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ค าน า 
 
  ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพ่ือเป็นกรอบและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 
๒๐ ปต่อจากนี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตรด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทุกภาคส่วน 
ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยการน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปจัดท ากรอบ ทิศทาง 
และแผนงานของตนเพ่ือการมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีรายไดสูง 
อยูในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินด ีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ ซึ่งภารกิจ
ของส านักงานฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงานฯ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนแม่บทระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระยะยาว พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของส านักงานฯ  

  แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็น
แนวทางและเครื่องมือในการผลักดันการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามพันธกิจ เป้าประสงค์ เป้าหมาย
การให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
 
 
          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

                    มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                   หน้า 

 บทน า  ๑ 

  โครงสร้างการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๓   

  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๔ 

 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ๕ 

 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน  ผลลัพธ ์ ๖ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ๗ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Action Plan)       ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งภารกิจในการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย
มหาชน ซึ่งภารกิจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย รวมไปถึงแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นอกจากนี้ ส านักงานฯ  
ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย โดยrต้องพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งในส่วนของการตรวจสอบความจ าเป็น 
ในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ตลอดจนการเปิดเผยผลการด าเนินการต่อสาธารณะ เพ่ือให้
การตรากฎหมายมีคุณภาพ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และไม่สร้างภาระแก่ประชาชน 

จากอ านาจหน้าที่และภารกิจข้างต้น ส านักงานฯ ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบายที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าว  คือ 
 ๑. มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ๒. ปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ  
 ๓. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรูปกฎหมาย 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนปฏิบัติ
การ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้   

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายและการให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ความจ าเป็น 
ในการตรากฎหมายประกอบร่างกฎหมาย โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) ปรับปรุงและพัฒนางานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย ประกอบด้วย
แผนงาน/โครงการ จ านวน ๒ โครงการ 

(๒) พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ประกอบด้วยโครงการ จ านวน ๘ โครงการ 
 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๒ ประการ คือ  
 ๒.๑ ขั้นตอนและกระบวนการร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ 



 ๒.๒ พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย 
 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย ประกอบด้วยโครงการ จ านวน ๓ โครงการ 
(๒) พัฒนาเครื่องมือในการจัดท ากฎหมาย ประกอบด้วยโครงการ จ านวน ๖ โครงการ 
(๓) สร้างการรับรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน ประกอบด้วย

โครงการ จ านวน ๔ โครงการ 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎหมาย มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ 
 ๓.๑ นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้ม
ของกฎหมายของนานาประเทศ 
 ๓.๒. นักกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถในการจัดท ากฎหมายตามแนวทางการปฏิรูป
กฎหมาย 
 ๓.๓. มีเครือข่ายนักกฎหมาย/หน่วยงานทางกฎหมายเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปกฎหมาย 
 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยโครงการ จ านวน  
๕ โครงการ 

(๒) พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายและหน่วยงานเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย ประกอบด้วย
โครงการ จ านวน ๑๑ โครงการ 

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่  ๔ พัฒนาขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ๔ ประการ คือ  
  ๔.๑ ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
  ๔.๒ ทรัพยากรบุคคลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
  ๔.๓ การให้บริการวิชาการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๓ กลยุทธ์ คือ  

(๑) ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การ ประกอบด้วยโครงการ จ านวน ๕ โครงการ 
(๒) พัฒนาการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยโครงการ 

จ านวน ๒๗ โครงการ 
(๓) พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย ประกอบด้วยโครงการ 

จ านวน ๑๖ โครงการ 

  

 

๒ 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

เลขาธิการฯ 

๓ หน่วยงานขึ้นตรง ๑ ส านักงาน ๑๓ กอง ๑ สถาบัน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 

