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ค าน า 
 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง  
สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจนภารกิจในการพัฒนา
บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกฎหมาย 
ของประเทศ 

  ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (รัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้กฎหมาย
สอดคล้องกับความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ส านักงานฯ 
ยังมีภารกิจในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตร์การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงตามเป้าประสงค์ และมีความต่อเนื่อง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือรองรับภารกิจตามนโยบายรัฐบาล และ 
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ส านักงานฯ มีนโยบายจัดท าแผนปฏิบัติราชการแบบ Rolling Plan 
โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแผนทุกปี เพ่ือให้สามารถรองรับและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และทันต่อสถานการณ ์
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                                                                                                         มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                                                                                                                      หน้า 
บทที่ ๑  กรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  -  ความเป็นมา              ๑ 
  -  กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เก่ียวข้อง           ๒ 
  -  สภาพแวดล้อมทางสังคม            ๓ 
  -  ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา           ๓ 
 
บทที่ ๒  นโยบาย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
  -  นโยบายผู้บริหาร              ๕ 
  -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม            ๖ 
  -  ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์          ๗ 
 
บทที่ ๓  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  -  ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน     ๒๑ 
  -  เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ผลลัพธ์        ๒๒ 
  -  แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ๒๓ 
  -  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์        ๒๔ 
  -  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (Action Plan)         ๒๖ 
 
บทที่ ๔  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ  
  -  การตดิตามประเมินผล           ๓๒ 
  -  ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ       ๓๕ 
   
ภาคผนวก 
  -  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
  -  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๑ 
กรอบและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

 
ความเป็นมา 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดให้
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ซึ่งเป็นแผนที่แสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการในช่วงระยะเวลา 
๔ ปี และต้องมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการในปีหนึ่งปีใดภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง  
สร้างความเป็นธรรม และการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งภารกิจในการพัฒนาบุคลากร
ทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งภารกิจของส านักงานฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ ๑๑  
การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยส านักงานฯ ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายเชิงนโยบาย 
ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
 นโยบาย    : พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย  
   เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 
 เป้าหมายเชิงนโยบาย  : ๑.  ระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบมีประสิทธิภาพ  
    ทันสมัย สอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

๒.  ประชาชนทุกระดับได้รับการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย 
     ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 

       เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบาย
รัฐบาล ส านักงานฯ จึงไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพ่ือเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล
สู่การปฏิบัติราชการตามภารกิจของส านักงานฯ  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีครั้งนี้ ส านักงานฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงทิศทาง 
การท างาน โดยมุ่งเน้นที่จะเพ่ิมบทบาทส านักงานฯ ในสังคม ให้เป็นสถาบันทางกฎหมายที่มีความโดดเด่น  
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของส านักงานฯ ที่ก าหนดไว้ว่า ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ  
มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมายโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน รวมทั้งก าหนดกลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบหลักและผู้เกี่ยวข้อง 
ในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ ทั้งนี้ ได้น าองค์ประกอบปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบาย หรือสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในส านักงานฯ มาเป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงทิศทางการท างานของส านักงานฯ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานฯ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสนองตอบ 
ต่อนโยบายรัฐบาลด้วยเช่นกัน 

๑ 



กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
  แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้จัดท าขึ้น 
โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางและสอดคล้องกับกฎหมาย  
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามนัยการขับเคลื่อน
การท างานในการปฏิรูปประเทศในด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ 
 ๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามนัย
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
      (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
      (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
      (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
      (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
      (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
      (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
      (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 ๓. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   
 ๔. แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยให้มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ ์
 ๕. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ดังนี้ 

 (๑) พิจารณาและจัดท าร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และ
พิจารณาเสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการจัดท า 
ร่างกฎหมาย 

(๒) ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ประสานงานด้านการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและ

แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 
(๔) จัดท าค าแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงิน และให้ค าปรึกษาหรือ

ปฏิบัติงานอ่ืนอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่าง
ประเทศร้องขอ 

(๕) วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและของสังคมแล้ว
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 

(๖) พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

๒ 



(๗) ท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วให้บริการ
ค้นคว้าแก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 

(๘) ด าเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน หรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
สภาพแวดล้อมทางสังคม 
 
  สถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ก่อนจะส่งต่อ  
การบริหารราชการแผ่นดินให้แก่รัฐบาลชุดต่อไป เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการปฏิรูปและการขับเคลื่อนการบริหารราชการ
แผ่นดิน ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษา  
โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การลงทุนภาครัฐ และ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ 
 ๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการ กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นฝ่ายเลขานุการ 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศตามนโยบาย
รัฐบาล ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง 
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ โดยปรับปรุงแก้ไข และยกเลิกกฎหมายต่าง ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาประเทศ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ สร้างภาระให้กับประชาชน 
รวมทั้งเปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้กฎหมายมีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอื้ออ านวย 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแข่งขันระหว่าง
ประเทศ เป็นไปตามข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ปิดช่องของการทุจริต ซึ่งการออกกฎหมายใหม่ 
ในระยะต่อไปจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบความจ าเป็นก่อนการออกกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพ
หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ง เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามามีส่วนให้ความรู้และเสริมศักยภาพทางกฎหมาย
มหาชน การด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
ภาครัฐและเกื้อกูลประชาชน 
     
ผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการก าหนดกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของส านักงานฯ นอกเหนือจากการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยจัดท าโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ การประชุมผู้บริหารระดับสูง
ประจ าเดือน การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสของส่วนงานย่อย ตลอดจนการสรุปผลการปฏิบัติราชการ

๓ 



ในภาพรวมในการสัมมนาประจ าปี รวมทั้งมีการประเมินผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และน าผลประเมินมาก าหนดแนวทาง 
ในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณต่อไป จากข้อมูลผลการด าเนินการทั้งหมด ส านักงานฯ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา
และร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งวางกรอบการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการปฏิรูปการปฏิบัติงาน
ของส านักงานฯ ในปีงบประมาณใหม่ ดังนี้  
 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 างาน  
ทั้งระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา และการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านทั้งเรื่องเร่งด่วนและ  
งานประจ า 
 ๖. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ความรู้ด้านกฎหมายต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของส านักงานฯ เพ่ือวางแนวทางการปฏิบัติงานของผู้จบการศึกษากฎหมายต่างประเทศ ในการน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการท างานตามความรับผิดชอบของส านักงานฯ ให้คุ้มค่าแก่การมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย
ต่างประเทศ 
 ๗. ก าหนดวิธีการจัดท าข้อมูลติดตามงาน เพ่ือวางรูปแบบและวิธีการติดตามงาน การรวบรวม
ข้อมูล และแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูล เพ่ือใช้ในการติดตามงานของผู้บริหาร หรือเป็นข้อมูลเสนอรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรี 
 ๘. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหางานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 



บทที่ ๒ 
นโยบาย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

 
นโยบายผู้บริหาร 
 
 ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ 
ในระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของส านักงานฯ ดังนี้  

๑. ปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติงานของส านักงานฯ โดย 
 ๑.๑ ก าหนดเป้าหมายและวางระบบการท างานอย่างชัดเจน โดยก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
เวลาแล้วเสร็จของงาน ทั้งงานแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ และงานประจ า 
 ๑.๒ ก าหนดมาตรฐานงานและคุณภาพของงาน ดังนี้ 
 (๑) แบบกฎหมายต้องชัดเจนเป็นมาตรฐาน 
 (๒)  คุณภาพของงานวิชาการ งานวิชาการต้องมีคุณภาพสามารถใช้อ้างอิงได้  เช่น งาน 
ให้ความเห็นของส านักกฎหมายปกครอง ให้อ้างอิงทฤษฎีการตีความ เพ่ือผู้ใช้งานน าไปอ้างอิงได้  
 ๑.๓ จัดท าเจตนารมณ์กฎหมาย เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมายเข้าใจหลักการและรายละเอียดของบทบัญญัติต่าง ๆ 
 ๑.๔ พัฒนาโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งงานวิชาการด้านกฎหมาย
และงานด้านบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ มีประสิทธิภาพในระดับนานาประเทศ 

