
รายงานผลการดำเนนิกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ร่างกฎหมายมีคณุภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ความจำเป็นในการตรากฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 
กลยุทธ ์   : ๑. ปรับปรุงและพัฒนางานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายสำหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ตัวชี้วัด   : ๑. จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแลว้เสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
    ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย (๒ ฐานข้อมูล) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. การตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายและให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย 
 

๔๗๓,๐๐๐,๐๐๐ ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 
 

- ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 
 
 
 

- ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

- ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

-  

ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๕๘๒ เร่ือง 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๔๐๕ เร่ือง 

- ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๓๘๗ เร่ือง 

- ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๔๐๑ เร่ือง  
 

-  
 



- ๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๒. จัดประชุมหารือกับ
ประธานกรรมการกฤษฎีกา 
ทุกคณะ เพื่อกำหนดแนวทาง 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การตรวจพิจารณาร่าง
กฎหมายและให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย จำนวน ๒ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองฯ พาณิชย์ฯ/ศึกษาฯ 
(ครั้งที่ ๑)   
กองฯ ต่างประเทศ/ทรัพย์ฯ 
(ครัง้ที่ ๒)) 
 

..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
สำนักงานฯ 

 

 
 
 
 
 

 ดำเนนิการจัดประชุมฯ 
ครัง้ที่ ๑ 

   ดำเนินการจัดประชุมฯ 
ครั้งที่ ๒ 

  

- - ดำเนินการจัดประชุมฯ 
ครัง้ที่ ๑ ดังนี้ 
    ๑. จัดประชุม /
สัมมนารว่มกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(ปฐมนิเทศ) ในวันที่ ๘ 
ก.พ. ๖๒ ณ สคก. 
    ๒. จัดประชุมใหญ่ /
สัมมนารว่มกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการ 
พัฒนากฎหมาย 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
และคณะกรรมการ
ประมวลกฎหมาย  
ในวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม ในกรุงเทพฯ 

 
 

(๓๐,๖๖๒) 
 
 
 
 

(๔๒๔,๓๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕๕,๐๑๒ 

- - ดำเนินการจัดประชุมฯ 
ครัง้ที่ ๒ โดยสัมมนา
ร่วมกับคณะกรรมการ
กฤษฎกีา คณะกรรมการ 
พฒันากฎหมาย 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใน
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๒  
ณ โรงแรมอวานี พลัส  
ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  
มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน  
๑๘๕ คน 

๓๘๗,๐๗๕ - ประชุมฯ ครั้งที่ ๑ 
โยกงบฯ มาจาก
โครงการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ฯ 
ของสำนักงานปี 
๒๕๖๒ จำนวน
๔๕๕,๐๑๒ บาท 
- ประชุมฯ ครั้งที่ ๒  
โยกงบฯ มาจาก
โครงการฝึกอบรม 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
จำนวน ๓๓๗,๑๐๐ บาท 
และโครงการ
บรรยายพิเศษโดย
ผู้เชี่ยวชาญตา่งประเทศ 
๒๒๐,๔๐๐ บาท  



- ๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓. การประชุม
คณะกรรมาธิการ 
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
แห่งองค์การสหประชาชาติ 
(UNCITRAL) และการประชุม
ในเวทีระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นางสาวฉันทพิมพ์ฯ) 
 

๓,๓๙๐,๙๐๐   ๑. การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ๒ ครั้ง 
    - คณะทำงาน ๔ 
(๑๙ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ 
เวียนนา) 
    - คณะทำงาน ๖ 
(๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑ 
เวียนนา) 
๒. ประชุมอื่น ๑ ครั้ง 
 

 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๓๘,๑๘๐) 
 

๑,๐๑๘,๑๘๐ 
 

๑. ประชุมอื่น ๒ ครั้ง ๖๗๖,๓๖๐ ๑. การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ๒ ครั้ง 
    - คณะทำงาน ๔   
(๘ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ 
นิวยอร์ก) 
    - คณะทำงาน ๖ 
(๑๓ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ 
นิวยอร์ก) 
๒. ประชุมอื่น ๑ ครัง้ 