ส านักงานเลขาธิการ สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน 

กองกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม 

กองกฎหมายเทคโนโลย ี

และการคมนาคม 

กองกฎหมายการเงินการคลัง 

กองกฎหมายการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

กองกฎหมายการพาณิชย ์

และอุตสาหกรรม 
กองกฎหมายการศึกษาและ

วัฒนธรรม 

กองกฎหมายต่างประเทศ 

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

กองกฎหมายไทย 

กองกฎหมายปกครอง 

กองกฎหมายสวัสดิการสังคม 

กองพัฒนากฎหมาย 

กองหลักนิติบัญญัติ 

๓ 



หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พิจารณาและจัดท าร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และพิจารณา
เสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทัง้ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดท าร่างกฎหมาย 
 ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ 
 ๓. ประสานงานด้านการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 
 ๔. จัดท าค าแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงิน และให้ค าปรึกษา หรือ
ปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศ 
ร้องขอ 
 ๕. วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและของสังคมแล้ว ท าการศึกษา
วิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 
 ๖. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ๗. ท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วให้บริการค้นคว้า 
แก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 
 ๘. ด าเนินการพฒันานักกฎหมายภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 
 ๙. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



วิสัยทัศน ์

 
ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศมีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือ 

ในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

ค่านิยมองค์การ 
 

มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ 
 

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน : ตั้งใจท าอย่างจริงจัง 

สร้างสรรค์ : จัดท า สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัดท ากฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีคุณภาพ และกฎหมายที่ใช้บังคับต้องไม่สร้าง
ภาระแก่ประชาชน 

๒. จัดท ากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย 
๔. พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ  
๕. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายและค าแปลกฎหมายของประเทศ 
๖. ประสานงานด้านนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
 
 ๑. มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
 ๒. ปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
 ๓. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎหมาย 
  

 
ผลลัพธ์ 

 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 
  การมีกฎหมายที่ดี และมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
 กฎหมายมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันและเป็น เครื่องมือในการปฏิรูป
ประเทศ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
  ๑. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมู ลกฎหมาย
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ 
 ๒. นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทางที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
 

เป้าหมายการให้บริการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านกฎหมาย 
 

 

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

 

 

 

๑. ปรับปรุงกระบวนการ 
ร่างกฎหมายและจัดระเบียบ
กฎหมายเพื่อขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 

๒. เสริมสร้างเครือข่าย 
ทางกฎหมายเพ่ือรองรับ 
การปฏิรูปประเทศ 

๓. ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของส านักงานฯ  

๔. สร้างความเข้มแข็งองค์การ 

๑. มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า
กฎหมายและการใหค้วามเห็นทาง
กฎหมาย 

๒. ปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ                                                 
๓. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพ่ือ
รองรับการปฏิรูปกฎหมาย      

 

 
 

 
 
 
 

๗ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ร่างกฎหมายมีคุณภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมายประกอบร่างกฎหมาย 
กลยุทธ์   : ๑. ปรับปรุงและพัฒนางานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาฐานขอ้มลูกฎหมายส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
    ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย (๒ ฐานข้อมูล) 
         

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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
งานรา่งกฎหมายและ 
ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

๑. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมาย 
 

เร่ือง 
 

๙๐๐ 
 

จ านวนร่างกฎหมาย
และให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมาย 
 

๔๗๓,๗๔๕,๐๐๐ 
 

            ส านัก/กอง/ 
ฝ่ายกฎหมาย 

 *๒. จัดประชุมหารือกับประธานกรรมการกฤษฎีกา
ทุกคณะ เพื่อก าหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย 

ครั้ง ๒ รายงานผลการประชุม ..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/สัมมนา
ของส านักงานฯ 

 

            - กองกฎหมาย
การพานิชย์ฯ/
กองกฎหมาย
การศึกษาฯ 
- กองกฎหมาย
ต่างประเทศ/
กองกฎหมาย
ทรัพยากรฯ 
 

๒. พัฒนาฐานขอ้มูลกฎหมาย
ส าหรับการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมายและให้
ความเห็นทางกฎหมาย 

๓. การประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาต ิ(United 
Nations Commission on International (UNCITRAL)) 
และการประชุมในเวทีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 

    ครั้ง ๗ รายงานการประชุม ๓,๓๙๐,๙๐๐               กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝา่ยแปลและ 
ให้ความเห็น) 