 ๒. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงาน
ได้ในระดับนานาประเทศ 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 พัฒนาภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารและการสื่อสารภายในที่สร้างแรงจูงใจและความผูกพัน
ต่อองค์กร 
 ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพการท างาน
ของบุคลากร 

 ๓. ปรับปรุงยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล 
ให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์ประเทศ ในความรับผิดชอบของส านักงานฯ คือ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
 ๓.๒ งานพัฒนากฎหมาย โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบั ติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย และทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมายตามกรอบระยะเวลา ๕ ปี โดยการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย เพ่ือให้บทบัญญัติของกฎหมาย 

๕ 



มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตตามกาลสมัย และวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหลักการในการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดแนวทาง 
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงาน (Stakeholders) ผู้บริหารจึงมีนโยบายที่จะก าหนดยุทธศาสตร์ 
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส านักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงมีการแต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการ  
ซึ่งคณะท างานฯ ได้ก าหนดกิจกรรมในการจัดท ายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. รับฟังและระดมความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานฯ กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงานฯ เพ่ือเป็นข้อมูลในการทบทวนยุทธศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
 ๒. สรุปข้อเสนอแนะและความคาดหวังของบุคลากร กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เสนอต่อผู้บริหาร 
 ๓. วิเคราะห์ SWOT โดยผู้บริหาร คณะท างานฯ และผู้แทนจากส่วนงานย่อยในส านักงานฯ 
 ๔. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และก าหนดทิศทางองค์การของส านักงานฯ 
 ๕. จัดท า TOWS Matrix เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และ 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบตามผลการทบทวน 
 ๖. ก าหนดยุทธศาสตร์ และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และน าสู่การปฏิบัติ 
 ๗. การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท าแผนในระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรม การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. รับฟังและระดมความคิดเห็น 
    และความคาดหวัง 
    ของ Stakeholders  

๑. ก าหนดผู้รับบริการและ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะท างาน ● ส านัก/ สถาบัน/ 
   กองกฎหมาย 

๒. ก าหนดวิธีการรับฟังและ 
    ระดมความคิดเห็น 

คณะท างาน - 

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/สถาบัน/   
    กองกฎหมาย 

๔. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
    และก าหนดทิศทางองค์การ 

ประชุมเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และก าหนดทิศทาง 
การท างาน 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
● ผู้แทนส านัก/สถาบัน/   
    กองกฎหมาย 

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/สถาบัน/   
    กองกฎหมาย 

๖. สื่อสารและถ่ายทอด 
    ยุทธศาสตร์ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสื่อสาร
และถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 

คณะท างาน ● ผู้บริหารทุกระดับ 
● ผู้แทนส านัก/สถาบัน/   
    กองกฎหมาย 

๗. จัดท าแผนปฏิบัติการ ๑. ก าหนดแผนงานหลัก 
    ในแต่ละกลยุทธ์ 
๒. ส่วนงานย่อยจัดท าโครงการ/ 
    กิจกรรมภายใต้กรอบ 
    แผนงานตามกลยุทธ์ 

คณะท างาน 
 
ผู้อ านวยการส านัก/  
สถาบัน/กองกฎหมาย 

● ส านัก/สถาบัน/   
    กองกฎหมาย 
● บุคลากรในส านัก/ 
    สถาบัน/กองกฎหมาย 

 
 
 

๗ 



กิจกรรมที่ ๑ รับฟังและระดมความคิดเห็นและความคาดหวังของ Stakeholders 

  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็นของบุคลากร 
ในส านักงานฯ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของส านักงานฯ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ 
ภารกิจของส านักงานฯ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายให้การรับฟังและระดมความคิดเห็นเป็น ๓ กลุ่ม ตามลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานฯ ดังนี้ 
 ๑. กลุ่มข้าราชการสายอ านวยการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ (รวมพนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจ า) 
 ๒. กลุ่มข้าราชการสายนักกฎหมายกฤษฎีกา (รวมพนักงานราชการต าแหน่งนิติกร)   
 ๓. กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของส านักงานฯ ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มบุคคล 
  ส าหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็น ส านักงานฯ ด าเนินการ ๒ วิธี คือ 
 ๑. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 ๒. ออกแบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของส านักงานฯ  

  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะและความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุม 
ครบถ้วน ส านักงานฯ ได้พิจารณาจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแบ่งตามพันธกิจและประเภท
การให้บริการของส านักงานฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



ภารกิจการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

พันธกิจ 
ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการให้บริการ 

๑. จัดท ารา่งกฎหมายที่มีความถูกต้อง 
    และสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไก 
    การบริหารงานภาครัฐ และสรา้ง 
    ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

นายกรัฐมนตรี  
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา 
ส่วนราชการ 

๑. ตรวจพิจารณาและจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบยีบ  
    ข้อบังคับ หรือประกาศตามค าสั่งของนายกรัฐมนตร ี
    หรือมติคณะรัฐมนตร ี
๒. ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการจัดท าร่างกฎหมาย 
๓. งานประสานการนิติบัญญัติโดยการตรวจสอบดูแลงาน 
    กฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
    ในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานดา้น 
    กฎหมายในช้ันรัฐสภา ดังนี้ 
    (๑) เป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
    (๒) เป็นกรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการใน 
         สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา  
    (๓) ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและ 
         วุฒิสภา (ในคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ) 
๔. ตรวจพิจารณากฎหมายที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร  
    และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการต่อไป 
 

๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก ่
    หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็น 
    หลักเกณฑใ์นการปฏิบัตริาชการ 
    ภายใต้ขอบเขตความถูกต้อง 
    ของกฎหมาย 

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ ๑. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
    การให้มีการแก้ไขปรับปรุง หรอืยกเลิกกฎหมาย 
๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแกห่น่วยงานของรัฐ  
    หรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันระหว่าง 
    ประเทศร้องขอ 
๓. จัดท าค าแปลกฎหมาย 
๔. ช่วยเหลือการปฏิบตัิงานด้านกฎหมายแก่หน่วยงาน 
    ของรัฐด้วยการตอบช้ีแจงหรือส่งผู้แทนเป็นกรรมการ 
    หรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานของรัฐ 
 

๓. วิจัยและพัฒนากฎหมาย เพื่อให้ 
    กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพฒันา 
    เศรษฐกิจและสังคม และคุ้มครอง 
    ประโยชน์สาธารณะ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
และประชาชน 

๑. ตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศ และท าการศึกษา   
    วิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี
๒. วิจัยและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
    เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายที่ไม่เหมาะสม 
    กับบริบทของสังคมในปัจจุบัน 
 

๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
    เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
    ราชการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
ประชาชน 

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามหลักกฎหมาย
ปกครองและพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานของรัฐ 
 

๕. พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมาย 
    ของหน่วยงานภาครัฐ 
 

ส่วนราชการ ด าเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐโดยจัดฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้มคีวามรู้ความเชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมายมหาชน 
 

 

๙ 



พันธกิจ 
ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวทางและวิธีการให้บริการ 

๖. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ 
    ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน  
(ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ) 
และประชาชน 