 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๓๘,๑๘๐) 
 

๑,๐๑๘,๑๘๐ 

๑. การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ๑ ครัง้ 
    - ประชุมใหญ่      
(๘ - ๒๖ ก.ค. ๖๒ 
เวียนนา) 
 
 
 
๒. ประชุมอื่น ๑ ครั้ง 

 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 

(๓๓๘,๑๘๐) 
 

๖๗๘,๑๘๐ 

 

๑. ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม คณะทำงาน ๔ 
ระหว่างวันที ่๑๙ - ๒๓ 
พ.ย. ๖๑  
ณ กรุงเวียนนา 
จำนวน ๒ คน 
๒. ส่งผูแ้ทนเข้ารว่ม
ประชุม คณะทำงาน ๖ 
ระหว่างวันที ่๑๗ - ๒๑ 
ธ.ค. ๖๑  
ณ กรงุเวียนนา 
จำนวน ๒ คน  
๓. ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม
ประชุม PPP  
ระหว่างวันที ่๒๖ - ๓๐ 
พ.ย. ๖๑  
ณ กรุงเวียนนา 
จำนวน ๒ คน  
   

(๒๑๒,๑๔๖.๗๐) 
 
 
 
 

(๓๔๖,๙๖๗.๖๔) 
 
 
 
 

(๑๙๘,๙๗๓.๓๒) 
 
 
 
 

๗๕๘,๐๘๗.๖๖ 
 

อยู่ระหวา่งการตรวจสอบ
รายการประชุม สำหรับ 
สายสนับสนุนเพื่อให ้
เลขาธิการฯ พิจารณา
คัดเลือก 

- ๑. ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม คณะทำงาน ๔ 
ระหว่างวันที ่๘ - ๑๒ 
เม.ย. ๖๒ ณ นครนิวยอรก์  
สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒ คน 
๒. การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ในครัง้ที่ ๒ 
ไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม เนื่องจาก 
เปลีย่นหัวขอ้ 
๓. ประชุมอื่น ๑ ครั้ง 
เล่ือนการส่งผู้แทนไป
ไตรมาสที่ ๔ เนื่องจาก
อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ข้อมูลหน่วยงานที่
สามารถจัดการ
ฝึกอบรมให้ได้  

(๓๑๕,๐๔๒.๙๐) 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

๓๑๕,๐๔๒.๙๐ 

๑. ส่งผู้แทนเข้าร่วม 
การประชุมใหญ่ จำนวน 
๖ คน ระหวา่งวันที่ ๘ - 
๒๖ ก.ค. ๖๒  
ณ กรุงเวียนนา  
ประเทศออสเตรีย 
๒. ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การจัดการ
องค์กรและบุคลากร
ภาครัฐ” จำนวน ๑๕ คน 
ระหว่างวันที ่๑๗ - ๒๐ 
ก.ย. ๖๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

(๗๖๘,๒๒๐.๕๑) 
 
 
 
 
 

(๑,๑๒๗,๕๖๙) 
 
 
 
 
 
 

๑,๘๙๕,๗๘๙.๕๑ 

 
 



- ๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔. การสมัครสมาชิก
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นางสาวณธราฯ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ สมคัรสมาชิกฐานข้อมูล 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - - -  

ดำเนินการต่ออายุ
สมาชิกฐานข้อมูล ๒ 
ฐานข้อมูล และจัดซ้ือ
จัดจ้าง ๑ ฐานข้อมูล 

- ดำเนนิการเบิกจา่ย
งบประมาณแล้วเสร็จ 
ในเดือน ม.ค. ๖๒ 
จำนวน ๓ ฐานขอ้มูลได้แก ่
  ๑. Heinonline  
  ๒. Dalloz 
  ๓. Lexis 

 
 
 
 

(๖๐๘,๒๘๐.๒๕) 
(๑๗๕,๘๑๕.๒๐) 

(๒๙๕,๐๐๐) 
 