 ๔. การสมัครสมาชิกฐานขอ้มูลกฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

หน่วย ๑ ได้รับบริการข้อมูล ๑,๒๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) ๘ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการกฎหมายส าหรับประชาคมอาเซียน 
อาเซียน+๘ และความร่วมมอืระหวา่งประเทศ 
ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ระยะต่อเนื่อง) 
 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
ประชุมครบถ้วน 
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

๑,๔๕๐,๘๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๖. การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 
ของสมาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมาย 

ครัง้ ๖ รายงานผลการประชุม ๓,๓๘๕,๒๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๗. การประชุม ASEAN Law Association 
 

ครั้ง ๑ รายงานผลการประชุม ๓๒๓,๙๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๘. ค่าธรรมเนียมสมาชกิสมาคมระหว่างประเทศ สมาคม ๕ ได้รับบริการข้อมูล 
และสิทธิการเข้าร่วม 
ประชุม 

 ๒๗๑,๒๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

 ๙. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายระดับ 
อนุบัญญัติในระบบห้องสมดุดิจิตอล (Digital 
Library) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๒,๑๖๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
 

 ๑๐. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลกฎหมายในระบบ 
ThCA (Thai Code Annotated) 
 

ระบบ ๑ ระบบสืบค้น สมบูรณ์/
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

๑,๐๘๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
 

 

 

๙ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
เป้าประสงค์ : ๑. ขัน้ตอนและกระบวนการร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

๒. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย  
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย 
    ๒. พัฒนาเครื่องมือในการจัดท ากฎหมาย 
    ๓. สร้างการรับรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน 
ตัวช้ีวัด : ๑. กฎหมายได้รับการพัฒนา 
    ๒. เครื่องมือในการจัดท ากฎหมาย ๖ เครื่องมือ 

๓. โครงการสร้างความรับรู้และเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน ( ๔ โครงการ) 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. พัฒนากฎหมายของ
ประเทศให้ทันสมัย 
 

๑. โครงการประชุม เรือ่ง การปฏิรปูกฎหมาย
(Regulatory Reform) ขององค์การเพือ่ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization For Economic Cooperation 
and Development (OECD)) 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุปผล 
การประชุม 

๑,๑๑๙,๘๐๐             กองพัฒนา 
กฎหมาย 

 ๒. โครงการประชุมด้านกฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
และแผนการปฏิรูปประเทศ 

ครั้ง ๑ รายงานผลการประชุม ๒,๔๓๙,๕๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 ๓. โครงการสัมมนาพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง  เร่ือง ๑ สรุปผลการสัมมนา ๑๓๕,๐๐๐               กองกฎหมาย
ปกครอง 
 

๒. พัฒนาเครือ่งมอื 
ในการจัดท ากฎหมาย 

*๔. งานพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ 

หลัก 
สูตร 

๑ ความส าเร็จของการ
พัฒนาหลักสูตร 

-             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 

๑๐ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดท าคู่มือแบบ
การร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

คู่มือ ๑ คู่มือแบบร่างกฎหมาย ๗๘,๘๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัต ิ

 ๖. โครงการจัดท าฐานข้อมูลแบบกฎหมาย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลครบถ้วน 
(ร้อยละ ๑๐๐  
ตามเป้าหมาย) 

๘๐๐,๐๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัต ิ

 ๗. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หมายเหต ุ: เปลี่ยนชื่อมาจาก “โครงการสัมมนา
หลักการปฏิบัติงานในการออกค าสั่งทางปกครอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่อจดัท าคู่มือใน
การออกค าสั่งทางปกครอง)” 

 

ฉบับ ๑ รายงานการรับฟัง
ความคิดเห็น 

๓๓๘,๖๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 *๘. โครงการปรับปรุงคู่มือร่างกฎหมายโดยเพิ่ม 
แนวทางการด าเนินการจัดท ากฎหมายตาม 
มาตรา ๗๗ 