๑. ให้บริการห้องสมุดกฎหมายในเว็บไซต์ของส านักงานฯ  
    ซึ่งรวบรวมตัวบทกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย  
    ค าวินิจฉัย และค าพิพากษาศาล รวมทั้งบทความ 
    ทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ 
๒. จัดท าเอกสารทางวิชาการเกีย่วกับกฎหมายเผยแพร่ 
    ให้สามารถค้นคว้าได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง  
    และพิจารณาความรู้ในการปฏบิัติราชการ 
๓. ให้บริการค้นคว้าหนังสือ เอกสาร และวารสารต่าง ๆ  
    จากเอกสารต้นฉบับในห้องสมดุของส านักงานฯ  
๔. จัดท าเอกสารทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อเผยแพร่ 
๕. เผยแพร่ข้อมลูกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน 
    ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศบนเว็บไซต ์
    ส านักงานฯ 
 

๗. ประสานงานด้านนติิบัญญัต ิ ส่วนราชการ ตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศ และแก้ไขปญัหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลืองาน 
ด้านกฎหมายในช้ันรัฐสภา 
 

๘. จัดท าค าแปลกฎหมาย และ 
    ให้ความเห็นทางกฎหมาย 
    เกี่ยวกับการลงทุน 
 

หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐบาลต่างประเทศ 
และสถาบันระหว่าง
ประเทศ 
 

แปลกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับ 
การกู้เงิน รวมทั้งค าปรึกษาอ่ืนอันเกี่ยวกับกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



กิจกรรมที่ ๒ สรุปข้อเสนอแนะและความคาดหวังเสนอต่อผู้บริหาร 

 ผลจากการสัมมนาเพ่ือรับฟังและระดมความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานฯ และทอดแบบสอบถาม  
เพ่ือส ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ ดังนี้ 

  บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูปการท างานของส านักงานฯ 
ตามผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและปัจจัยที่จะท าให้การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ดังนี้ 

๑. จุดแข็งและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของส านักงานฯ มีดังนี้ 
๑.๑ ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 

- มีความรู้ความสามารถ และได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก 
- มีการท างานเป็นทีม และพัฒนาคุณภาพงานได้ดี 
- บุคลากรมีความสามารถหลากหลายด้าน 
- มีการจัดแบ่งบุคลากรตามความเชี่ยวชาญ และหมุนเวียนบุคลากร ท าให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ 
- มีความรู้ด้านกฎหมายหลายด้านท าให้มองเห็นภาพรวมของระบบกฎหมายได้ดี 
- บุคลากรของส านักงานฯ สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้ 
- มีบุคลากรที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ 
- มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

๑.๒ ด้านกระบวนงาน ประกอบด้วย 
- มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
- มีกระบวนการท างานตามข้ันตอนท าให้มีความคล่องตัวและรวดเร็ว 
- ระบบการบริหารงานในกองมีความชัดเจน เป็นแบบแผน 
- มีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบ 
- มีโอกาสเข้าประชุมในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือการได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย 
- มีเจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสายงานนักกฎหมายกฤษฎีกา ท าให้งานประสบ

ความส าเร็จ 
- มีการประชุม Staff ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทีดี่ 

๑.๓ ด้านระบบบริหาร ประกอบด้วย 
- มีการกระจายอ านาจไปยังผู้บริหารในแต่ละส่วนให้รับผิดชอบ 
- มีการส่งเสริมกิจกรรม และวิชาการในองค์กร 
- มีการจัดสรรงานที่เหมาะสม 
- มีการบริหารงานที่เน้นที่ความส าเร็จของงานตอบสนองต่อหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง 

มีความเป็นกลางและมีอิสระ 
- มีผู้บริหารที่มีความสามารถในทางกฎหมายและการบริหาร ท าให้องค์กรได้รับความเชื่อถือ 

๑.๔ ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 
- มีฐานข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ชื่อเสียงของส านักงานฯ ในอดีตเป็นที่ยอมรับของสังคม 
- เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่มีหน่วยเดียว 

๑๑ 



๒. จุดอ่อนและปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการท างาน มีดังนี้ 
๒.๑ ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 

- ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
- บุคลากรมีประสบการณ์น้อย ไม่เพียงพอต่องานที่รับผิดชอบ 
- การจัดสรรบุคลากรไม่ตรงตามความรู้ความเชี่ยวชาญ บางคนไม่สามารถปฏิบัติงาน 

ในกองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ขาดการทดสอบความรู้ความสามารถก่อนเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 
- บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ไม่มีการวางแผนโครงสร้างบุคลากรที่ชัดเจน เกิดปัญหาคอขวดในการเจริญก้าวหน้า 

ในต าแหน่ง 
- ไม่มีเวลาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง เนื่องจากงานมีปริมาณมาก 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ได้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน ท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างาน  

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้เงินประจ าต าแหน่งก็ขาดความตั้งใจ ทุ่มเทในการท างาน ขาดการพัฒนาตนเอง เนื่องจากได้รับ
ค่าตอบแทนที่สูงแล้ว 

- ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าปฏิบัติงานไม่เต็มก าลังความสามารถ 
- บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ความช านาญ และขาดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
- ขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน 
- เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนไม่มีความรู้ด้านกฎหมายท าให้ท างานได้ไม่คล่องตัว 
- การท างานของบุคลากรยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายเฉพาะด้านหรือเรื่องที่เป็นรายละเอียดทางเทคนิค 
- การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังกระจายไม่ทั่วถึง ยังกระจุก 

อยู่ที่คนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และมุ่งเน้นบุคคลภายนอกมากกว่าคนภายในส านักงานฯ 
๒.๒ ด้านกระบวนงาน ประกอบด้วย 

- การแบ่งเป็นกลุ่มภารกิจท าให้ไม่มีความเป็นเอกภาพ และมีความลักลั่น 
- มีการสั่งการที่หลากหลายในบางเรื่องท่ีควรมีความชัดเจน 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบริหารงานทั่วไป 
- มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงบางครั้งการท างานจึงมีลักษณะตอบสนองการเมืองมาก

เกินไป จะท าให้ไมเ่ป็นกลางทางวิชาการ 
- ขาดการวิเคราะห์กฎหมายอย่างจริงจัง 
- การจ่ายงานไม่เหมาะสม ทั้งระดับกอง ฝ่าย และตัวบุคคล ท าให้บางคนไม่มีงานที่จะประเมิน 
- ขาดการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯ 
- ไม่มีการก าหนดขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจน 
- เป็นการท างานแบบแยกส่วน ท าให้บุคลากรไม่เห็นภาพรวมของผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน 

ต่อส านักงานฯ และผลกระทบต่อภายนอก 
- ขาดการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- ไม่มีการให้ความรู้/สอนงานผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ ก่อนส่งไปปฏิบัติหน้าที่

ตามส่วนงานต่าง ๆ ท าให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีการและระบบการท างานของส านักงานฯ 
- มีความยืดหยุ่นจนเป็นการปิดโอกาสให้ทุกคนได้ท างานและเรียนรู้งาน เพ่ือพัฒนาความรู้

เพ่ือช่วยกันท างานในทุกด้านโดยไม่เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๑๒ 



- ขาดช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 
- ระยะเวลาที่เร่งด่วน ท าให้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบพิจารณาร่างกฎหมาย 

ลดน้อยลง ส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
๒.๓ ด้านระบบบริหาร ประกอบด้วย 

- มีผู้บังคับบัญชาหลายระดับชั้น ท าให้การเสนองานบางกรณีล่าช้า และเพ่ิมขั้นตอน  
โดยไม่จ าเป็น 