๑,๐๗๙,๐๙๕.๔๕ 
 

- - - -  

๕. โครงการกฎหมายสำหรับ
ประชาคมอาเซียนอาเซียน+๘ 
และความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน (ระยะต่อเนือ่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางสาวณัฏฐก์านต์ฯ/ 
นางสาววารีรัตน์ฯ) 

๑,๔๕๐,๘๐๐ ๑. การประชุม AALCO 
๒. การประชุม 
Administrative Law 
and Regulatory Practice 
จำนวน ๑ รายการ 

(๕๓๗,๔๐๐) 
(๓๒๘,๒๕๐) 

 
 
 

๘๖๕,๖๕๐ 

๑. การประชุม ASIL 
จำนวน ๑ รายการ 

๔๑๘,๙๕๐ ๑. การประชุม ASLI 
จำนวน ๑ รายการ 

๑๖๖,๒๐๐ - -  

๑. เจา้หนา้ที่จำนวน ๒ คน 
เข้าร่วมประชุม AALCO 
ระหว่างวันที ่๘ - ๑๒ 
ต.ค. ๖๑ ณ กรุงโตเกียว  
ประเทศญี่ปุ่น 
๒. เจา้หนา้ที่จำนวน ๔ คน 
เข้าร่วมประชุม 
Amministrative Law 
and Regulatory 
Practice ระหว่างวันที ่
๓๐ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๖๑ 
ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี 
สหรัฐอเมริกา 

๕๓๔,๕๙๓.๓๐ เจ้าหน้าที่จำนวน ๒ คน 
ASIL เข้ารว่มประชุม 
ระหว่างวันที ่๒๗ - ๓๐ 
มี.ค. ๖๒ ณ วอชิงตัน  
ดีซี สหรัฐอเมริกา 

๓๕๘,๓๓๔.๓๕ เจ้าหน้าที่จำนวน ๔ คน 
เข้าร่วมประชุมระหว่าง
ที่ ๑๑ - ๑๒ มิ.ย. ๖๒ 
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

๑๗๖,๗๐๓.๘๓ ส่งผูแ้ทนเข้ารว่มประชุม 
RCEP-TNC ครั้งที่ ๒๘ 
จำนวน ๔ คน ระหว่าง
วนัที่ ๒๓ - ๒๘ ก.ย. ๖๒ 
ณ ประเทศเวียดนาม  

๒๓๔,๑๐๐  



- ๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๖. การประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศ 
ของสมาคมระหว่างประเทศ 
ด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางสาวเจนจิราฯ/ 
นางวรรธน์มนฯ) 
 

๓,๓๘๕,๒๐๐ ๑. การประชุม ๓๑st 
LAWASIA 
Conference  
จำนวน ๑ รายการ 

๔๑๘,๘๒๐ ๑. การประชุม IIAS 
จำนวน ๑ รายการ 
 
๒. การประชุม IBA 
จำนวน ๑ รายการ 
 

(๕๔๗,๗๐๐) 
 
 

(๗๑๑,๗๕๐) 
 

๑,๒๕๙,๔๕๐ 
 

๑. การประชุม IAAIL 
จำนวน ๑ รายการ 
 
๒ การประชุม IBA  
จำนวน ๑ รายการ 

(๓๔๖,๔๘๐) 
 
 

(๗๗๔,๗๕๐) 
 

๑,๑๒๑,๒๓๐ 

๑. การประชุม ILA 
จำนวน ๑ รายการ 

๕๘๕,๗๐๐  

อยู่ระหว่าง 
เลขาธิการฯ พิจารณา
อนุมัติแผนการประชุม
หัวข้อการประชุม  
  

- ๑. จัดทำบันทึกขอ
อนุมัติการประชุมตาม
แผนฯ จำนวน ๕ 
รายการ 
๒. เขา้ร่วมประชุม 
LAWASIA ณ ประเทศ
อินเดีย ระหว่างวันที ่ 
๙ - ๑๐ ก.พ. ๖๒ 
จำนวน ๔ คน 