คู่มือ ๑ คู่มือร่างกฎหมาย -             กองหลักนิติ
บัญญัต/ิ 
คณะท างานฯ/ 
กองพัฒนาฯ 

 *๙. จัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศกลางเพื่อ
รองรับการด าเนินการตามารตรา ๗๗ 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลกฏหมาย
ครบถ้วน 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 (สพร. เป็น
หน่วยตั้ง

งบประมาณ) 

            คณะอนกุรรมการฯ  
ระบบกลาง/ 
กองกฎหมายไทย/
กองพัฒนากฎหมาย/ 
ส านักงานเลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

๓. สร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมายแก่ผู้เกี่ยวข้อง
และประชาชน 

๑๐. รายงานสรุปผลข้อมูลผลงานส าคัญของ
ส านักงานฯ ส่งกรมประชาสัมพันธ์ (ตามนโยบาย
รัฐบาลด้านการสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อ
ประชาชน) 
 

  ร้อยละ ๑๐๐ รายงานสรุปผล              ส่วนนโยบายและ
แผน 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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 

 ๑๑. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้านกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

กิจกรรม ๔ ด าเนิการครบถ้วน ๗๙๓,๒๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 *๑๒. โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ 
การจัดท ากฎหมาย/หลักเกณฑ์/แนวทางภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ  

ครั้ง ๑๒ รายงานผลการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/สัมมนา
ของส านักงานฯ 

และเงินทุน
หมุนเวียนฯ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

            กองพัฒนา
กฎหมาย/ 
คณะท างานฯ/
คณะอนุกรรมการฯ 

 *๑๓. จัดสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมาย  

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๑,๖๓๕,๐๐๐ 
(เบิกจ่ายจาก

เงินทุนหมุนเวียนฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

            กองพัฒนา
กฎหมาย 

 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพ่ือรองรับการปฏิรปูกฎหมาย 

เป้าประสงค์  : ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
    ๒. นักกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถในการจัดท ากฎหมายตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 
    ๓. มีเครือข่ายนักกฎหมาย/หน่วยงานทางกฎหมายเพ่ือความรว่มมือในการปฏิรูปกฎหมาย 
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายและหน่วยงานเพ่ือการปฏิรูปกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. โครงการฝึกอบรม/พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา (จ านวน ๕ โครงการ) 
    ๒. โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐ (จ านวน ๗ โครงการ) 
    ๓. ข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย (๑ ระบบ) 
    ๔. ความร่วมมือทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ (MOU ๓ ฉบับ) 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. พัฒนาบุคลากรทาง
กฎหมายของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

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

หัวข้อ ๔ รายงานผลการฝึกอบรม ๑,๓๕๖,๘๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 ๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที่นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 

รุ่น 
/ 

คน 

๓ 
/ 

๔๐ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๒,๐๘๖,๒๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 ๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย
การให้ความเห็นทางกฎหมายและการด าเนินคดี
ปกครอง ส าหรับบุคลากรของส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รุ่น 
/ 

คน 

๑ 
/ 

๕๐ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๑,๒๓๒,๗๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 
 

 ๔. โครงการการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 
 

ครั้ง 
/ 

คน 

๒/๕๐ 
  (รวม 
๑๐๐ คน) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
(รอ้ยละ ๑๐๐) 
 

๕๐๖,๒๐๐ 
 

            สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 
 
 
 

๑๒ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ฝ่ายเลขานุการ 

หลกัสูตร ๑ หลักสูตรการพัฒนา 
ฝ่ายเลขานุการ 

-             คณะท างาน
ทบทวนระเบียบ
และปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
ฝ่ายเลขานุการฯ 
 

๒. พัฒนาเครือข่าย 
นักกฎหมายและหน่วยงาน
เพื่อการปฏิรูปกฎหมาย 

*๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมายและการด าเนนิคดี
ปกครอง รุ่นที่ ๒๐ 
 

คน ๑๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 *๗. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมายและการด าเนินคดี
ปกครอง รุ่นที่ ๒๑ 
 

