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ค าน า 
 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และมอบหมายให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ น าแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าวไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๘)  
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง 
สร้างความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลากร 
ทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชน  
  ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม  
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘)  
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับภารกิจตาม
นโยบายรัฐบาล ที่ก าหนดในแผนบริหารราชการแผ่นดินดังกล่าว ซึ่งส านักงานฯ มีนโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการแบบ Rolling Plan ๔ ปี โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกปี การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) เป็นการ Rolling Plan ครั้งที่ ๑ ของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
ซึ่งได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เพ่ือให้สามารถรองรับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทที่ ๑  กรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  -  ความเป็นมา              ๑ 
  -  กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง           ๒ 
  -  สภาพแวดล้อมทางสังคม            ๓ 
  -  ผลการด าเนินงานของที่ผ่านมา            ๔ 
 
บทที ่๒  นโยบาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  -  นโยบายของผู้บริหาร              ๖ 
  -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม            ๗ 
  -  ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์          ๘ 
 
บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  -  ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน     ๑๙ 
  -  เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลลัพธ์        ๒๐ 
  -  แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ๒๑ 
  -  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์        ๒๒ 
  -  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (Action Plan)         ๒๔ 
 
บทที่ ๔  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ  
  - การตดิตามประเมินผล            ๒๙ 
  - ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ       ๓๑ 
  - ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล         ๓๒ 
  
ภาคผนวก 
  -  โครงสร้างส านักงานฯ 
  -  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
กรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ี

 
ความเป็นมา 
 

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ซึ่งเป็นแผนที่แสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการใน 
ช่วงระยะเวลา ๔ ปี และต้องมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการในปีหนึ่ง  
ปีใดภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเก่ียวกับการจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมาย
ให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม  และการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งภารกิจในการ
พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งภารกิจของส านักงานฯ มีความสอดคล้องกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาล นโยบายที่  ๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๒ 
กฎหมายและการยุติธรรม โดยส านักงานฯ ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ดังนี้ 
  นโยบาย        :    พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย  
             เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
  เป้าหมายเชิงนโยบาย  :  ๑. ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ  
         ทันสมัย สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

๒. ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย 
    ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

  โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) และมอบหมายให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ น าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส านักงานฯ จึงได้จัดท าแผน 
ปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เพ่ือเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานฯ มีนโยบายในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แบบ Rolling Plan โดยมีการทบทวน
แผนทุกปี การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีครั้งนี้ เป็นการ Rolling Plan ครั้งที่ ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๙ ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงทิศทางการท างาน โดยมุ่งเน้นที่จะเพ่ิมบทบาทส านักงานฯ ในสังคม  
ให้เป็นสถาบันทางกฎหมายที่มีความโดดเด่น เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของส านักงานฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ด ารงไว้ซึ่งความ
เป็ นองค์ กรกลางทางกฎหมายของประเทศ  มี อิ สระทางวิ ชาการ  และได้ รั บการยอมรั บเชื่ อถื อ 
ในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย  โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม  
โดยได้ก าหนดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 

๑ 



ที่ชัดเจน รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผล 
ตามเป้าประสงค์ ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้น าองค์ประกอบปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย หรือสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในส านักงานฯ มาเป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงทิศทางการท างานของส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลด้วยเช่นกัน 
 
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดท าขึ้น
โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางและสอดคล้องกับกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตามนัยแนวนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม 
      มาตรา ๗๘ (๖) ด าเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานของรัฐตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
      มาตรา ๘๑ (๒) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด ทั้งโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และต้องอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ตามนัยมาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
      (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
      (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
      (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
      (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
      (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
      (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
      (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ นโยบายที่ ๘ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ข้อ ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม ก าหนดนโยบายที่จะพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานในการให้ความเห็น หรือตรวจสอบการตรากฎหมาย
ของรัฐให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม 
  ๔. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดังนี้ 
 (๑)  พิจารณาและจัดท าร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ
พิจารณาเสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ  
ในการจัดท าร่างกฎหมาย 

 (๒)  ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ 

 ๒ 



 (๓)  งานประสานการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 

 (๔)  จัดท าค าแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินและให้ค าปรึกษาหรือ
ปฏิบัติงานอ่ืนอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่าง
ประเทศร้องขอ 

      (๕)  วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและของสังคม แล้ว
ท าการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 

      (๖)  การพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และการส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
      (๗)  ท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วให้บริการ
ค้นคว้าแก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐและประชาชน 

      (๘)  ด าเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 

      (๙)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
  จากการวิ เคราะห์ข่าว/บทความที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ซึ่งปรากฏผลกระทบทั้งด้านบวก และด้านลบ กล่าวถึงบทบาทและภารกิจของส านักงานฯ ตลอดปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา (จากการรวบรวมของส่วนช่วยอ านวยการและประชาสัมพันธ์ ส านักอ านวยการ และจัดเก็บข้อมูลไว้
ในระบบ Digital library (DL) ตู้ สื่อ/สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ) 
  ผลการวิเคราะห์ประเด็นข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ แสดงให้เห็นถึงเสียงสะท้อนจากสังคมภายนอกสู่ส านักงานฯ  
ทั้งจากหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง Internet เป็นต้น สามารถแยกผลกระทบด้านข่าว/ บทความ 
ออกเป็ น ๒ ลั กษณะ คื อ ผลกระทบด้ านบวก และผลกระทบด้ านลบ โดยผลกระทบด้ านบวก  
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นของบทบาทและภารกิจ ของส านักงานฯ คือ การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย การตีความ และการร่างกฎหมาย ส าหรับผลกระทบด้านลบมีเนื้อหาที่กล่าวถึงการท างานที่ล่าช้า  
และความไม่เป็นกลาง ซึ่งผู้บริหารของส านักงานฯ ได้มีการชี้แจงในทุกกรณี 
  จากเสียงสะท้อนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ แสดงให้เห็นความต้องการของประชาชน  
หรือหน่วยงานภาครัฐที่คาดหวัง และเน้นย้ าให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท างาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้
ความเห็นทางกฎหมาย หรือตีความกฎหมายให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หรือตามค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติ
คณะรัฐมนตรี มีการท างานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้น  
  การท างานของส านักงานฯ มีระบบขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็น  
หรือตีความกฎหมายโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวได้ หลักการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วยการชี้แจงข้อมูล  
และประชุมหารือจากผู้แทนส่วนราชการเป็นส าคัญ เพ่ือความถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
ภาพรวม 
  สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมมีความขัดแย้งกันมากขึ้น 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต้องใช้กฎหมายเป็นหลัก จึงถือได้ว่ากฎหมายเป็นกลไกส าคัญของการปกครองประเทศ 
ที่ยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคือกลไกส าคัญที่จะสร้าง

  ๓ 



หลักประกันว่า การใช้อ านาจทางปกครองจะเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ตกอยู่ภายใต้อ านาจของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เมื่อกล่าวถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคนส่วนใหญ่จะมองว่ามีหน้าที่
หลัก ๒ ประการ คือ คนร่างกฎหมาย และคนตีความกฎหมายให้หน่วยงานของรัฐ แต่โดยสภาพที่แท้จริง ผู้ที่
ต้องการจะมีกฎหมาย คือ หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจะได้น ากฎหมายนั้น ๆ ไปปฏิบัติหน้าที่  โดยกระบวนการ
จัดท ากฎหมาย คือ หน่วยงานที่ต้องการมีกฎหมายใด ก็จะน าเสนอกฎหมายนั้นให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) รับทราบ จากนั้นจึงจะส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ตรวจ โดยจะมีการพิจารณาเนื้อหา
และความจ าเป็นในการตรากฎหมายนั้น โดยที่กฎหมายไทยมีเป็นจ านวนมาก การออกกฎหมายแต่ละฉบับอาจ
ไปซ้ าซ้อนกับกฎหมายเดิม หรืออาจไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เกินกว่าเหตุ หรืออาจมีผลกระทบ
ต่อการบริหาร ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไม่ได้พิจารณาเฉพาะตัวบทกฎหมายอย่างเดียว 
แต่ต้องดูเนื้อหาสาระและหลักนิติธรรมด้วย นอกจากนี้ กฎหมายบางฉบับอาจคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน 
หลายกระทรวง ซึ่งแต่ละกระทรวงก็มองความรับผิดชอบเฉพาะงานของตน แต่กรอบกฎหมายฉบับนั้นไปผูกโยง 
หรือคาบเกี่ยวกับกระทรวงอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้เดิมอยู่แล้ว จึงเป็นหน้าที่หนึ่งของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่จะต้องตรวจสอบและบูรณาการกลไกทางกฎหมาย เพ่ือไม่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ซ้ าซ้อนกัน 
และเป็นกฎหมายที่เหมาะกับสังคมไทย โดยภารกิจดังกล่าวจึงท าให้การพิจารณากฎหมายแต่ละฉบับต้องใช้
เวลา เป็นเหตุให้ส านักงานฯ มักจะถูกต าหนิเรื่องความล่าช้า ทั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีการก าหนดกรอบระยะเวลา
ในการท างานเป็นการเร่งรัดการท างานให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องความล่าช้าเป็นการตอบสนอง  
ต่อสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบัน 
  อย่างไรก็ตามกฎหมายก็เป็นกลไกส าคัญต่อการบริหารประเทศ เป็นเครื่องมือส าคัญ 
ที่เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในฐานะหน่วยงานทางกฎหมาย
จึงมีเป้าหมายในการปฏิบัติราชการโดยคาดหวังจะให้เกิดนิติรัฐในสังคมไทย และสามารถใช้กฎหมายแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  การปฏิบัติงานของส านักงานฯ ในอีก ๓ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ซึ่งอยู่ในช่วงที่
ประเทศไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งการเป็นสมาชิกอาเซียนท าให้ประเทศไทยต้องมีข้อผูกพัน 
ตามพันธกรณีที่ก าหนดในกฎบัตรอาเซียน ดังนั้น การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีผลกระทบต่อการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับกฎหมายของรัฐบาล ตลอดจนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ  
ทุกหน่วย ส านักงานฯ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
แก่รัฐบาล คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ  
จึงต้องปรับบทบาทเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