- มีปัญหาในการบริหารงานหรือกระจายงาน รวมทั้งขาดความสามารถในการวางแผน 
การท างาน ประสานงาน หรือด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน 

- มีความล่าช้าในการสั่งการ 
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่มีความชัดเจนในการบริหารงาน 
- มีความลักลั่นระหว่างสายงานกฎหมาย และสายสนับสนุน 
- งาน/กิจกรรมบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย/กอง ขาดความชัดเจนในขอบเขตของงาน 
- ขาดการช่วยเหลือฝ่ายสนับสนุนนอกเหนือจากเงินเดือนอาจส่งผลถึงความสามัคคี 

ความร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 
- การแบ่งกลุ่มภารกิจในปัจจุบัน อาจไม่สนองต่อการท างานของผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 

ซึ่งมีระบบการท างานท่ีขึ้นตรงกับเลขาธิการ  
- การได้รับมอบหมายงานในเวลาเดียวกันหลายเรื่องพร้อมกันส่งผลให้งานไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 
๓. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ มีดังนี้ 

๓.๑ ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
- ควรกระจายโอกาสในส่วนต่าง  ๆเช่น การศึกษาต่อ การอบรม และสังกัดส านัก/ฝ่ายกฎหมาย 
- สนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการงานอย่างเป็นธรรม และเน้นที่คุณภาพ 

ของผลงาน  
- ควรมีการวางแผนโครงสร้างพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ อย่างชัดเจน และจริงจัง 

เพ่ือขจัดปัญหาคอขวดในการเลื่อนต าแหน่ง อันเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรของส านักงานฯ 
- ควรส ารวจการมีบทบาทร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
- พิจารณาค่าตอบแทน (อาจเทียบเท่าของรัฐสภา) 
- ควรมีการอบรมความรู้ทางด้านการร่างกฎหมาย และจัดท าความเห็นทางกฎหมาย 

ทุก ๆ ๖ เดือน เพราะจะเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ อันจะส่งผลต่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วย 
- จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้

เพียงพอ และเท่าทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งภาษาต่างประเทศ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ สู่บุคคลภายนอก 

ในรูปแบบรูปธรรม เช่น หนังสือ 
- ส่งบุคลากรไปแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาวิธีคิด แนวทางการท างาน 

เช่น งานด้านรัฐสภา ส านักงาน ก.พ. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ เป็นต้น 
- สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน ความเชื่อมั่นในทัศนคติขององค์กร 
- ให้ความส าคัญหลักวิชาการในการพัฒนานักกฎหมายให้เป็นนักบริหาร 

 
 

๑๓ 



๓.๒ ด้านกระบวนงาน ประกอบด้วย 
- ในกรณีที่มีงานเร่งด่วนและปริมาณมากควรมีการลดขั้นตอนที่ไม่ส าคัญเพ่ือความรวดเร็ว

ของงาน 
- ก าหนดตัวชี้วัดให้สัมพันธ์ความต้องการของส านักงานฯ 
- ควรมีการจัดประชุม STAFF เป็นประจ า เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

การท างาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน 
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส านักฯ/ฝ่าย/Cluster 
- จัดให้มีการท าระบบรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
- วางแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้ความสนใจเจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นตั้งใจท างาน และ

ขับเคลื่อนให้ก้าวหน้าในสายงานของแต่ละคน สนับสนุนงานวิชาการและความเป็นอิสระในการท างานด้านร่าง
กฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายที่มุ่งเน้นงานวิชาการเป็นหลัก 

๓.๓ ด้านระบบริหาร ประกอบด้วย 
- ควรมอบความไว้วางใจในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับ

หน่วยงานภายนอกหรือรัฐสภา 
- เปิดโอกาสให้ทุกกอง/ฝ่ายได้ท างานที่เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย และให้ความเห็นทาง

กฎหมายตลอดจนได้มีโอกาสในการใช้ศักยภาพการท างานในทุก ๆ ด้าน จากประสบการณ์จริง 
- ผู้ท างานในระดับบริหาร ควรพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีศักยภาพในการท างาน 

ที่ใกล้เคียงกัน มีการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
๓.๔ ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 

- จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสามัคคีภายในองค์กร 
- การติดต่อประสานงานและการเดินทางเนื่องจากมีที่ท างานหลายที่ ท าให้เสียเวลา 

ในการท างาน ส่งผลท าให้งานคุณภาพลดลงได้ 
- ควรปรับปรุงห้องสมุดให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่ตลอด 
- ระบบการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ ควรออกแบบให้ใช้ได้ง่ายและแสดงผล

ครบถ้วน จะส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่ 
- ระบบ DL ของส านักงานฯ ควรเป็นแบบหลายหน้าต่างในลักษณะเดียวกันกับ Internet 

Browser ในปัจจุบัน 
- ควรเพิ่มรอบการท างาน เช่น ๐๗.๓๐ น. เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 
- ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ของบุคลากร 
- การจัดระบบข้อมูลภายในส านักงานฯ และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก 

ที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน โดยศึกษาระบบในต่างประเทศท่ีเขาท าได้จริง จะท าให้การท างานได้รวดเร็วและง่ายขึ้น 

  กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพันธกิจ 

๑.๑ ให้ความเห็นและพิจารณาร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จทันต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม 

๑๔ 



๑.๒ การประสานระหว่างหน่วยงานที่ด าเนินการในการพัฒนากฎหมาย ควรด าเนินการร่วมกันกับ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือแก้ปัญหาการทับซ้อนของกฎหมาย 
และด าเนินการแก้ไขกฎหมายในเชิงรุก 

๑.๓ มีการเผยแพร่ความรู้กฎหมายปกครองสู่ประชาชน 
๑.๔ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายปกครองพร้อมตัวอย่างแนวทางค าวินิจฉัย 

ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องรายมาตราเพ่ือใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและจัดอบรมให้ความรู้นั กกฎหมายภาครัฐ
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือทราบความเปลี่ยนแปลงทันต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศและของโลก 

๑.๕ ในการเผยแพร่กฎหมายควรจัดท าค าอธิบายหลักกฎหมายแต่ละฉบับด้วย 
๑.๖ ต้องการให้จัดฝึกอบรมกฎหมายที่ส าคัญ ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น และมีการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการด้วย เพื่อความช านาญและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๑.๗ ควรปรับเนื้อหาของพันธกิจที่นอกเหนือจากการพัฒนาองค์กรบางข้อมาเป็นการส่งเสริมสังคม

ส่วนรวมให้เกิดความรู้ สามารถเข้าถึงการบริการด้านกฎหมายได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๘ ควรปรับปรุงพันธกิจการพัฒนานักกฎหมาย โดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมาย 

โดยใช้ระบบ e-learning คือให้ข้าราชการ เจ้าพนักงานของรัฐเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดเวลา มีระบบการวัดผล
ความรู้ ประเมินผลที่ชัดเจนเพราะจะท าให้สะดวกประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มาก 

๑.๙ ควรเปิดโอกาสให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ ที่ทางส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาจัดขึ้น เช่น กฎหมายมหาชน 

๑.๑๐ ในการพิจารณาร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแต่ละครั้งนั้น มีข้อเสนอแนะว่า 
ฝ่ายเลขาฯ น่าจะมีรายงานการประชุมหรือสรุปรายงานท าเป็นบันทึกให้กับผู้เข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงด้วย  เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 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 
 ๒.๓ เสนอให้น าเรื่องเสร็จทุกเรื่องลงใน website รวมทั้งงานวิจัยกฎหมาย และควรแบ่งแยกหัวข้อ
เรื่องการตอบข้อหารือ หรือความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ชัดเจนและค้นคว้าได้ง่าย 
 ๒.๔ ปรับปรุงระบบสารสนเทศโดยเฉพาะความเห็นทางกฎหมายควรแยกเป็นหัวข้อ เช่น เรื่อง 
ความรับผิดทางละเมิด เรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



