ยนควำมรู ้
ด้ำนวิชำกำรและกำรบริหำร
จัดกำรกับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 

โครงกำรแลกเปลี่ยน/
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนตำ่งประเทศ 

๒๔. กำรพัฒนำควำมร่วมมอื
ทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำย
กับสถำบัน Nation 
Graduate Institution  
for Policy Studies 
(GRIPS) ตำมที่ส ำนักงำนฯ 
ได้ท ำควำมตกลงไว้ 
 

 หลักสูตร ๑ ควำมส ำเร็จของ 
กำรจัดกิจกรรม
ควำมร่วมมือ 
ทำงวิชำกำร 

๓,๖๑๗,๖๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยอำเซียน
และกิจกำร
ต่ำงประเทศ) 
 

๒๕. กำรพัฒนำควำมรว่มมอื
ทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำย 
กับกระทรวงร่ำงกฎหมำย
ของประเทศเกำหลี 
(Ministry of Government 
Legislation) ตำมที่ส ำนักงำนฯ 
ได้ท ำควำมตกลงไว้ 
 

กิจกรรม ๑ รำยงำนผลสรุปกำรจัด
กิจกรรมทำงวิชำกำร 

๑,๘๓๘,๔๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยแปลและ 
ให้ควำมเห็น) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๒๖. กำรพัฒนำควำมรว่มมอื
ทำงวิชำกำรด้ำนกฎหมำย 
กับส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ของประเทศสิงคโปร์ 
(Attorney General’s 
Chamber) ตำมที่ส ำนักงำนฯ 
ได้ท ำควำมตกลงไว้ 

 

กิจกรรม ๑ รำยงำนผลสรุปกำรจัด
กิจกรรมทำงวิชำกำร 

๑,๓๙๑,๘๐๐             ส ำนักกฎหมำย
ต่ำงประเทศ 
(ฝ่ำยแปลและ 
ให้ควำมเห็น) 
 
 

๔. พัฒนำระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑. โครงกำรปรับปรุง 
และพัฒนำระบบ
สำรสนเทศของส ำนักงำนฯ 
 

๒๗. โครงกำรปรับปรุง
เว็บไซต์และระบบ
ให้บริกำรบนอินเทอร์เน็ต 
 

ระบบ ๑ ควำมส ำเร็จของ 
กำรพัฒนำเว็บไซต์
ของส ำนักงำนฯ 

๓,๖๐๑,๕๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 

๒๘. โครงกำรปรับปรุง
ระบบส ำรองข้อมูล 
(Backup System) 
 

ระบบ ๑ ควำมส ำเร็จในกำรติดตั ง
ระบบส ำรองข้อมูล 

๓,๘๕๐,๐๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 

๒๙. โครงกำรจ้ำงบริกำร
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ประชุม 
วีดีทัศน์ 
 

ระบบ ๑ ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ห้องประชุม
ใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง 

๑๓,๔๕๒,๓๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 

๓๐. โครงกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบรักษำควำมปลอดภัย
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

โครงกำร ๑ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
มีควำมปลอดภยั
๑๐๐% 

๖๙๐,๐๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 

                  
๒. แผนจัดหำและ 
พัฒนำคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ 

๓๑. โครงกำรจัดซื อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อพว่ง  
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
ที่หมดอำย ุ
 

โครงกำร ๑ ควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๑๑,๔๐๘,๐๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 

 

๒๙ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๕๙ 
พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

  ๓๒. โครงกำรจัดซื อ
อุปกรณ์สลับสัญญำณ
เครื่องแม่ข่ำย (Server 
Switch) 
 

โครงกำร ๑ ติดตั งอุปกรณ์สลับ
สัญญำณ ส ำหรับ 
เครื่องแม่ข่ำย (Server 
Switch) ส ำเร็จภำยใน
เดือน มี.ค. ๕๙ 
 

๕๒๐,๐๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 

๓๓. โครงกำรจัดซื อ 
โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับ 
ห้องประชุม เพื่อรองรับ 
คณะกรรมกำรที่เพิ่มขึ น 
 

โครงกำร ๑ ติดตั งอุปกรณ์ส ำหรับ
กำรประชุมส ำเร็จ  
ภำยในเดือน เม.ย. ๕๙ 

๘,๕๔๙,๓๐๐             ส ำนักงำน
เลขำธิกำร 
(ส่วนสำรสนเทศ) 
 

 
หมายเหต ุ:     *  โครงกำรฝึกอบรม/สัมมนำ 
 

  

๓๐ 