 
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการก าหนดกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของส านักงานฯ นอกเหนือจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยจัดท าโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ การประชุม
ผู้บริหารระดับสูงประจ าสัปดาห์ การรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนของส่วนงานย่อย ตลอดจน  
การสรุปผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมในการสัมมนาประจ าปี เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป  จากข้อมูลผลการ
ด าเนินการทั้งหมด ส านักงานฯ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
พร้อมทั้งวางกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการปฏิรูปการปฏิบัติงานของส านักงานฯ ดังนี้  
    

 ๔ 



  ๑. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย 
๒. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  

  ๓. ก าหนดให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับส านักให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการ 
เพ่ือวางหลักกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนงานของส านักงานฯ และเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป 
  ๔. ก าหนดแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมถึง
ข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การมอบหมายงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการท างาน
ให้เกิดการท างานแบบกลุ่ม การติดตามงาน และการตรวจสอบความถูกต้องของงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานอ่ืนที่สมควรอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายกฎหมาย 
  ๕. ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานในระดับเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง การสร้างความสัมพันธ์ในการท างานทั้ง
ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านทั้งเรื่องเร่งด่วนและ  
งานประจ า 
  ๖. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านกฎหมายต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส านักงานฯ เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จบการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ในการน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการท างานตามความรับผิดชอบของส านักงานฯ ให้คุ้มค่าแก่การมีประสบการณ์ด้าน
กฎหมายต่างประเทศ 
  ๗. ก าหนดวิธีการจัดท าข้อมูลติดตามงาน เพ่ือวางรูปแบบและวิธีการติดตามงาน การรวบรวม
ข้อมูล และแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูล เพ่ือใช้ในการติดตามงานของผู้บริหาร หรือเป็นข้อมูลเสนอรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี 
  ๘. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหางานบริหารทั่วไป 
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บทที่ ๒ 
นโยบาย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

 
นโยบายผู้บริหาร 
 ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ
ในระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ของส านักงานฯ ดังนี้  

๑. ปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานฯ โดย 

 ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายและวางระบบการท างานอย่างชัดเจน โดยก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และเวลาแล้วเสร็จของงาน ทั้งงานแผนงาน/โครงการ และงานประจ า 
 ๑.๒ ก าหนดมาตรฐานงานและคุณภาพของงาน ดังนี้ 
 (๑) แบบกฎหมายต้องชัดเจนเป็นมาตรฐาน 
 (๒) คุณภาพของงานวิชาการ งานวิชาการต้องมีคุณภาพสามารถใช้อ้างอิงได้ เช่น  
งานให้ความเห็นของส านักกฎหมายปกครอง ให้อ้างอิงทฤษฎีการตีความ เพ่ือผู้ใช้งานน าไปอ้างอิงได้ และต้องมี
งานวิชาการใหม่ ๆ เสนอผู้รับบริการ 
 ๑.๓ ปรับบทบาท/ภาระหน้าที่ของผู้บริหาร ดังนี้ 
 (๑) เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) ต้องรับผิดชอบงาน
บริหารเต็มรูปแบบ ทั้งการบริหารแผนงานและบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการก าหนดกรอบแผนงานและ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 
 (๒) กรรมการร่างกฎหมายประจ า เป็นผู้รับผิดชอบหลักงานด้านวิชาการ (งานแฟ้ม)  
โดยการท าหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจในเรื่องงานวิชาการ 
  ๑.๔ กระจายอ านาจ โดยการมอบอ านาจอย่างเบ็ดเสร็จ เพ่ือไม่ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน 
และเป็นการลดขั้นตอนการท างาน ซึ่งจะท าให้ลดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน เช่น มอบหมายให้รองเลขาธิการฯ 
รับผิดชอบงานกฎหมายล าดับรองทัง้กระบวนงาน โดยไม่ต้องเสนอถึงเลขาธิการฯ เป็นต้น 

 ๒. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงการบริหารอัตราก าลังคนเพ่ือรองรับปริมาณ
งานและภารกิจที่จะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถให้ปฏิบัติงานได้ในระดับนานาประเทศ โดยมีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

 ๒.๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อส านักงานฯ และบุคลากร 
 ๒.๒ ก าหนดระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน 
 ๒.๓ ก าหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และ 
ความจ าเป็นของส านักงานฯ โดยสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชนต้องประสานกับทุกส่วนงานภายในเพ่ือหา
ความจ าเป็นในการจัดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ 
 ๒.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง และมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๒.๕ พัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารและการสื่อสารภายในที่สร้างแรงจูงใจและความ
ผูกพันต่อองค์กร 
 ๒.๖ มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกันเพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมร่วมของส านักงานฯ และเป็นการเพ่ิมขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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 ๓. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล 
ให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล 
 ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของส านักงานฯ ในอีก ๓ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) นอกจาก
ต้องค านึงถึงนโยบายของผู้บริหารในด้านการปฏิรูปการท างาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์แล้ว ส านักงานฯ ต้องค านึงถึงปัจจัยภายนอก ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร์ประเทศ ในความรับผิดชอบของส านักงานฯ คือ การปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งระบบ (ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม) โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เช่น บทก าหนดโทษ 
ดังนั้น การวางแผนการท างานต้องค านึงถึงประเด็นนี้ โดยเฉพาะการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้ อง
กับยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 ๒. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการออกกฎหมายต้องมีการอนุวัติการ  
ให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียน โดยเริ่มจากการพิจารณากฎ ระเบียบที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เช่น การอนุมัติ/
อนุญาต ซึ่งการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ มีความส าคัญและเร่งด่วน ซึ่งต้องพิจารณาก าหนด
ผู้รับผิดชอบภารกิจนี้ โดยเฉพาะแยกจากงานประจ า 
 ๓. งานพัฒนากฎหมาย ต้องสามารถผลิตงานวิจัยทางกฎหมายเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจเป็นการปรับปรุงพัฒนางานเดิมโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นงานที่คิดหรือสร้างใหม่ 
ส่วนงานด้านการจัดท าหรือพัฒนากฎหมายต้องมีการบูรณาการกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยส านักงานฯ ต้องเข้า
ไปมีบทบาทตั้งแต่ชั้นการยกร่างหรือพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย โดยการเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง เพ่ือให้กฎหมายแล้วเสร็จทันต่อสถานการณ์และการใช้งานจริง อีกทั้งจะเป็นการลดขั้นตอนและระยะ 
เวลาในการท างาน 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหลักการในการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงาน (Stakeholders) ผู้บริหารจึงมีนโยบายที่จะก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส านักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีการ
แต่งตั้ งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และผู้ เกี่ยวข้อง  
เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการ ซึ่งคณะท างานจัดท าแผนได้ก าหนดกิจกรรมในการจัดท ายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. รับฟังและระดมความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานฯ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงานฯ 
  ๒. สรุปข้อเสนอแนะและความคาดหวังของบุคลากร กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เสนอต่อผู้บริหาร 
  ๓. วิเคราะห์ SWOT โดยผู้บริหาร คณะท างานจัดท าแผน และผู้แทนจากส่วนงานย่อยในส านักงานฯ 
  ๔. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และก าหนดทิศทางองค์การของส านักงานฯ 
  ๕. จัดท า TOWS Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบ 
  ๖. สื่อสารและก าหนดยุทธศาสตร์ 
  ๗. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
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ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

กิจกรรม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. รับฟังและระดมความคิดเห็น 
    และความคาดหวัง 
    ของ Stakeholders  

๑.๑ ก าหนดผู้รับบริการและ 
      ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

คณะท างาน ● ส านัก/ศูนย/์สถาบนั/ 
   ฝ่ายกฎหมาย 

๑.๒ ก าหนดวิธีการรับฟังและ 
      ระดมความคิดเห็น 

คณะท างาน - 

๑.๓ รวบรวมข้อเสนอแนะและ 
      ความคาดหวังของบุคลากร 
      ภายใน และกลุ่มผู้รับบริการ 
      และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างาน ● บุคลากรของ 
   ส านักงานฯ 
● ผู้รับบริการและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒. สรุปข้อเสนอแนะและ 
    ความคาดหวัง เสนอต่อ 
    ผู้บริหาร 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูล 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
 