คน ๑๐๐ จ านวนผู้เขา้รว่ม 
การฝกึอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 *๘. โครงการฝกึอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๖ 
 

คน ๑๕๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๓,๕๘๔,๒๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 *๙. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับช านาญการขึน้ไป  
รุ่นที่ ๒๔ 
 

คน ๒๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๔,๑๑๕,๑๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 *๑๐. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับช านาญการขึน้ไป  
รุ่นที่ ๒๕ 
 

คน ๒๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 
 

๔,๑๑๕,๑๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

๑๓ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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 

 ๑๑. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรผู้บริหารงานด้าน
กฎหมายระดับสูง รุ่นที่ ๘ 
 

คน ๔๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๓,๙๙๒,๐๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 ๑๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย
ภาครัฐให้เป็นปัจจุบัน 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

-             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 

 ๑๓. การพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการด้าน
กฎหมายกบัหน่วยงานทางกฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลี (Ministry of Government 
Legislation) ตามที่ส านักงานฯ ได้ท า 
ความตกลงไว้ในระยะต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม ๔ รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

๔,๘๘๒,๖๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 
 

 ๑๔. การพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการด้าน
กฎหมายกบัมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ 
(National University of Singapore) ตามที่
ส านักงานฯ ได้ท าความตกลงไว้ในระยะต่อเนื่อง 

กิจกรรม ๒ รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

๓,๑๒๐,๘๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 

 ๑๕. การพัฒนาความร่วมมอืทางวิชาการด้าน
กฎหมายกบัสถาบัน National Graduate 
Institute for Policy Studies (GRIPS)  
ตามที่ส านกังานฯ ไดท้ าความตกลงไว้ (ระยะต่อเนือ่ง) 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุปผล/
เอกสารวิชาการ 
 

๒,๖๗๕,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

 *๑๖. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมาย (ส าหรบันัก
กฎหมายกฤษฎกีา) 
 

ครั้ง ๒ รายงานผลการสัมมนา ..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/สัมมนา
ของส านักงานฯ 

 

            สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

 

๑๔ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์  : ๑. ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
    ๒. ทรัพยากรบุคคลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
    ๓. การให้บริการวิชาการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
กลยุทธ์   : ๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การ 
    ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์การและทรัพยากรบุคคล 
    ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบ้ริการวิชาการด้านกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ าว่าร้อยละ ๘๕) 
    ๒. คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
    ๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานวิชาการ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐) 
     

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment – ITA) 
 

กิจกรรม ๑ คะแนนประเมินผล
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๕ 

- 
 

 

            ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๒. โครงการเสริมสร้างการน าหลักธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อต้านการทจุริต 
 
 

โครงการ ๑ คะแนนผล 
การประเมินไม่ต่ า
กว่า ร้อยละ ๘๕ 
 

๓๓๑,๙๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การตอ่ต้าน 
การทุจริต 

๓. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

    คน ๓ บุคคลผู้ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๕,๐๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 
 

 ๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ให้กับเจ้าหนา้ที่ของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 

กิจกรรม ๑ รายงานความส าเร็จ
ของการจัดโครงการ 

๕๔,๕๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๑๕ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อ 
เป็นการป้องกันการทุจริต 

โครงการ ๑ รายงานความส าเร็จ
ของการจัดโครงการ 
การจัดโครงการ 

๑๐๙,๒๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 
 

๒. พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การและ
ทรัพยากรบุคคล 

๖. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อรองรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

โครงการ ๑ รายงานผล 
การวิเคราะห ์

๑๒๙,๓๐๐             กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

 ๗. โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง ๑ รายงานการจัดท า 
แบบประเมินผล 
ส่วนราชการ 

๑๘๗,๕๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 ๘. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง การพัฒนา
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสมัมนา ๔๑๗,๔๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๙. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑,๓๗๓,๘๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 ๑๐. โครงการสมัมนา เร่ือง การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏบิัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๘๑๗,๔๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

 

 ๑๑. โครงการสัมมนา เรื่อง การติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๑๗,๔๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 
 
 