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. บุคลากรของส านักงานฯ สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ 
   
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
 ๑. กฎหมายมีความหลากหลายและซับซ้อนแตกต่างกัน  
 ๒. ยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ 
 ๓. การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ไม่ต่อเนื่อง 
   
  โอกาส (Opportunities) 
 ๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ 
 ๒. ภารกิจของส านักงานฯ ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก 
 ๓. ส านักงานฯ เป็นแหล่งข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
 ๔. การปฏิรูปกฎหมายเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ 
 
  อุปสรรค (Threats) 
 ๑. ระเบียบ และขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป 
 ๒. การบูรณาการและประสานความร่วมมือในการจัดท ากฎหมายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
                         ยังไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



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 และ

สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้

ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 
๓. วิจัยและพัฒนากฎหมายของประเทศ เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
๔. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๕. พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 
๖. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ 
๗. ประสานงานด้านนิติบัญญัติ 
๘. จัดท าค าแปลกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน 
 

ค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ 

 
ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 

มุ่งม่ัน : ตั้งใจท าอย่างจริงจัง 
สร้างสรรค์ : จัดท า สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๗ 



กิจกรรมที่ ๕  การจัดท า TOWS Matrix 

  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดของส านักงานฯ (SWOT) คณะท างานฯ ได้น าผลการวิเคราะห์ SWOT ไปจัดก าหนดยุทธศาสตร์ โดยการจัดท า 
TOWS Matrix ด้วยน าปัจจัยแต่ละประเภทมาจับคู่กัน เพ่ือวิเคราะห์และเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนอันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ และก าหนดเป็นประเด็นหลักที่ส านักงานฯ ต้องด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการปฏิบัติราชการในก าหนดระยะเวลา ๔ ปี 
  การจัดท า TOWS Matrix ท าให้ส านักงานฯ สามารถก าหนดกรอบประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการท างาน
เชิงรุก เชิงรับ เตรียมการป้องกัน หรือแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติ ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยยุทธศาสตร์ที่ได้จากการจัดท า TOWS Matrix คือ 
 ๑. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือช่วงชิงโอกาส 
 ๒. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) เป็นการจัดการจุดอ่อนเพื่อสร้างโอกาส 
 ๓. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategies) เป็นการหลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยใช้จุดแข็ง 
 ๔. ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategies) เป็นการหลีกเลี่ยงจุดอ่อนเพ่ือเอาชนะอุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



TOWS Matrix ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
                        
                          
                            ปัจจัยภายใน 
 
 
    ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน  
(Weaknesses) 

๑.  มีผู้ทรงคณุวุฒิหลากหลายสาขาเป็นองคค์ณะ 
     ในการพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
     ทางกฎหมาย 
๒.  บุคลากรของส านักงานฯ มีความรู ้
     และเข้าใจแบบกฎหมายของประเทศ  
     และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบตัิงาน 
๓.  บุคลากรของส านักงานฯ สามารถปฏิบัติงาน   
     ภายใต้ภาวะกดดันได ้
 

๑.  กฎหมายมีความหลากหลายและซับซ้อน 
     แตกต่างกัน  
๒.  ยังไมส่ามารถใช้ทรัพยากรบุคคล 
     ได้เต็มศักยภาพ 
๓.  การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์
     มีน้อย 
 

โอกาส  
(Opportunities) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุก  
(SO Strategies) 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข  
(WO Strategies) 

๑.  กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคญัในการบริหาร 
     และพัฒนาประเทศ 
๒.  ภารกิจของส านักงานฯ ไดร้ับการยอมรับ 
     และเชื่อถือจากหน่วยงานภายนอก 
๓.  ส านักงานฯ เป็นแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย 
     ของประเทศ 
๔.  การปฏริูปกฎหมายเป็นยุทธศาสตรป์ระเทศ 

●  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า ตรวจพิจารณา 
     ร่างกฎหมาย 
●  เร่งรัดการจัดท ากฎหมายให้ทันต่อ 
     สถานการณ ์
●  เร่งรัด พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู ้
     จากผู้เช่ียวชาญ 
●  พัฒนากฎหมายให้ทันต่อสถานการณ ์

●  พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ 
     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า 
     ร่างกฎหมาย 
●  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ส าหรับ   
     นักกฎหมายกฤษฎีกา 
●  สร้างเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดท า 
     กฎหมาย 
●  เผยแพร่ความรูด้้านกฎหมาย 
 

อุปสรรค (Threats) 
ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน  

(ST strategies) 
ยุทธศาสตร์เชิงรับ  
(WT Strategies) 

๑.  ระเบยีบ และขั้นตอนในการจดัซื้อจัดจ้าง 
     มากเกินไป 
๒.  การบูรณาการและประสานความร่วมมือ 
     ในการจัดท ากฎหมายระหว่างหน่วยงาน 
     ภาครัฐยังไม่เพียงพอ 
 

●  สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นกลาง 
     และเป็นอิสระทางวิชาการของส านักงานฯ 
●  จดัท าเจตนารมณ์กฎหมายใหชั้ดเจน 
     เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและการตีความ 
 

●  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
     ในการจัดท าตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
     และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
●  พัฒนาสมรรถนะองค์การ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
  คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ น าผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานฯ (SWOT) 
และการจัดท า TOWS Matrix เสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน นโยบายและทิศทางองค์การ 
ซึ่งก าหนดไว้ว่า “ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะเพ่ิมบทบาทในสังคม เพ่ือเป็นสถาบันทางกฎหมาย 
ทีโ่ดดเด่น” ส านักงานฯ ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ๕ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 ๒. พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
 ๓. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
 ๔. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน 
 ๕. ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การและเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประเด็น จะเป็นหลักในการด าเนินงานตามทิศทางของส านักงานฯ  
ซึ่งการน าประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน นอกจากสอดคล้องกับนโยบาย 
รัฐบาล เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อภารกิจของส านักงานฯ แล้ว ต้องมีความสัมพันธ์กับเป้าประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้มิติทั้ง ๔ ด้าน ตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
และมิติด้านการพัฒนาองค์การ (Balanced Scorecard) ซึ่งการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของมิติทั้ง ๔ ด้าน 
จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับเพ่ือผลักดันการด าเนินงานของส านักงานฯ จึงต้องมีการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในให้ทั่วถึงทั้งองค์การ  
  การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ต้องมีความชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตั้งแต่
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือความเข้าใจและให้การน าไปปฏิบัติมีความชัดเจน 
คณะท างานจัดท าแผนฯ จึงได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของส านักงานฯ เพ่ือเป็นเครื่องมือ 
ในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยแผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นกรอบส าหรับผู้บริหารในการติดตาม 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ในกรอบระยะเวลาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาลกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงาน 

นโยบายที่ ๘ 
     ประเด็นนโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

  

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

●  เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
    ให้ทันสมัย ลดความซ้ าซ้อน  
    และส่งเสริมคุณธรรม 
    ในการบริหารงานภาครัฐ 

●  ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมายภาครัฐ มีคุณภาพ  
    ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล  
    และสอดคล้องกับหลักวิชาการ 
●  กฎหมายมีความเหมาะสมและ 
    สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
    เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
    การบริหารราชการ และ 
    การด ารงชีวิตของประชาชน  
●  บูรณาการการจัดท ากฎหมายและ 
    การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
●  ให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
    เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
●  บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ 
    มีขีดความสามารถทันต่อความจ าเป็น 
    ของราชการ และความเปลี่ยนแปลง 
    ของโลก 