๓. วิเคราะห์ SWOT ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ SWOT  
ของส านักงานฯ 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
● ผู้แทนส านัก/ศูนย์/ 
   สถาบัน/ฝ่ายกฎหมาย 

๔. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    และก าหนดทิศทางองค์การ 

ประชุมเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และก าหนดทิศทาง 
การท างาน 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
● ผู้แทนส านัก/ศูนย์/ 
   สถาบัน/ฝ่ายกฎหมาย 

๕. จัดท า TOWS Matrix ๑. ประชุมเพ่ือจัดท า TOWS  
    Matrix และจ าแนกยุทธศาสตร์ 
    ตามแนวทางของ TOWS Matrix  
๒. ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ของส านักงานฯ 
๓. ก าหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์  
    ตัวชีว้ัด และผู้รับผิดชอบ 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
● ผู้แทนส านัก/ศูนย์/ 
   สถาบัน/ฝ่ายกฎหมาย 

๖. สื่อสารและถ่ายทอด 
    ยุทธศาสตร์ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสาร
และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
● ผู้แทนส านัก/ศูนย์/ 
   สถาบัน/ฝ่ายกฎหมาย 

๗. จัดท าแผนปฏิบัติการ ๗.๑ ก าหนดแผนงานหลัก 
      ในแต่ละกลยุทธ์ 
๗.๒ ส่วนงานย่อยจัดท าโครงการ/ 
      กิจกรรมภายใต้กรอบ 
      แผนงานตามกลยุทธ์ 

คณะท างาน 
 
● หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
● ผู้อ านวยการส านัก/  
   ศูนย์/สถาบัน/ 
   ฝ่ายกฎหมาย 

● ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/ 
   ฝ่ายกฎหมาย 
● บุคลากรในส านัก/ 
   ศูนย์/สถาบัน/ 
   ฝ่ายกฎหมาย 
 

๘ 



กิจกรรมที่ ๑ รับฟังและระดมความคิดเห็นและความคาดหวังของ Stakeholders 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็นของ
บุคลากรในส านักงานเพ่ือการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของส านักงานฯ ผู้ รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงานฯ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้การรับฟังและระดมความคิดเห็นเป็น ๕ กลุ่ม  
ตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบและความเกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานฯ ดังนี้ 
  ๑. กลุ่มลูกจ้างประจ า  
  ๒. กลุ่มข้าราชการสายอ านวยการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ (รวมพนักงานราชการ)  
  ๓. กลุ่มข้าราชการสายนักกฎหมายกฤษฎีกา (รวมพนักงานราชการต าแหน่งนิติกร)   
  ๔. กลุ่มผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น   
  ๕. กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงานฯ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ 

ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็น ส านักงานฯ ด าเนินการ ๒ วิธี คือ 
  ๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
  ๒. ออกแบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของส านักงานฯ  
  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม 
ครบถ้วน ส านักงานฯ ได้พิจารณาจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยแบ่งตามพันธกิจและ
ประเภทการให้บริการของส านักงานฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



ภารกิจการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พันธกิจ 
ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการให้บริการ 

๑. จัดท ารา่งกฎหมายที่มีความถูกต้อง 
    และสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไก 
    การบริหารงานภาครัฐ และสรา้ง 
    ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
ส่วนราชการ 

๑.๑ ตรวจพิจารณาและจดัท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบยีบ  
      ข้อบังคับ หรือประกาศตามค าสั่งของนายกรัฐมนตร ี
      หรือมติคณะรัฐมนตร ี
๑.๒ ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการจัดท ารา่งกฎหมาย 
๑.๓ งานประสานการนิติบัญญตัิโดยการตรวจสอบดูแลงาน 
      กฎหมายของประเทศและแกไ้ขปัญหาข้อขัดข้อง 
      ในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานดา้น 
      กฎหมายในช้ันรัฐสภา ดังนี ้
      (๑) เป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
      (๒) เป็นกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการใน 
           สภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภา  
      (๓) ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ 
           วุฒิสภา (ในคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ) 
๑.๔ ตรวจพจิารณากฎหมายที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร  
      และคณะรัฐมนตรมีีมตเิห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 
 

๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก ่
    หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็น 
    หลักเกณฑใ์นการปฏิบัตริาชการ 
    ภายใต้ขอบเขตความถูกต้อง 
    ของกฎหมาย 

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ๒.๑ เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
      การให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย 
๒.๒ ให้ความเห็นทางกฎหมายแกห่น่วยงานของรัฐ  
      หรือตามที่รัฐบาลตา่งประเทศ หรือสถาบันระหว่าง 
      ประเทศร้องขอ 
๒.๓ จดัท าค าแปลกฎหมาย 
๒.๔ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานดา้นกฎหมายแก่หน่วยงาน 
      ของรัฐด้วยการตอบช้ีแจงหรอืส่งผู้แทนเป็นกรรมการ 
      หรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐ 
 

๓. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้ 
    กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ 
    พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ 
    คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
และประชาชน 

ตรวจสอบสภาพปญัหาของประเทศ และท าการศึกษาวจิัย
เพื่อการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
 

๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
    เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
    ราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
ประชาชน 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักกฎหมายปกครอง
และพัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทาง 
การปฏิบัตริาชการของหน่วยงานของรัฐ 

๕. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ 
    ในทางกฎหมายมหาชนให้แก่ 
    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

ส่วนราชการ ด าเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐโดยจัดฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมายมหาชน 
 

 
 

๑๐ 



พันธกิจ 
ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการให้บริการ 

๖. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ 
    ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
และประชาชน 

๖.๑ ให้บริการห้องสมดุกฎหมายในเว็บไซต์ของส านักงานฯ  
      ซึ่งรวบรวมตัวบทกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย  
      ค าวินิจฉัย และค าพิพากษาศาล รวมทั้งบทความ 
      ทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ 
๖.๒ จดัท าเอกสารทางวิชาการเกีย่วกับกฎหมายเผยแพร ่
      ให้สามารถค้นคว้าได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง  
      และพิจารณาความรู้ในการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ ให้บริการค้นคว้าหนังสือ เอกสาร และวารสารต่าง ๆ  
      จากเอกสารต้นฉบับในห้องสมุดของส านักงานฯ  
๖.๔ จดัท าเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร ่
 

๗. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา 
    ให้มีความรู้ทางวิชาการ และเปน็ 
    ผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
    ทางกฎหมาย 
 

บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของนักกฎหมาย
กฤษฎีกา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 



กิจกรรมที่ ๒  สรุปข้อเสนอแนะและความคาดหวังเสนอต่อผู้บริหาร 
  ผลจากการสัมมนาเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานฯ และการ
ออกแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ 
ดังนี้ 
  บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการปฏิบัติงานของ
ส านักงานฯ ตามผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัยที่จะท าให้การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ๘ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๑.๑ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและการก าหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วนทุกสายงาน รวมทั้งก าหนดรูปแบบมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๒ ลดความซ้ าซ้อนในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา  โดยฝ่ายเลขานุการฯ 
ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะพิจารณา หากปรากฏว่าเคย
มีการให้ความเห็นในลักษณะเดียวให้เสนอคณะกรรมการฯ ที่เคยพิจารณาเป็นองค์คณะในการพิจารณา 
      ๑.๓ ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้แทนไปประชุมภายนอก โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ประเด็นปัญหาและหารือกับผู้บังคับบัญชาถึงแนวทางการให้ความเห็นให้ชัดเจนก่อน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาโต้แย้ง
ในภายหลัง 
      ๑.๔ พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถรอบด้านเพ่ือรองรับ 
การหมุนเวียนบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส านักหรือฝ่ายกฎหมายต่าง ๆ 
  ๒. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๒.๑ การพัฒนาประสิทธิภาพและก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
ของฝ่ายเลขานุการ และเพ่ิมบทบาทของฝ่ายเลขานุการในการประชุมให้มากขึ้น รวมทั้งต้องมีการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ให้ชัดเจน 
      ๒.๒ การเสริมสร้างทัศนคติในการท างานที่ดี โดยต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน
ให้ค านึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก 
  ๓. การปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านัก ศูนย์ และสถาบัน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
      ๓.๑ ให้มีการปรับปรุงบทบาทและอ านาจหน้าที่ของส านัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายพัฒนา
กฎหมาย ให้เป็นหน่วยงานทางวิชาการ โดยเน้นการเสริมสร้างผลงานทางวิชาการและเป็นแหล่งข้อมูลองค์
ความรู้แต่ละด้านตามอ านาจหน้าที่ของส านัก/ศูนย์/สถาบัน ที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
      ๓.๒ ในการปฏิบัติงานของส านัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายพัฒนากฎหมาย ต้องมีการบูรณาการ 
ข้อมูลงานวิชาการระหว่างกัน เนื่องจากงานของส านัก/ศูนย์/สถาบัน และฝ่ายพัฒนากฎหมาย จะมีส่วนเกื้อหนุนและ
เกี่ยวพันกัน โดยการบูรณาการร่วมกันจะช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านงบประมาณสนับสนุนงานวิชาการซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดได้ 
  ๔. การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้มีคุณภาพและรวดเร็ว มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๔.๑ การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  
            (๑) เสนอให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานทั้งในระดับคณะกรรมการกฤษฎีกา (มีการ
หมุนเวียนกรรมการกฤษฎีกาในแต่ละองค์คณะ) และระดับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติ 
            (๒) ควรมีระบบการคัดกรองและประเมินผู้ที่จะท าหน้าที่เลขานุการ 