๑๖ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการจัดท าฐานขอ้มูลวิชาการ 
ด้านการจัดการความรู ้
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

๑๙๒,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน / กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดการความรู้ 
(KM Team)) 
 

 ๑๓. โครงการจัดการความรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจกรรม  ๓ จ านวนเครื่องมือ 
และความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕๐ 

๘๑๔,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน / กลุ่ม
ผูป้ฏิบัติงานด้าน
การจัดการความรู้ 
(KM Team)) 

                   
 ๑๔. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อ

การสือ่สารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced 
Oral Communication Course (AOCC) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๒๘๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

 ๑๕. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language 
Course (ILC)) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๕๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

 ๑๖. โครงการฝกึอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพื่อ
ใช้ในการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม 
(Oral Communication Course (OCC)) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๘๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 
 

๑๗ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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 

 ๑๗. โครงการฝึกอบรม“หลกัสูตรการเปน็
ข้าราชการที่ดี” ส าหรับขา้ราชการที่อยูร่ะหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  ครั้ง ๑ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ได้รับการบรรจุ 
เข้ารับราชการ) 

๑๒๒,๑๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการ 
เจ้าหน้าที่) 

 ๑๘. โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอาย ุ
ของส านักงาน ก.พ. 
 

   รุน่ ๑ ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการ 

๒๗,๙๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการ 
เจ้าหน้าที่) 
 

 ๑๙. โครงการสัมมนาผู้บริหารระดับต้นและ
ระดับกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๖๒๒,๑๐๐             กองกฎหมาย 
การเงินการคลัง 

 
 ๒๐. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐใน
การควบคุมก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑๓๓,๙๐๐             กองกฎหมาย 
การเงินการคลัง 

                   
 ๒๑. โครงการฝึกอบรมการเสรมิสร้างวัฒนธรรม

องค์กร 
 

คน ๕๐ คะแนนประเมิน 
การตระหนักรู้
วัฒนธรรมองค์กร 
ของ สคก. 
 

๓๓๗,๑๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

 ๒๒. โครงการฝึกอบรมการถ่ายภาพเพื่อ 
การประชาสัมพันธ ์
 

โครงการ ๑ ภาพถา่ยกิจกรรม
เพื่องานประชาสัมพันธ ์

๖๒,๘๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 
 

 ๒๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 
(Programming) 

คน ๒ ส่งข้าราชการ 
เข้ารับการฝึกอบรม 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
  

            ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

                   
 
 

๑๘ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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 

 ๒๔. โครงการฝกึอบรมหลักสูตรเกี่ยวกบัระบบ
เครือข่าย (Network ) 
 

คน ๖ ส่งข้าราชการ 
เข้ารับการฝึกอบรม 

๕๗,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ๒๕. โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรการตกแต่งภาพ 
และออกแบบกราฟฟิค 

คน ๒ ส่งข้าราชการเข้ารับ
การอบรม 

๔๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธกิาร 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ๒๖. โครงการจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ประชุม 
วีดีทัศน์ 
 

   ระบบ ๑ ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ห้อง
ประชุมใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

๑๔,๔๒๑,๒๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๒๗. โครงการบ ารุงรักษาระบบรกัษาความปลอดภัย
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์

โครงการ ๑ ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมีความ 
ปลอดภัย ๑๐๐% 
 

๖๙๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๒๘. โครงการเช่าเครอืข่ายความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

โครงการ ๑ เครือข่ายความเร็วสูง 
และบรกิารอินเตอร์เน็ต
ของส านักงานฯ 
มีประสิทธิภาพ 
 

๕,๒๑๓,๑๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๒๙. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและจัดซือ้เพิ่มเติม 
 

โครงการ ๑ ความส าเร็จ 
ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

๘,๓๗๑,๑๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ๓๐. โครงการจัดซ้ือระบบบันทึกเวลาปฏิบตัิราชการ 
(ทดแทนของเดิม) 
 

โครงการ ๑ ติดต้ังระบบแล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

๙๐๐,๘๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ๓๑. โครงการจัดซ้ืออุปปกรณ์ระบบเครอืข่าย
ทดแทนของเดิม 
 