  ●  ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      มีความพึงพอใจในการให้บริการ 

    ทางวิชาการของส านักงาน 
    คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 

๒๑ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
 

 ๑. ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐมีคุณภาพครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล 
 ๒. กฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ 
การบริหารราชการ และการด ารงชีวิตของประชาชน  
 ๓. พัฒนากระบวนการร่างกฎหมาย 
 ๔. ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๕. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจ าเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 ๖. ประชาชนและผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางวิชาการ 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลลัพธ์ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 
  การมีกฎหมายที่ดี และมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
 ๑. ประชาชนได้รับความคุ้มครองการด ารงชีวิตภายใต้กฎหมายที่เหมาะสม 
 ๒. มีหลักกฎหมายปกครองตามหลักวิชาการท่ีส่วนราชการสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
  เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๔ 
  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลกฎหมายของ
ประเทศไทย และประเทศสมาชิกอ่ืนในอาเซียนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๕ 
 ๑. นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทางที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒. การส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักกฎหมาย
ภาครัฐอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๖ 
  การให้บริการทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

 ๒๐ 

๒๒ 



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 
เผยแพร่ความรู้และข้อมูลกฎหมาย 

แก่ประชาชน  

 

●  ร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการ 
    บังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
●  ค าปรึกษาทางกฎหมายเป็นไปตามหลักการบริหาร 
    ราชการแผ่นดินและถูกต้องตามหลักนิติธรรม  
    และสามารถอ้างอิงน าไปใช้ในการบริหารประเทศ 

●  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยต่อคณะรัฐมนตรี 
     และส่วนราชการเพื่อพัฒนากฎหมาย 
●  พัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้สอดคล้อง เหมาะสม 
     กับสังคมไทย 

●  นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการ 
    ปฏิบัติงานและมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัย 
    สอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
●  บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมาย 
    ทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการและ 
    ความเปลี่ยนแปลงของโลก 

จัดท า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายถูกต้อง สมบูรณ์ การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย 

บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ 
มีขีดความสามารถทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 

จ านวนร่างกฎหมายและให้ปรึกษาทางกฎหมายแล้วเสร็จ  
ตามที่ก าหนดในแผน 

ผลการวิจัย และการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

 
นักกฎหมายภาครัฐได้รับการพัฒนาความรู้

เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

๑. พัฒนามาตรการด าเนินการ 
    เกี่ยวกับความโปร่งใส 

๒. พัฒนาสมรรถนะองค์การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล 

และขีดสมรรถนะองค์การ 
 

 

๓. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ 
    และการบริหารจัดการกับหน่วยงาน     
    ต่างประเทศ 

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๓ 



ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัท า 
    ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมาย 

๑. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
    มีความถูกต้องสมบูรณ์  
    มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
    ที่บังคับได้และเป็นธรรม 
๒. มีเครื่องมือส าหรับการตรวจ 
    พิจารณาร่างกฎหมายและ 
    ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
๓. เพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน 
    ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากฎหมาย      

๑. จ านวนร่างกฎหมายและ 
    ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    ที่พิจารณาแล้วเสร็จ  
๒. จ านวนเครื่องมือส าหรับ 
    การตรวจพิจารณาร่าง 
    กฎหมายและให้ค าปรึกษา 
    ทางกฎหมาย 
๓. โครงการมสี่วนร่วม 
    ในการจัดท ากฎหมาย 
 

๑. เร่งรดัการจดัท าร่างกฎหมาย 
    และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
๒. เสริมสร้างนวัตกรรม 
    ในการจัดท าร่างกฎหมาย 
๓. บูรณาการการจัดท ากฎหมาย 
    กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๒. พัฒนากฎหมายและ 
    หลักกฎหมายปกครอง 
     

๑. ศึกษาและวิจัยกฎหมายและ 
    จัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี  
    หรือส่วนราชการเพื่อพัฒนา 
    กฎหมาย 
๒. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย 
    ปกครองเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
    หลักกฎหมายปกครองให้ทันต่อ 
    สถานการณ์ปัจจุบัน 
๓. มีฐานข้อมลูกฎหมายเพื่อรองรบั 
    การเปิดประชาคมอาเซียน 
 

๑. ผลการวิจัยทางด้านกฎหมาย 
    และข้อเสนอเพื่อปฏิรปูกฎหมาย  
     และไดร้ับการเผยแพร ่
๒. ผลการทบทวน ปรับปรุง  
    หลักกฎหมายปกครอง 
๓. ฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อรองรับ 
    ประชาคมอาเซียน 
 

๑. วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
๒. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
๓. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมลู 
    กฎหมายส าหรับประชาคม 
    อาเซียน 
 

๓. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู ้
    และทักษะในการปฏิบัติงาน 
    และมีองค์ความรู้ทางกฎหมาย 
    ที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโนม้ 
    ของกฎหมายของนานาประเทศ 
๒. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถ 
    ในทางกฎหมาย ทันต่อความจ าเป็น 
     ในการบริหารราชการและ 
    ความเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

๑. โครงการฝึกอบรม/พัฒนา 
    นักกฎหมายกฤษฎีกา 
๒. จ านวนบุคลากรภาครัฐ 
    ที่ได้รับการพัฒนา 
    ประสิทธิภาพ  
 

๑. พัฒนาขีดความสามารถ 
    นักกฎหมายกฤษฎีกา 
๒. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
 

๔. เผยแพร่ความรู้และข้อมูล 
    กฎหมายแก่ประชาชน  

ใหบ้ริการความรู้และข้อมูลกฎหมาย 
แก่ประชาชน 
 

๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู 
    กฎหมาย 
๒. จ านวนโครงการเผยแพร ่
    ความรู้ทางกฎหมายแก ่
    ประชาชน 
 

๑. พัฒนาและปรับปรุงช่องทาง 
    เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
๒. ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย 
    แก่ประชาชน 
 

 
 
 

๒๔ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 

๕. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและ 
    เพิ่มขีดสมรรถนะองค์การ 

๑. ส านักงานฯ มรีะบบการบรหิาร 
    จัดการองค์การที่ดี และยึดมั่น 
    ในหลักธรรมาภิบาล 
๒. ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีด 
    สมรรถนะสูง 
๓. ส านักงานฯ มีขดีความสามารถ 
    ในการปฏิบัติงานในระดับระหว่าง   
    ประเทศ 
๔. ส านักงานฯ มรีะบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๑. คะแนนประเมินผล 
    ความโปร่งใสอยู่ในระดับ ๕ 
๒. จ านวนโครงการในการพัฒนา 
    ขีดสมรรถนะองค์การ 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนและ  
    ประสานความร่วมมือกับ   
    หน่วยงานต่างประเทศ 
๔. ความส าเรจ็ของการพัฒนา 
    ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

๑. พัฒนามาตรการด าเนินการ 
    เกี่ยวกับความโปร่งใส 
๒. พัฒนาสมรรถนะองค์การ 
๓. แลกเปลี่ยนความรูด้้านวิชาการ 
    และการบริหารจัดการกับ 
    หน่วยงานต่างประเทศ 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
    สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕ 



แผนการปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์ ๑.  การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
  ๒.  มีเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
  ๓.  เพ่ิมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากฎหมาย 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. เร่งรดัการจดัท าร่าง 
กฎหมาย และให้ปรึกษา 
ทางกฎหมาย 