 ๑๒ 



      ๔.๒ การมอบหมายงาน ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการมอบหมายงานอย่างชัดเจน และสามารถ
กระจายงานระหว่างกลุ่มภารกิจได้ 
      ๔.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 
            (๑) ปรับปรุงวิธีการติดตามงาน โดยหัวหน้ากลุ่มภารกิจและผู้ก ากับฝ่ายควรติดตามการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตลอดระยะเวลาการตรวจพิจารณา เพ่ือเป็นการติดตามและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้น 
            (๒) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยร่างกฎหมายที่ไม่มีความยุ่งยาก หรือร่างกฎหมาย 
บางประเภท เช่น กฎหมายที่มีแผนที่ท้าย เมื่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจได้พิจารณาเห็นชอบแล้วให้สามารถด าเนินการ
ส่งออกได้ 
      ๔.๔ เพ่ิมมาตรการในการร่วมมือระหว่างส านักงานฯ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง โดยให้ผู้แทน
หน่วยงานที่มาร่วมประชุมลงนามรับทราบผลตามมติที่ประชุมฯ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
โดยเฉพาะการด าเนินการต่อเนื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. การปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับเจ้าหน้าที่ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๕.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
            (๑) ขั้นตอนที่ ๑ : การเริ่มปฏิบัติงาน ควรมีวิธีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ใหม่และผู้ปฏิบัติงานเดิม สร้างความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านการปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม  
            (๒) ขั้นตอนที่ ๒ : การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน สร้างนักกฎหมายกฤษฎีกา
ต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานและถ่ายทอดความรู้แก่นักกฎหมายกฤษฎีกาใหม่ 
            (๓) ขั้นตอนที่ ๓ : การกระตุ้นผู้ขาดประสิทธิภาพ ควรมีระบบทดสอบการปฏิบัติงาน
ของนักกฎหมายกฤษฎีกาเป็นระยะ 
      ๕.๒ การสร้างความสัมพันธ์ในการท างานทั้งระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน และ
ระหว่างผู้ร่วมงานด้วยกัน 
  ๖. การใช้ความรู้ด้านกฎหมายต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานฯ มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
      ๖.๑ มีแผนงานด้านการใช้ประโยชน์บุคลากรที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพ่ือให้
สามารถใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
      ๖.๒ จัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์สืบค้นข้อมูลวิชาการต่างประเทศ  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศ 
      ๖.๓ การจัดท าค าแปลต าราเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการ
การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ เป็นการน าศักยภาพด้านภาษาของผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ
มาบริหารองค์ความรู้เพ่ือสร้างคุณภาพงานทางวิชาการ 
  ๗. การจัดท าข้อมูลติดตามงาน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๗.๑ ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และกรอบเวลาในการจัดท าข้อมูลติดตามงานจากการรายงาน
เรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  
      ๗.๒ จัดท าข้อมูลติดตามงานโดยใช้ระบบส านักงานอัตโนมัติ (OA) อย่างจริงจัง 
      ๗.๓ พัฒนาระบบการติดตามงานเพ่ือให้ครอบคลุม ครบถ้วนทุกขั้นตอน ทั้งในขั้นการพิจารณา
ของส านักงานฯ และข้ันตอนด าเนินการต่อจากส านักงานฯ จนกว่ากฎหมายจะแล้วเสร็จและประกาศใช้บังคับ 
  ๘. การแก้ไขปัญหางานบริหารทั่วไป มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
      ๘.๑ ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานของแต่ละส่วน 

 ๑๓ 



      ๘.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของส านักงานฯ 
 ๘.๓ วางแผนการจัดหาและพัฒนาอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองตอบ
ต่อการใช้งานให้ทันสมัย 
      ๘.๔ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเสริมสร้างความผาสุก และบรรยากาศใน
การท างานแก่บุคลากร 
  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ส านักงานฯ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพันธกิจ 
        ๑.๑  ให้ความเห็นและพิจารณาร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จทันต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 
        ๑.๒  การประสานระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินการในการพัฒนากฎหมาย ควรด าเนินการร่วมกัน
กับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือแก้ปัญหาการทับซ้อนของ
กฎหมาย และด าเนินการแก้ไขกฎหมายในเชิงรุก 
        ๑.๓  มีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายปกครองสู่ประชาชน 
        ๑.๔  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายปกครองพร้อมตัวอย่างแนวทางค าวินิจฉัย 
ที่ เกี่ ยวข้องสอดคล้องรายมาตราเ พ่ือใช้ปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้าที่ ของรั ฐและจัดอบรมให้ความรู้  
นักกฎหมายภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือทราบความเปลี่ยนแปลงทันต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศและของโลก 
        ๑.๕  ในการเผยแพร่กฎหมายควรจัดท าค าอธิบายหลักกฎหมายแต่ละฉบับด้วย 
        ๑.๖  ต้องการให้จัดฝึกอบรมกฎหมายที่ส าคัญ ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น และมีการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย เพ่ือความช านาญและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
        ๑.๗  ควรปรับเนื้อหาของพันธกิจที่นอกเหนือจากการพัฒนาองค์กรบางข้อมาเป็นการส่งเสริม
สังคมส่วนรวมให้เกิดความรู้ สามารถเข้าถึงการบริการด้านกฎหมายได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
        ๑.๘  ควรปรับปรุงพันธกิจการพัฒนานักกฎหมาย โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม
กฎหมายโดยใช้ระบบ e-learning คือให้ข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดเวลา มีระบบ
การวัดผลความรู้ ประเมินผลที่ชัดเจนเพราะจะท าให้สะดวกประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มาก 
        ๑.๙  ควรเปิดโอกาสให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจัดขึ้น เช่น กฎหมายมหาชน 
      ๑.๑๐  ในการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแต่ละครั้งนั้น มีข้อเสนอแนะว่า
ฝ่ายเลขาฯ น่าจะมีรายงานการประชุมหรือสรุปรายงานท าเป็นบันทึกให้กับผู้ เข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงด้วย  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่ส่งตัวแทนเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง 
      ๑.๑๑  ควรมีการแปลกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการค้นคว้า และควรมีการเผยแพร่ความเห็น 
หรือกฎหมายค าวินิจฉัยมากขึ้นและเป็นปัจจุบัน 
  ๒. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศหรือเว็บไซต์ 
      ๒.๑  พัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานฯ ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัย สามารถค้นหาข้อมูล
ได้โดยง่าย ไม่มีความสลับซับซ้อน และมีแนวทางการป้องกันระบบขัดข้อง 
      ๒.๒  ควรเพ่ิมเติมการจัดหมวดหมู่การให้ความเห็นของส านักงานฯ เผยแพร่ลงหน้าเว็บไซต์ เช่น 
หมวดการศึกษา สังคม แรงงาน หรือเพ่ิมเติมระบบสืบค้น เป็นต้น รวมถึงการจัดหน้าเว็บเพจให้ดูสวยงาม เป็นระเบียบ 
สืบค้นง่าย และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า 

  ๑๔ 



 ๒.๓  เสนอให้น าเรื่องเสร็จทุกเรื่องลงใน website รวมทั้งงานวิจัยกฎหมาย และควรแบ่งแยกหัวข้อ
เรื่องการตอบข้อหารือ หรือความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ชัดเจนและค้นคว้าได้ง่าย 
 ๒.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะความเห็นทางกฎหมายควรแยกเป็นหัวข้อ เช่น  
เรื่องความรับผิดทางละเมิด เรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 
กิจกรรมที่ ๓  วิเคราะห์ SWOT 
  ผลสรุปจากการรับฟังและระดมความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานฯ รวมทั้งความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานฯ ได้สรุปสภาพแวดล้อม ดังนี้  
 
  จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑.  มีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาเป็นองค์คณะในการพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
  ทางกฎหมาย 
  ๒. บุคลากรของส านักงานฯ มีความรู้และเข้าใจแบบกฎหมายของประเทศ และมีความมุ่งมั่น 
      ในการปฏิบัติงาน 
  ๓. มีการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน 
  ๔. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
  ๑. กฎหมายมีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกัน  
  ๒. อัตราก าลังคนไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
  ๓. ช่วงอายุของบุคลากรห่างกันมาก ท าให้ขาดความต่อเนื่องของการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
  ๔. มีความเสี่ยงต่อการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  โอกาส (Opportunities) 
  ๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
  ๒. ภารกิจของส านักงานฯ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก 
  ๓. ส านักงานฯ เป็นแหล่งข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
  ๔. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  อุปสรรค (Threats) 
  ๑. ความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นทางกฎหมายมีมาก 
  ๒. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนาคนและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไปตามแผน 
 ๓. การบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดท า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและ 
     ให้ความเห็นทางกฎหมายระหว่างหน่วยงานภาครัฐไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