โครงการ ๑ ติดต้ังอุปกรณ์
เครือข่ายแล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

๘,๐๑๖,๗๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

๑๙ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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. โครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อทดแทน 
ในระบบส ารองไฟฟ้าเดิม 

โครงการ ๑ ติดต้ังอุปกรณ์ส ารอง
ไฟฟ้าแล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

๕๗๕,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

๓. พัฒนาประสิทธภิาพ 
การให้บริการวิชาการด้าน
กฎหมาย 
 

๓๓. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร 
และต ารากฎหมายในระบบห้องสมุดดิจติอล 
(Digital Library) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๓๖๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

 ๓๔. โครงการจัดจ้างบคุลากรส าหรับจัดท า
ฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการด าเนินงาน 
ของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ (ระยะต่อเนื่อง) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดท าข้อมูลและ 
รายงานการประชุม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ครบถ้วน 

๖๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ๓๕. โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาเวบ็ไซต์ 
Law for ASEAN 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานขอ้มูล 
มีประสทิธภิาพ ทันสมัย 
และครบถว้น 

๑๐๒,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกจิการ 
ต่างประเทศ 
 

 *๓๖. การจัดท าค าแปลกฎหมายและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายไทยฉบบั
ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
แก่ประชาชน 

โครงการ ๑ เอกสารวิชาการ 
เกี่ยวกบัการจัดท า 
กฎหมายไทย 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่เป็นระบบ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

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

๑,๐๘๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

๒๐ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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 

 ๓๘. โครงการจดัพิมพ์หนังสอืรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง 
ประจ าป ี๒๕๖๑ (เพือ่เผยแพร่) 

เล่ม ๖๐๐ หนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 
 

๑๓๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 ๓๙. โครงการจัดท าข้อมูลกฎหมายสือ่ประสมส าหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นเพื่อเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

  เร่ือง   ๑๐ จ านวนกฎหมาย 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

๕๐๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๔๐. โครงการหนังสือเผยแพร่ภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ชุด ๑,๒๐๐ หนังสอืเผยแพร่
ภารกิจของส านักงาน 

๓๐๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 ๔๑. โครงการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปี 
 
 
 
 

เล่ม ๑,๕๐๐ หนังสือรายงาน 
ประจ าปีที่จัดพิมพ ์
และเผยแพร ่

๒๕๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 

 
 
 

๔๒. โครงการกฤษฎีกาสัญจร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้ง ๓ ความส าเร็จของ 
การจัดโครงการ 

๘๔,๓๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 

๔๓. โครงการจัดท าจุลสาร “กฤษฎีกาสาร” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ฉบับ ๖ จ านวนจุลสารที่ 
จัดพิมพ์และเผยแพร ่

๕๐๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 

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

ฉบับ 
(รายเดือน 
/ ราย  ๖    
เดือน) 

๑๒/๒ กฤษฎกีาโฟกัส 
รายเดือน และ 
ฉบับรวม ๖ เดือน 

๑๓๘,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

๒๑ 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตวัชี้วดัความส าเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน 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 

 ๔๕. จัดซื้อหนังสือ วารสาร และต าราของ
ห้องสมุด 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดซื้อหนังสือได้
ครบถ้วนตามที ่
ก าหนด 
 

๑,๑๙๕,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมดุ) 

 ๔๖. โครงการเย็บเล่มวารสารและราชกิจจานุเบกษา 
 

ร้อยละ ๑๐๐ วารสารและ 
ราชกิจจานุเบกษา 

๕๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมุด) 

 ๔๗. โครงการซ่อมแซมเอกสารต้นฉบับการร่าง
กฎหมาย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารที่ได้รับ 
การซ่อมแซม 

๘๐๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมุด) 

 ๔๘. โครงการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าดว้ย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
 

  ฐาน 
 ขอ้มูล 

๑ ข้อมูลด้านกฎหมาย 
ปกครองในระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และเอกสารรูปเล่ม 
 

๗๒๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 
 
 
 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๒ 