จัดท า/ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

๑. จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
ทางกฎหมาย 
 

เรื่อง/ป ี ๑,๔๗๙ ๙๐๐* ๘๐๐* ๘๐๐* ๘๐๐* ส านัก/กองกฎหมาย 
 

 ๒. ความถูกต้องของการตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

ร้อยละ/ป ี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ส านัก/กองกฎหมาย 
 

๒. เสริมสร้างนวัตกรรม 
ในการจัดท าร่างกฎหมาย 
     

พัฒนาเครื่องมือการจดัท า/ 
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

๑. ค าอธิบายกฎหมาย หรือค าอธิบาย 
เจตนารมณ์กฎหมาย 
 

เรื่อง/ป ี ๑๖    ๑๖    ๑๖    ๑๖    ๑๖ ส านัก/กองกฎหมาย 
 

๒. แบบกฎหมาย เรื่อง - ๑**     ๑**     ๑**     ๑** ส านัก/กองกฎหมาย 

๓. ข้อมูลกฎหมายไทยจ าแนกตามหัวข้อเรื่อง
ในระบบกฎหมายไทยเป็นปัจจุบัน 

ฐานข้อมูล/ป ี
 
 

      ๑     ๑     ๑     ๑     ๑ กองกฎหมายไทย 

๓.  บูรณาการการจัดท า 
ร่างกฎหมายกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

เพิ่มการมสี่วนร่วมในกระบวนการ 
จัดท ากฎหมาย 

โครงการมสี่วนร่วมในการตรวจพจิารณา
ร่างกฎหมาย 

โครงการ/ป ี - ๒     ๒     ๒     ๒ ส านัก/กองกฎหมาย 

หมายเหตุ : * จ านวนกฎหมายเป็นประมาณการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณจ านวนที่แท้จริง ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการส่งให้พิจารณา    

 ** จ านวนเรื่องต่อหนึ่งกอง 

 

 ๒๖ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
เป้าประสงค์ ๑.  ศึกษาและวิจัยกฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการเพ่ือพัฒนากฎหมาย 

๒.  ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายปกครอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
๓.  มีฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. วิจัยและพฒันา
กฎหมาย 
 
 

๑. การวิจัยเพื่อทบทวนและพัฒนา
กฎหมาย 
 

ความส าเร็จของการวิจัย เพื่อทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย 
 
 

ฉบับ 
 
 

- 
 
 

๑ 
 
 

    ๑ 
 

 

    ๑ 
 

 

    ๑ 
 

 

ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 
 
 

๒. แผนความร่วมมือระหว่าง  
ประเทศในการพัฒนากฎหมาย 
 

จ านวนโครงการความร่วมมือ โครงการ/ป ี ๑     ๑     ๑     ๑     ๑ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย 

๒. พัฒนาหลักกฎหมาย 
ปกครอง 

ระดมความคดิเห็นเพื่อปรับปรุง
กฎหมายปกครอง 
 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักกฎหมายปกครอง  

*ระดับความส าเร็จ - ระยะที่ 
๑ 

ระยะที่ 
๒ 

- - ส านักกฎหมายปกครอง 

๓. ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลกฎหมาย
ส าหรับประชาคมอาเซียน 
 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลกฎหมาย 

จ านวนโครงการปรับปรุงและพัฒนา 
ฐานกฎหมาย 

โครงการ/ป ี ๕     ๕     ๕     ๕     ๕ ส านักกฎหมาย
ต่างประเทศ 

หมายเหตุ :  * ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงหลักกฎหมายปกครอง 
   - ระยะที่ ๑ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล รับฟังความคดิเห็น และทบทวนผลการบังคับใช้กฎหมาย 
   - ระยะที่ ๒ หมายถึง มีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายปกครอง 
 
 
 
  
 
 ๒๗ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์ ๑.  นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
  ๒.  บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมายทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
   

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. พัฒนาขีดความสามารถ 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 

แผนพัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา โครงการฝึกอบรม/พัฒนานักกฎหมาย
กฤษฎีกา 

โครงการ/ป ี ๓     ๓     ๓     ๓     ๓ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

๒. พัฒนานักกฎหมาย 
ภาครัฐ 

แผนพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ๑. จ านวนหลักสูตรในการพัฒนานักกฎหมาย 
ภาครัฐ 
 

หลักสตูร/ป ี ๖     ๖     ๖     ๖     ๖ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 
 

  ๒. จ านวนนักกฎหมายภาครัฐท่ีไดร้ับ 
การพัฒนา 
 

คน/ป ี      ๗๔๐   ๗๔๐   ๗๔๐   ๗๔๐   ๗๔๐ สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน  
เป้าประสงค์ ให้บริการความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน 
   

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ผลเดิม 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. พัฒนาและปรับปรุง
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมาย 
 

๑. แผนพัฒนาเว็บไซตส์ านักงานฯ 
๒. โครงการ Mobile Application 

ร้อยละความส าเรจ็ของการพัฒนา  
และปรับปรุงช่องทางเผยแพร่ข้อมลู 
กฎหมาย 

ร้อยละความส าเร็จ -   ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐ ๑๐๐ ● ส านักงานเลขาธิการ 
   (ส่วนสารสนเทศ) 
● กองกฎหมายไทย 
● ส านักกฎหมาย    
   ต่างประเทศ 
 

๒. ส่งเสริมความรู ้
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๑. โครงการเผยแพร่ความรู ้
ด้านกฎหมายปกครอง 
 

จ านวนโครงการให้ความรูด้้านกฎหมาย
ปกครอง 

โครงการ/ป ี ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ส านักกฎหมาย
ปกครอง 

๒. โครงการเผยแพร่ความรู ้
ด้านกฎหมายอื่น 

จ านวนโครงการเผยแพร่ความรู ้
ด้านกฎหมายอื่น 

โครงการ/ป ี ๒ ๓ ๓ ๓ ๓ ส านัก/กองกฎหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การ    
เป้าประสงค์ ๑.  ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดีและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล     ๓.  ส านักงานฯ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 

๒.  ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง    ๔.  ส านักงานฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ   
  

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. พัฒนามาตรการ 
ด าเนินการเกี่ยวกับ 
ความโปร่งใส 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา 
การด าเนินการตามมาตรฐาน 
ความโปร่งใส 
 

ความส าเร็จของการด าเนินการตาม
มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 
 

คะแนนประเมิน 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

๕ 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น
การทุจริต 
 

 

๒. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

จ านวนโครงการในการส่งเสรมิคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 

 

โครงการ/ป ี
 

๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ● ศูนย์ปฏิบัติการ 
   ต่อต้านการทุจริต 
● สถาบันพัฒนา 
   นักกฎหมายมหาชน 
 

๒. พัฒนาสมรรถนะ
องค์การ 

๑. แผนพัฒนากระบวนการท างาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
 

จ านวนโครงการพัฒนากระบวนการ
ท างาน 
 

โครงการ/ป ี
 
 

๖ 
 
 

    ๖     ๖     ๖     ๖ ส านัก/กองกฎหมาย 
 

๒. แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

จ านวนบุคคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาต่อปี ร้อยละ ๘๐    ๘๐    ๘๐    ๙๐    ๙๐ ส านักงานเลขาธิการ
สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 
 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ความรู ้
 

ความส าเร็จของการจดัการความรู ้ *ร้อยละความส าเร็จ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ทุกหน่วยงาน 
 

๓. แลกเปลี่ยนความรูด้้าน
วิชาการและการบริหาร
จัดการกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
 

โครงการแลกเปลี่ยน/ความร่วมมอื 
กับหน่วยงานต่างประเทศ 
 

จ านวนโครงการความร่วมมือ โครงการ/ป ี
 

- ๓ ๓ ๓ ๓ ส านักกฎหมาย 
ต่างประเทศ 

๓๐ 



กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ผลเดิม เป้าหมาย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 

๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของส านักงานฯ 
 

ความส าเร็จของการปรับปรุงพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

*ร้อยละ      ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐ ● ส านักงานเลขาธิการ 
   (ส่วนสารสนเทศ) 
● กองกฎหมายไทย 
 

๒. แผนจดัหาและพัฒนา 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนา *รอ้ยละ     ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐   ๑๐๐ ส านักงานเลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

หมายเหตุ :  * ร้อยละ ๑๐๐ ตามเป้าหมายที่ก าหนดในแตล่ะปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓๑ 



บทที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
การติดตามประเมินผล 
 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจในการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษา 
ทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางข้อมูลกฎหมาย  
ของประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ ไว้ว่า “ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลาง
ทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน า 
และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม” เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของส านักงานฯ บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด ส านักงานฯ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
การปฏิบัติงาน โดยน ายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้มาจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย ส านักงานฯ  
จึงได้จัดท ากรอบในการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล ดังนี้  
 ๑. จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของส านักงานฯ ประจ าปีงบประมาณ  
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา และการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน 
 ๒. จัดท าโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงานฯ   
ทั้งการติดตามผลในระยะยาวตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งการจัดท าโครงการ
ดังกล่าวจะท าให้ส านักงานฯ มีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ทั้งงานตามภารกิจประจ าและ
งานตามแผนงาน/โครงการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน เป็นการเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการด าเนินงานได้อย่างทันท่วงที 
 
วัตถุประสงค ์

 ๑. เพ่ือให้มีกรอบ/แนวทางและระยะเวลาในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณประจ า 
 ๒. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการติดตามและประเมินผลต่อผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด และคณะท างาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ 
 ๔. เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมหารือวิธีการหรือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ๕. เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 

๓๒ 



วิธีด าเนินการ 

  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ แบ่งเป็น 
 ๑. การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือติดตามการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยส่วนการคลัง ส านักงานเลขาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
 ๒. การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยกลุ่ม  
ก.พ.ร. และส่วนนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล  
 ๓. การติดตามการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะท างาน/คณะกรรมการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ๑. รองเลขาธิการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลงานแต่ละส านัก/สถาบัน/กองกฎหมาย  
 ๒. ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/กองกฎหมาย ผู้อ านวยการส่วน และหัวหน้าฝ่ายในส านักงาน
เลขาธิการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  
 ๓. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  
 ๔. คณะท างาน/คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 
ก าหนดระยะเวลาการติดตาม 
 
  กลุ่ม ก.พ.ร. และส่วนนโยบายและแผน ส านักงานเลขาธิการ จะด าเนินการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ต้องจัดท ารายงานผลเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 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 จะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบภายในสัปดาห์
ที่ ๒ ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดส่งแบบรายงานผลการด าเนินงานภายใน 
วันที่ ๑๕ ของเดือนที่ก าหนดในรอบการติดตาม รายละเอียดปรากฏตามปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทีส่ านักงานฯ ก าหนด  
   
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และคณะท างาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและวิธีติดตามประเมินผลแผนการด าเนินงาน 
 ๒. ผู้รับผิดชอบรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหา 
อย่างทันท่วงที เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ๓. ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการและ 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ 
 ๔. ผู้บริหารรับทราบผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของส านักงานฯ เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 



ปฏิทินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

กิจกรรมการติดตามประเมินผล ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ วิธีการ หมายเหตุ 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณ ทุกไตรมาส ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการคลัง) 

ติดตามการขออนุมัต ิ
เงินประจ างวดและการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไป 
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

๒. การด าเนินการตรวจพิจารณา 
    ร่างกฎหมายและให้ความเห็น 
    ทางกฎหมาย 

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

ส านัก/ 
กองกฎหมาย 

ให้ส านัก/ฝ่ายกฎหมาย รายงาน
ความก้าวหน้าของงานท่ีอยู่ใน 
ความรับผิดชอบ 

เพื่อติดตามและเร่งรดั 
การปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามตัวช้ีวัด 

๓. ติดตามการด าเนินงาน 
    ตามแผนงาน/โครงการ/ 
    มาตรการ/กจิกรรม 

- สัปดาห์ที่ ๑  
  ของเดือนเมษายน  
  และกรกฎาคม 
- สัปดาห์ที่ ๓  
  ของเดือนกันยายน  
  ในปีงบประมาณ 

คณะท างานฯ/
หน่วยงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 

คณะท างาน/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบรายงานผล 
การด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม 

เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน 

๔. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของ 
    แผนงาน/โครงการ/ 
    มาตรการ/กจิกรรม 

- สัปดาห์ที่ ๓  
  ของเดือนกันยายน  
  ในปีงบประมาณ 

คณะท างานฯ/
ส่วนงานท่ีได้รบั
มอบหมาย 

คณะท างาน/หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบประชุม เพื่อสรปุ 
ผลการด าเนินงาน และจดัท 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 รายงานและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบตัิ
ราชการต่อผู้บริหาร พร้อม
ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค 
เพื่อปรับปรุงแผนใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

คณะท างานจัดท าแผน 
เป็นผู้รวบรวมและ
จัดท าแบบสรุปผล 
การด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหาร 

๖. ทบทวนกระบวนการจัดท า 
    แผนปฏิบัติราชการในปีถัดไป 

เดือนตลุาคม - พฤศจิกายน  
ในปีงบประมาณต่อไป 

ทุกส่วนงาน ประชุมและระดมความคิดเห็น 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 
ในปีถัดไป 

เพื่อให้ได้ข้อมูล
ประกอบการจดัท า 
แผนปฏิบัตริาชการ 
ในปีถัดไป 

 

๓๕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานเลขาธกิาร 

ผู้อ านวยการส านกั 
(อ านวยการสูง) 

ผู้อ านวยการส านกั 
(อ านวยการสูง) 

 

ส านักหลักนิติบัญญัติ 

กองกฎหมาย 
กระบวนการยุตธิรรม 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 
 ๒๑ ๕๙ 

 
 ๒๒ 

 ๓๗๙ 

 ฝ่ายพัฒนากฎหมาย       ๙ 

กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร      ๓ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน       ๒ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต     ๒ 

กองกฎหมาย 
การพาณิชย ์

และอุตสาหกรรม 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 

 
๒๒ 

กองกฎหมาย
การศึกษา 

และวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 

 
๒๑ 

กองกฎหมายไทย 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการสูง) 

 

๒๖ 
กองกฎหมาย 

สวัสดิการสังคม 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 

 
 
 ๒๓ 

ส านักกฎหมายปกครอง 

ผู้อ านวยการส านกั 
(อ านวยการสูง) 

 
 ๒๒ 

กองกฎหมาย 
การเงินการคลัง 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 
๒๒ 

กองกฎหมายการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 
 ๒๕ 

กองกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 

 
 ๒๕ 

กองกฎหมาย 
เทคโนโลยี 

และการคมนาคม 

ผู้อ านวยการกอง 
(อ านวยการต้น) 

 

 
 ๒๒ 

สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

ผู้อ านวยการสถาบัน 
(อ านวยการสูง) 

 

 
 ๑๗ 

ส านักกฎหมาย
ต่างประเทศ 

ผู้อ านวยการส านกั 
(อ านวยการสูง) 

 

 
 ๒๐ 

   รองเลขาธิการ      ๔ 

  ผู้ช่วยเลขาธกิาร       ๑ 

กรรมการร่างกฎหมายประจ า       ๑๐ 
๑๐๑๐๑๐๑๐ ๑๐  ๑๐ 