  ๑๕ 



กิจกรรมที่ ๔  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
  ส านักงานฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์การ เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นและ
กระตุ้นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ สรุปได้ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับ
เชื่อถือในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม 
 

พันธกิจ 
  ๑. จัดท าร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ  
และสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
  ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ
ภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 
  ๓. พัฒนากฎหมายของประเทศ เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
  ๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๕. เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๖. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
  ๗. พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ทางกฎหมาย 
 

ค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ 

 

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน : ตั้งใจท าอย่างจริงจัง 

สร้างสรรค์ : จัดท า  สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น 
 

กิจกรรมที่ ๕  การจัดท า TOWS Matrix 
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
หรือข้อจ ากัดของส านักงานฯ (SWOT) คณะท างานจัดท าแผนฯ ได้น าผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดก าหนด
ยุทธศาสตร์ โดยการจัดท า TOWS Matrix ด้วยน าปัจจัยแต่ละประเภทมาจับคู่กัน เพ่ือวิเคราะห์และเลือก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ และก าหนดเป็นประเด็นหลัก 
ที่ส านักงานฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการในก าหนดระยะเวลา ๔ ปี 
  การจัดท า TOWS Matrix ท าให้ส านักงานฯ สามารถก าหนดกรอบประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการ
ท างานเชิงรุก เชิงรับ เตรียมการป้องกัน หรือแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยุทธศาสตร์ที่ได้จากการจัดท า TOWS Matrix คือ 
  ๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือช่วงชิงโอกาส 
  ๒. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) เป็นการจัดการจุดอ่อนเพ่ือสร้างโอกาส 
  ๓. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategies) เป็นการหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยใช้จุดแข็ง 
  ๔. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategies) เป็นการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนเพ่ือเอาชนะอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

  ๑๖ 



TOWS Matrix ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
                       ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
        ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  มีผู้ทรงคณุวุฒิหลากหลายสาขาเป็นองคค์ณะ 
     ในการพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
     ทางกฎหมาย 
๒.  บุคลากรของส านักงานฯ มีความรู้และเขา้ใจ 
     แบบกฎหมายของประเทศ และมีความ 
     มุ่งมั่นในการปฏิบตัิงาน 
๓.  มีการส่งเสริมการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
๔.  มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ 
     ในการปฏิบัติงาน 
 

๑.  กฎหมายมีความหลากหลายและซับซ้อน 
     แตกต่างกัน  
๒.  อัตราก าลังคนไมเ่พียงพอต่อปริมาณงาน 
๓.  ช่วงอายุของบุคลากรห่างกันมาก ท าให้ 
     ขาดความต่อเนื่องของการสั่งสมความรู ้
     และประสบการณ ์
๔.  มีความเสี่ยงต่อการใช้ระบบเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 

โอกาส  
(Opportunities) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก  
(SO Strategies) 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข  
(WO Strategies) 

๑.  กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
     และพัฒนาประเทศ 
๒.  ภารกิจของส านักงานฯ ไดร้ับการยอมรับ 
     และเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก 
๓.  ส านักงานฯ เป็นแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย 
     ของประเทศ 
๔.  การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน  
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

●  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า ตรวจพิจารณา 
     ร่างกฎหมาย 
●  เสริมสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
     ปฏิบัติงาน 
●  พัฒนาฐานข้อมูลและช่องทางในการเผยแพร่ 
     กฎหมาย 
●  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับ 
     การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

●  พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
●  พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ 
●  เร่งรัด พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู ้
     จากผู้เช่ียวชาญ 
 

อุปสรรค (Threats) 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน  

(ST strategies) 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ  
(WT Strategies) 

๑.  ความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็นทาง 
      กฎหมายมีมาก 
๒.  ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนา 
     คนและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เป็นไป 
     ตามแผน 
๓.  การบูรณาการและประสานความร่วมมือ 
     ในการจัดท า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย  
     และให้ความเห็นทางกฎหมายระหว่าง 
     หน่วยงานภาครัฐไม่เพยีงพอ 
 

●  เพิ่มบทบาทของส านักงานฯ ในสังคม  
     เพื่อเป็นสถาบันทางกฎหมายที่โดดเด่น 
●  สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและ 
     เป็นอิสระทางวิชาการของส านักงานฯ 
●  พัฒนาขีดสมรรถนะองค์การและบุคลากร 
 

●  ปรับปรุงโครงสรา้งการท างานเพื่อเพ่ิม 
     ประสิทธิภาพการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
●  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดท า  
     ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
     ทางกฎหมาย 
●  สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมทาง 
     กฎหมายแก่บุคลากรและบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

 ๑๗ 



บทท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
  คณะท างานจัดท าแผนฯ น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานฯ (SWOT) และ 
การจัดท า TOWS Matrix เสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน นโยบายและทิศทางองค์การ 
ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเพ่ิมบทบาทในสังคม เพ่ือเป็นสถาบันทางกฎหมาย 
ที่โดดเด่น” ส านักงานฯ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ๕ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.  ประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
  ๒.  พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
  ๓.  พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
  ๔.  ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การและขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
  ๕.  เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประเด็น จะเป็นหลักในการด าเนินงานตามทิศทางของส านักงานฯ  
ซึ่งการน าประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน นอกจากสอดคล้องกับนโยบาย 
รัฐบาล เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ภารกิจของส านักงานฯ แล้ว ต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้มิติทั้ง ๔ ด้าน ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และ 
มิตดิ้านการพัฒนาองค์การ (Balanced Scorecard) ซึ่งการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของมิติทั้ง ๔ ด้าน จ าเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับเพ่ือผลักดันการด าเนินงานของส านักงานฯ จึงต้องมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และ
สื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในให้ทั่วถึงทั้งองค์การ  
  การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ต้องมีความชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือความเข้าใจและให้การน าไปปฏิบัติมีความชัดเจน 
คณะท างานจัดท าแผนฯ จึงได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของส านักงานฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยแผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นกรอบส าหรับผู้บริหารในการติดตามการด าเนินงาน 
ตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตร์ในกรอบ
ระยะเวลาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๘ 



ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลและเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

(ที่ก าหนดในแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

นโยบายที่ ๘ 
     ประเด็นนโยบายที่ ๘.๒ กฎหมาย 
และการยุติธรรม 
 

  

เป้าหมายเชิงนโยบาย   
     ●  ระบบกฎหมายและกระบวนการ 
         ยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ  
         ทันสมัย สอดคล้องตามหลัก 
         นิติธรรม 
     ●  ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัติ 
         และบังคับใช้ทางกฎหมาย 
         ด้วยความเสมอภาค  
         และเป็นธรรม 

●  เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
    ให้ทันสมัย ลดความซ้ าซ้อน  
    สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย  
    หลักนิติธรรม และเหมาะสมกับ 
    สถานการณ์เปลี่ยนแปลง  
    ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
    การปกครอง 

●  ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมายภาครัฐ มีคุณภาพ  
    ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล  
    และสอดคล้องกับหลักวิชาการ 
●  กฎหมายมีความเหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
    เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
    การบริหารราชการ และการ 
    ด ารงชีวิตของประชาชน  
●  ให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
    เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
●  บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีด 
    ความสามารถทันต่อความจ าเป็น 
    ของราชการ และความเปลี่ยนแปลง 
    ของโลก 

  ●  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      มีความพึงพอใจในการให้บริการ 

    ทางวิชาการของส านักงาน 
    คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑๙ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
 

  ๑. ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐมีคุณภาพครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล 
  ๒. กฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
การบริหารราชการ และการด ารงชีวิตของประชาชน  
  ๓. ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๔. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจ าเป็นของราชการและความ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๕. ประชาชนและผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางวิชาการ
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
ผลลัพธ์ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 
  การมีกฎหมายที่ดี และมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
  ๑. ประชาชนได้รับความคุ้มครองการด ารงชีวิตภายใต้กฎหมายที่เหมาะสม 
  ๒. มีหลักกฎหมายปกครองตามหลักวิชาการท่ีส่วนราชการสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลกฎหมาย
ของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๔ 
  ๑. นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทางที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเป็นกลไกในการบริหาร
และพัฒนาประเทศให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๒. การส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักกฎหมาย
ภาครัฐอย่างเสมอภาคและทั่วถึง เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับข้าราชการในการปฏิบัติราชการอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๕ 
  การให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

 ๒๐ 



แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : ด ารงไว้ซ่ึงความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถอืในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิตธิรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมาย 

และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การ 

และขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 

●  ร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการ 
    บังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
●  ค าปรึกษาทางกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหาร 
    ราชการแผ่นดินและถูกต้องตามหลักนิติธรรม  
    และสามารถอ้างอิงน าไปใช้ในการบริหารประเทศ 

●  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยต่อคณะรัฐมนตรี 
     และส่วนราชการเพื่อพัฒนากฎหมาย 
●  พัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้สอดคล้อง เหมาะสม 
     กับสังคมไทย 
●   กฎหมายมีความสอดคล้องกับพันธกรณี 

●  นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการ 
    ปฏิบัติงานและมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัย 
    สอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
●  บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมาย 
    ทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการและ 
    ความเปลี่ยนแปลงของโลก 

จัดท า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายถูกต้อง สมบูรณ์ ผลการศึกษาวิจัยเพื่อน าไปอ้างอิงทางวิชาการ 

บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ 
มีขีดความสามารถทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 

จ านวนร่างกฎหมายและให้ปรึกษาทางกฎหมายแล้วเสร็จ  
ตามที่ก าหนดในแผน 

ผลการวิจัย/แนวทางการพัฒนากฎหมาย จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาความรู้ 
ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงานฯ ก าหนด 

๑. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและขีดสมรรถนะ 
    ทรัพยากรบุคคล 

๒. ปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่

ประชาชน ผู้รบับริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔. ให้บริการและรับผิดชอบต่อสังคม 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัท า 
    ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมาย 

๑. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
    มีความถูกต้องสมบูรณ์  
    มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
    ที่บังคับได้และเป็นธรรม 
๒. การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    เป็นไปตามหลักการบริหาร 
    ราชการแผ่นดินและถูกต้อง 
    ตามหลักนิติธรรม และสามารถ 
    อ้างอิงน าไปใช้ในการบริหาร 
    ประเทศ 
      

๑. จ านวนร่างกฎหมายและ 
    ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    ที่พิจารณาแล้วเสร็จ  
    (๘๐๐ เรื่อง) 
๒. จัดท า ตรวจพิจารณา 
    ร่างกฎหมายและให้ค า 
    ปรึกษาทางกฎหมายมีความ 
    ถูกต้อง (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓. ข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 
    ประกอบการจัดท า การตรวจ 
    พิจารณาร่างกฎหมาย และ 
    ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    ส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑. พัฒนากระบวนการจัดท า 
    ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมาย 
๒. เสรมิสร้างนวตักรรมในการจัดท า 
    ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมาย 
 

๒. พัฒนากฎหมายและ 
    หลักกฎหมายปกครอง 
     

๑. ศึกษาและวิจัยกฎหมายและจดัท า 
    ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  
    หรือส่วนราชการเพื่อพัฒนากฎหมาย 
๒. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
    ตามหลักวิชาการเพื่อให ้
    ส่วนราชการใช้อ้างอิงในการ 
    ปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับ 
    สังคมไทย และบุคลากรภาครัฐ 
    เข้าใจหลักกฎหมาย 
๓. เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย 
    เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
 

๑. ผลการวิจัยทางด้านกฎหมาย 
    และข้อเสนอเพื่อปฏิรปู 
    กฎหมาย และไดร้ับการ 
    เผยแพร ่
๒. ผลการวิเคราะห์เพื่อสร้าง 
    องค์ความรู้ หรือปรับปรุง  
    หลักกฎหมายปกครอง 
    เพื่อส่วนราชการใช้อ้างอิง 
    ในการปฏิบัติราชการอย่าง 
    เหมาะสมกับสังคมไทย 
    และบุคลากรภาครัฐเข้าใจ 
    หลักกฎหมาย 
๓. ส านักงานฯ มีขดีความ 
    สามารถในการให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมายในระดับนานา 
    ประเทศ 
๔. มีฐานข้อมลูกฎหมาย 
    เพื่อรองรับการเข้าสู ่
    ประชาคมอาเซียน  

๑. พัฒนากฎหมาย 
๒. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
๓. ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
    เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
 

๓. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู ้
    และทักษะในการปฏิบัติงานและ 
    มีองค์ความรู้ทางกฎหมาย 
    ที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโนม้ 
    ของกฎหมายของนานาประเทศ 
๒. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถ 
    ในทางกฎหมายทันต่อความ 
    จ าเป็นในการบริหารราชการ 
    และความเปลี่ยนแปลงของโลก 

๑. ร้อยละของนักกฎหมาย 
    กฤษฎีกาท่ีได้รับการเสริม 
    สร้างประสิทธิภาพ  
    (ร้อยละ ๘๐) 
๒. จ านวนนักกฎหมายภาครัฐ 
    ที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิ 
    ภาพ (๗๔๐ คน) 
 
 

๑. พัฒนาสมรรถนะและขดีความ 
    สามารถนักกฎหมายกฤษฎีกา 
๒. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
 

 ๒๒ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

๔. ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การ  
    และขีดสมรรถนะทรัพยากร  
    บุคคล 

๑. ส านักงานฯ มรีะบบการบรหิาร 
    จัดการองค์การที่ดี และยึดมั่น 
    ในหลักธรรมาภิบาล 
๒. ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีด 
    สมรรถนะสูง 
๓. ส านักงานฯ มรีะบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุน 
    การปฏิบัติงานได้อยา่งม ี
    ประสิทธิภาพ 

๑. คะแนนประเมินผลความ 
    โปร่งใสอยู่ในระดับ ๕ 
๒. ความส าเรจ็ของการด าเนิน 
    การส่งเสรมิคุณธรรมและ 
    จริยธรรม 
๓. ความส าเรจ็ของการพัฒนา 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (เป็นไปตามแผน) 
 

๑. พัฒนามาตรการด าเนินการ 
    เกี่ยวกับความโปร่งใสและ 
    ตรวจสอบได้ของส านักงานฯ 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาวัฒนธรรม 
    องค์การ 
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

๕. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
    กฎหมายแก่ประชาชน 
    ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้  
    ส่วนเสีย  
 

๑. ประชาชน ผูร้ับบริการ และผู้ม ี
    ส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการ 
    ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย 
๒. การด าเนินงานของส านักงานฯ  
    อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ 
    ต่อสังคม 
 

๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู 
    ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
๒. ประชาชน ผูร้ับบริการ และ 
    ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มีความ 
    พึงพอใจต่อการให้บริการ 
    ทางวิชาการ  
    (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐) 

๑. พัฒนาช่องทางเผยแพร่ข้อมูล 
    ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู ้
    ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
    แก่ประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๓ 



แผนการปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์ ๑.  การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
  ๒.  การให้ค าปรึกษาทางกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินและถูกต้องตามหลักนิติธรรม และสามารถอ้างอิงน าไปใช้ในการบริหารประเทศ 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑.  พัฒนากระบวนการ 
     จัดท าร่างกฎหมาย 
     และให้ค าปรึกษาทาง 
     กฎหมาย 

เร่งรัดการจัดท าร่างกฎหมายและ
ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

๑.  จ านวนร่างกฎหมายและความเห็น 
     ทางกฎหมาย 

เรื่อง/ป ี **๑,๔๗๙ ๘๐๐* ๘๐๐* ๘๐๐* ๘๐๐* ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/
ฝ่ายกฎหมาย 
 

 ๒.  ความถูกต้องของการตรวจพจิารณา 
     ร่างกฎหมายและใหค้ าปรึกษาทาง 
     กฎหมาย 
 

ร้อยละ/ป ี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/
ฝ่ายกฎหมาย 

๒.  เสริมสร้างนวัตกรรม 
      ในการจัดท าร่างกฎหมาย 
      และให้ค าปรึกษาทาง 
     กฎหมาย 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดท า 
ร่างกฎหมายและใหค้ าปรึกษา 
ทางกฎหมาย 

๑.  ค าอธิบายกฎหมาย หรือค าอธิบาย 
     เจตนารมณ์กฎหมาย 
 

ร้อยละ/ปี*** - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง 

๒.   ฐานข้อมลูแบบกฎหมาย ระบบ/ป ี - ๑ ๑ ๑ ๑ ส านักหลักนติิบัญญัต ิ

๓.  คู่มือแบบร่างกฎหมายอนุบัญญตัิ 
 
๔.  โครงการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
     ล าดับรอง 
 
๕.  ข้อมูลกฎหมายไทยจ าแนกตามหัวข้อ 
     เรื่องในระบบกฎหมายไทยเป็นปัจจุบัน 

เล่ม/ป ี
 

โครงการ/ป ี
 
 

ร้อยละ/ป ี

- 
 
- 
 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 
 

๑ 
 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 
 

๑ 
 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 
 

๑ 
 
 

๑๐๐ 

๓๐๐ 
 

๑ 
 
 

๑๐๐ 

ส านักหลักนติิบัญญัต ิ
 
ฝ่ายกฎหมาย 
 
 
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง 

        

หมายเหต ุ:  * จ านวนกฎหมายเป็นประมาณการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจ านวนที่แทจ้ริง ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการส่งให้พิจารณา 
   ** ส านกังานฯ ก าหนดเป้าหมายไว้ ๘๐๐ เร่ือง แต่สามารถด าเนินการได้เกินเป้าหมาย 
   ***  หมายถึงร้อยละของจ านวนกฎหมายที่ก าหนดวา่จะด าเนินการในแต่ละปี 
 ๒๔ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
เป้าประสงค์ ๑.  ศึกษาและวิจัยกฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการเพ่ือพัฒนากฎหมาย 

๒.  พัฒนาหลักกฎหมายปกครองตามหลักวิชาการเพ่ือให้ส่วนราชการใช้อ้างอิงในการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับสังคมไทย  
            และบุคลากรภาครัฐเข้าใจหลักกฎหมาย  

๓.  เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนากฎหมาย 
 
 

๑. การศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนา 
    กฎหมาย 
๒. แผนความร่วมมือระหว่าง  
    ประเทศในการพัฒนากฎหมาย 
 

ความส าเร็จของการศึกษาวิจยักฎหมาย 
 
จ านวนโครงการความร่วมมือ 

เรื่อง/ป ี
 

โครงการ/ป ี

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 

    ๑ 
 

    ๑ 

    ๑ 
 

    ๑ 

    ๑ 
 

    ๑ 

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 
 
ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 

๒. พัฒนาหลักกฎหมาย 
    ปกครอง 

รวบรวมและวิเคราะหห์ลักทฤษฎี
กฎหมายปกครอง  
 

การจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมและวเิคราะห์
หลักทฤษฎีกฎหมายปกครอง  

เล่ม/ป ี ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ส านักกฎหมายปกครอง 

๓. ปรับปรุงและพัฒนา 
    กฎหมายเพื่อรองรับ 
    การเข้าสู่ประชาคม   
    อาเซียน 

๑. พัฒนาทรัพยากรบคุคลให้ม ี
    ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    ในระดับระหว่างประเทศ 
๒. จัดท าฐานข้อมลูกฎหมาย 
    เพื่อรองรับประชาคมอาเซยีน 
 

โครงการในการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
ของส านักงานฯ 
 
*ฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน 

โครงการ/ป ี
 
 

ฐานข้อมูล/ป ี

๒ 
 
 

๑ 

๓ 
 
 

๒ 

๓ 
 
 

๓ 

๓ 
 
 

๓ 

๓ 
 
 

๓ 

ส านักกฎหมาย 
ต่างประเทศ 
 
ส านักกฎหมาย 
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ *  โครงการ Flagship ในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์ ๑.  นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
  ๒.  บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมายทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
   

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนาสมรรถนะและ 
    ขีดความสามารถ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกา 

โครงการพัฒนาองค์ความรู ้
นักกฎหมายกฤษฎีกา 

๑.  ความส าเร็จของการฝึกอบรม/พัฒนา 
     นักกฎหมายกฤษฎีกา 

โครงการ/ป ี ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

  ๒.  ร้อยละของนักกฎหมายกฤษฎกีา 
     ที่ผ่านการประเมินสรรถนะ 
 

ร้อยละ/ป ี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 
 

๒. พัฒนานักกฎหมาย 
    ภาครัฐ 

โครงการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ 

๑.  จ านวนหลักสูตรในการพัฒนานักกฎหมาย 
     ภาครัฐ 
 

หลักสตูร/ป ี ๕     ๕     ๖     ๖     ๖ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 
 

  ๒. จ านวนนักกฎหมายภาครัฐท่ีไดร้ับ 
     การพัฒนา 
 

คน/ป ี ๖๑๔ ๖๔๐ ๗๔๐ ๗๔๐ ๗๔๐ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒๖ 



 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การและขีดสมรรถนะทรัพยากรบุคคล    
เป้าประสงค์ ๑.  ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดีและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล     ๓.  ส านักงานฯ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 

๒.  ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง    ๔.  ส านักงานฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสนับสนุน 
         การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑. พัฒนามาตรการ  
    ด าเนินการเกี่ยวกับ    
    ความโปร่งใสและ 
    ตรวจสอบได้ของ 
    ส านักงานฯ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาการ 
    ด าเนินการตามมาตรฐาน 
    ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้

๒. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมและ 
    จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

ความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 
 

จ านวนโครงการในการส่งเสรมิคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

คะแนนประเมิน 
 
 
 

โครงการ/ป ี
 

๕ 
 
 

๒ 
 

๕ 
 
 

๓ 

๕ 
 
 

๓ 

๕ 
 
 

๓ 

๕ 
 
 

๓ 

ส านักอ านวยการ 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
 
 

●  ส านักอ านวยการ 
●  สถาบันพัฒนา 
     นักกฎหมายมหาชน 

๒. ปรับปรุงและพัฒนา 
    วัฒนธรรมองค์การ 

๑. พัฒนากระบวนการท างาน 
    เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติราชการ 
๒. แผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร 
 

จ านวนโครงการพัฒนากระบวนการ
ท างาน 
 
จ านวนบุคคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาต่อปี 

โครงการ/ป ี
 
 

ร้อยละ 

๖ 
 
 
- 

๑๑ 
 
 

๘๐ 

๙ 
 
 

๙๐ 

๙ 
 
 

๙๐ 

๙ 
 
 

๙๐ 

ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/
ฝ่ายกฎหมาย 
●  ส านักอ านวยการ 
●  สถาบันพัฒนา 
     นักกฎหมายมหาชน 

๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 

๑. จัดหาและพัฒนาระบบ 
    คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ระบบ/ป ี ๑ ๑     ๑     ๑     ๑ ส านักอ านวยการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
    สารสนเทศของส านักงานฯ 
 

ความส าเร็จของการปรับปรุงพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

ระบบ/ป ี ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ●  ส านักอ านวยการ 
    (ส่วนสารสนเทศ) 
● ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป้าประสงค์ ๑.  ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมาย 
  ๒.  การด าเนินงานของส านักงานฯ อยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑.  พัฒนาช่องทางเผยแพร่ 
     ข้อมูลทางวิชาการ 
     ด้านกฎหมาย 

๑.  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
     เพื่อให้บริการข้อมูลกฎหมาย 

จ านวนโครงการการให้บริการข้อมลู
กฎหมายที่เผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศ 
 

โครงการ/ป ี ๒ ๒ ๒     ๒     ๒ ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/ 
ฝ่ายกฎหมาย 
 

๒.  โครงการจัดตั้งพิพิธภณัฑ ์
     ทางกฎหมายเพื่อประชาชน 

ความส าเร็จของการจดัตั้งพิพิธภัณฑ์ แห่ง (สถานท่ี) - - ส าเรจ็ใน
ระยะที่

๑ 

ส าเรจ็ใน
ระยะที่ 

๒ 

- สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 
(โครงการพิเศษ) 
 

๒.  ส่งเสริมและพัฒนา 
     ความรู้ทางวิชาการ 
     ด้านกฎหมาย 
     แก่ประชาชน 

๑.  โครงการเผยแพร่และพัฒนา   
     ความรู้กฎหมายปกครอง 
 

จ านวนโครงการเผยแพร่และพัฒนา
ความรู้กฎหมายปกครอง 

โครงการ/ป ี ๒ ๒ ๓ ๓ ๓ ส านักกฎหมาย
ปกครอง 

๒.  โครงการเผยแพร่ความรู ้
     ด้านกฎหมาย 

จ านวนโครงการเผยแพร่และพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย 

โครงการ/ป ี       ๕ ๙ ๙ ๙ ๙ ส านัก/ศูนย์/สถาบัน/ 
ฝ่ายกฎหมาย 
 

 
 
 
 
 

๒๘ 



บทที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจในการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
ทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางข้อมูลกฎหมาย  
ของประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ ไว้ว่า “ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลาง
ทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดท ากฎหมาย การให้
ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม” เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ
ส านักงานฯ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน โดยน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้มาจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
เป้าหมาย ส านักงานฯ จึงไดจ้ัดท ากรอบในการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล ดังนี้  
  ๑. จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ  
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา  และการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
  ๒. จัดท าโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานฯ  
ทั้งการติดตามผลในระยะยาวตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งการจัดท า
โครงการดังกล่าวจะท าให้ส านักงานฯ มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งงานตามภารกิจ
ประจ าและงานตามแผนงาน /โครงการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน เป็นการเร่งรัดการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที 
 
วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือให้มีกรอบ/แนวทางและระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ า 
  ๒. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการติดตามและประเมินผลต่อผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด และคณะท างาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ 
  ๔. เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมหารือวิธีการหรือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ๕. เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
วิธีด าเนินการ 
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ แบ่งเป็น 
  ๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยส่วนการคลัง ส านักอ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
  ๒. การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่ม 
ก.พ.ร. และส่วนนโยบายและแผน ส านักอ านวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  

 ๒๙ 



  ๓. การติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะท างาน/คณะกรรมการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
  ๑. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  
  ๒. ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/สถาบัน/ฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่ายในส านักอ านวยการ 
ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  
  ๓. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
  ๔. คณะท างาน/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 
ก าหนดการติดตามและประเมินผล 
  กลุ่ม ก.พ.ร. และส่วนนโยบายและแผน ส านักอ านวยการ จะด าเนินการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ  ตามระยะเวลาที่ต้องจัดท ารายงานผลเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล ๔ รอบ ดังนี้ 
  รอบท่ี ๑ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑  (จะติดตามในเดือนมกราคมของปีงบประมาณ) 
  รอบท่ี ๒ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒  (จะติดตามในเดือนเมษายนของปีงบประมาณ)  
  รอบท่ี ๓ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๓  (จะติดตามในเดือนกรกฎาคมของปีงบประมาณ)  
  รอบท่ี ๔ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๔  (จะติดตามในเดือนกันยายนของปีงบประมาณ) 
  โดยกลุ่ม ก.พ.ร.  และส่วนนโยบายและแผน ส านักอ านวยการ จะแจ้งให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบทราบภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่ง
แบบรายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนที่ก าหนดในรอบการติดตาม รายละเอียดปรากฏตาม
ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการทีส่ านักงานฯ ก าหนด  
  ส าหรับการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม (การติดตามงานภายในของ
ส านักงานฯ) จะมีการติดตามทุกเดือน โดยผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ต้องรายงานความคืบหน้าของ
โครงการตามปฏิทินกิจกรรมที่จัดส่งให้ส่วนนโยบายและแผนเป็นกรอบในการติดตามงาน โดยให้ รายงานผล 
ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และคณะท างาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและวิธีติดตามประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
  ๒. ผู้รับผิดชอบรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
  ๓. ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและ
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ 
  ๔. ผู้บริหารรับทราบผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของส านักงานฯ เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 
 

  ๓๐ 



ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กิจกรรมการติดตามประเมินผล ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาส ส านักอ านวยการ 
(ส่วนการคลัง) 

ติดตามการขออนุมัต ิ
เงินประจ างวดและการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไป 
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๒. การด าเนินการตรวจพิจารณา 
    ร่างกฎหมายและให้ความเห็น 
    ทางกฎหมาย 

- สัปดาห์ที่ ๒  
  ของเดือนมกราคมและ 
  เมษายน ในปีงบประมาณ  
- สัปดาห์ที่ ๓  
  ของเดือนกรกฎาคม  
  และกันยายน ใน 
  ปีงบประมาณ 

ส านัก/ 
ฝ่ายกฎหมาย 

ให้ส านัก/ฝ่ายกฎหมาย รายงาน
ความก้าวหน้าของงานท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 

เพื่อติดตามและเร่งรดั 
การปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามตัวช้ีวัด 

๓. ติดตามการด าเนินงาน 
    ตามแผนงาน/โครงการ/ 
    มาตรการ/กจิกรรม 

- สัปดาห์ที่ ๑  
  ของเดือนเมษายน และ  
  กรกฎาคม 
- สัปดาห์ที่ ๓  
  ของเดือนกันยายน  
  ในปีงบประมาณ 

คณะท างานฯ/
หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

คณะท างาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน 

๔. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
    แผนงาน/โครงการ/ 
    มาตรการ/กจิกรรม 

- สัปดาห์ที่ ๓  
  ของเดือนกันยายน  
  ในปีงบประมาณ 

คณะท างานฯ/
ส่วนงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

คณะท างาน/หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบประชุมเพื่อสรุปผล
การด าเนินงานและจดัท า
รายงานเสนอผู้บรหิาร พร้อม
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 
เพื่อปรับปรุงแผนงาน/
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม
ในปีงบประมาณต่อไป 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา และปรับปรุง 
การท างานให้ดีขึ้น 

๕. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
    ตามแผนปฏิบตัิราชการ 

สัปดาห์ที่ ๑ ของเดือน 
ตุลาคม ในปีงบประมาณ
ต่อไป 

ทุกส่วนงาน รายงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการต่อผู้บริหาร พร้อม
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 
เพื่อปรับปรุงแผนใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คณะท างานจัดท าแผน 
เป็นผู้รวบรวมและ
จัดท าแบบสรุปผล 
การด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร 

๖. ทบทวนกระบวนการจัดท า 
    แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

เดือนตุลาคม – 
พฤศจิกายน  
ในปีงบประมาณต่อไป 

ทุกส่วนงาน ประชุมและระดมความคิดเห็น 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตริาชการใน
ปีถัดไป 

เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการจดัท า
แผน ปฏิบัตริาชการ 
ในปีถัดไป 

 

  ๓๑ 



ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตาม 

บันทึกข้อมูลผ่านทางระบบ  
Office Automation 

วิเคราะห์ทุกเดือน 

รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

จัดกิจกรรมติดตามผลในภาพรวม 

ทุกไตรมาส 

สรุปผลการติดตามเสนอต่อผู้บริหาร 

๑.  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
๒.  เร่งรัดการให้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป 
     ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓.  แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
     ในการปฏิบัติงาน 
๔.  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

การประเมินผล 

จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

เตือนภัยข้อมูล/ข้อมูลเตือนภัย 

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

๑.  การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
๒.  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 
๓.  ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

  ๓๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
อาญา 

                     หมายถึง ฝ่ายกฎหมายที่ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

                         แบ่งส่วนราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

รองเลขาธิการฯ     ๔ 

ผู้ตรวจสอบภายใน       ๒ 

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ 

กลุ่มร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย      

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร        ๓    

ส านักอ านวยการ 

ผู้อ านวยการส านกั 

สถาบันพัฒนานกักฎหมายมหาชน 

ผู้อ านวยการสถาบัน 
  

ส านักกฎหมายปกครอง 

ผู้อ านวยการส านกั 

ส านักหลักนิติบัญญัติ 

ผู้อ านวยการส านกั 

ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง 

ผู้อ านวยการศูนย ์

ส านักกฎหมายต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการส านกั  

กรรมการร่างกฎหมายประจ า 

ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง 

ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 

ฝ่ายกฎหมายการคลัง 

ฝ่ายกฎหมายคมนาคม 

  ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม 

ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 

ฝ่ายกฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 
และทรัพย์สินทางปัญญา 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๑ 

ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม 

ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข 

ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 

ฝ่ายกฎหมายการเงิน 

ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน 

ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๒ 

ส่วนสารสนเทศ 

ส่วนการคลัง 
 
 

ส่วนนโยบายและแผน 
 

ส่วนช่วยอ านวยการและประชาสัมพันธ์ 

ฝ่ายสารบรรณ 

ส่วนการเจ้าหน้าที ่

๒๔ ๖๑ 

๒๔ ๓๗ 

๓๓ ๑๘ 

๑๖๘ 

๓๗๖ 

๑๑ 

๑๐ 

๗ 

๑๐ 

๑๔ 

ฝ่ายกฎหมายการเกษตร ฝ่ายกฎหมายที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 

 

๑ 

๘ 



กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 
  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ก าหนดให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ส านักอ านวยการ 
  (๒)  ศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง 
  (๓)  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 
  (๔)  ส านักกฎหมายต่างประเทศ 
  (๕)  ส านักกฎหมายปกครอง 
  (๖)  ส านักหลักนิติบัญญัติ 
  นอกจากนี้  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ได้ก าหนดให้ส านักงานมี กลุ่มผู้ปฏิบัติ งาน 
ด้านวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดท าร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมาย 
โดยรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา จ านวน ๑๓ ฝ่ายกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
    (๑)  ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ๑ 
    (๒)  ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 
    (๓)  ฝ่ายกฎหมายการคลัง 
    (๔)  ฝ่ายกฎหมายคมนาคม 
    (๕)  ฝ่ายกฎหมายการค้าและอุตสาหกรรม 
    (๖)  ฝ่ายกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 
    (๗)  ฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา 
    (๘)  ฝ่ายกฎหมายการศึกษา 
    (๙)  ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม 
  (๑๐)  ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข 
  (๑๑)  ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
  (๑๒)  ฝ่ายกฎหมายกระบวนยุติธรรมทางอาญา 
  (๑๓)  ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 
  โดยที่ภารกิจในการจัดท ากฎหมายของส านักงานฯ มีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับส านักงานฯ มีเป้าหมาย 
ที่จะเพ่ิมบทบาทของส านักงานฯ ทางวิชาการด้านกฎหมายให้โดดเด่น การก าหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หลักในการจัดท าร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการพัฒนากฎหมาย จ านวน  
๑๓ ฝ่ายกฎหมาย ไม่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส านักงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ ส านักงานฯ  
จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในเพ่ือประโยชน์และความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ โดยปรับเปลี่ยนฝ่ายกฎหมาย 
และก าหนดฝ่ายกฎหมายเพ่ือรับผิดชอบงานวิชาการเพ่ิม ดังนี้ 
  ๑. เปลี่ยนชื่อฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ๑ เป็นฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง 
และให้คงฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ๒ ไว้ (แต่ให้ตัด “๒” ออก) 
  ๒. ก าหนดฝ่ายกฎหมายเพิ่ม จ านวน ๕ ฝ่าย ดังนี้ 
      (๑)  ฝ่ายกฎหมายการศึกษา ๒ 
      (๒)  ฝ่ายกฎหมายการเงิน 
      (๓)  ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยีและการพลังงาน 
      (๔)  ฝ่ายกฎหมายการเกษตร 
      (๕)  ฝ่ายกฎหมายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



 