- 
 
 
 

(๑๘๙,๘๐๔.๙๖) 

๑. เสนอเลขาธิการฯ 
เพื่อขออนุมัติการประชุม
ตามแผนฯ จำนวน ๖ 
รายการ (เลขาธกิารฯ 
อนุมัติการประชุม
จำนวน ๒ รายการ คือ 
IAAIL และ IIAS)                                                    
๒. เตรียมข้อมูลเพื่อ
เสนอเลขาธิการฯ 
พิจารณาอนุมัติการ
ประชุม ๓ รายการ ที่จะ
จัดขึ้นในไตรมาสที่ ๔ 
๓. เข้าร่วมประชุม 
IAAIL ณ ประเทศ
แคนาดา ระหว่างวันที ่
๑๗ - ๒๑ มิ.ย. ๖๒ 
จำนวน ๓ คน 
๔. ประชุม IIAS  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
ระหว่างวันที ่๑๘ -๒๑ 
มิ.ย. ๖๒ จำนวน ๖ คน 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

(๔๖๑,๙๘๖.๔๕) 
 
 
 
 

(๔๕๓,๓๒๓.๓๙) 
 
 
 

๙๑๕,๓๐๙.๘๕ 

๑. อยู่ระหว่างจัดทำ
รายงานการรปะชุม 
LAWASIA, IAAIL และ 
IIAS                          
๒. ประชุม ESIL  
ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก 
จำนวน ๔ คน ระหว่าง
วันที่ ๑๒ - ๑๔ ก.ย. ๖๒  
๓. ประชุม ILA  
ณ ประเทศโปรตุเกส 
จำนวน ๓ คน ระหว่าง
วันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ย. ๖๒  
๔. ประชุม AHRI  
ณ ประเทศฝรั่งเศส 
จำนวน ๓ คน ระหว่าง
วนัที่ ๒๕ - ๒๗ ก.ย. ๖๒                                                     
  

 
 
 
 

(๔๓๘,๙๒๗.๙๗) 
 
 
 

(๒๗๗,๕๔๙.๔๔) 
 
 
 

(๒๕๙,๕๖๔.๐๒) 
 
 
 
 

๙๗๖,๐๔๑.๔๓ 

 



- ๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๗. การประชุม ASEAN Law 
Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ/ 
นายอัครพงศ์ฯ) 
 

๓๒๓,๙๐๐ - - - - - - เข้าร่วมการประชุม 
ASEAN Law 
Association 
 
 

๓๒๓,๙๐๐  

อยู่ระหว่างติดตาม
กำหนดการประชุม 
และหัวขอ้การประชุม 

- อยู่ระหว่างรอ 
ส่วนการเจ้าหน้าที ่
ทำบันทึกขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
บางส่วนเพื่อไปใช้ใน
การจัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ 
จำนวน ๒ คน  
ไปอบรม ILC แทน 
เมื่อท่านเลขาธิการฯ 
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
งบประมาณแล้ว ฝา่ยฯ 
จะทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อนำไปใช้
สำหรับโครงการอื่นตอ่ไป 

- ๑. สำนักงบประมาณ
อนุมัติการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณสำหรับเขา้
อบรม ILC รุ่นที ่๒ และ
เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการ
ลงทะเบียนแล้ว                                
๒. เลขาธิการฯ อนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบางส่วน 
(๗๒,๕๐๐ บาท) 
ไปสมทบการอบรม 
“Hague”  
๓. เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการองค์กร
ร่วมไทย-มาเลเซีย  
ณ ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที ่๒๑ - ๒๒ 
มิ.ย. ๖๒ 

(๑๑๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

(๑๕,๖๕๓.๔๕) 
 
 
 
 
 

๑๒๕,๖๕๓.๔๕ 

๑. เจ้าหน้าทีจ่ำนวน ๒ 
คนเข้าร่วมอบรม ILC 
รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที ่๑๙ 
ส.ค. - ๒๗ ก.ย. ๖๒ 
๒. เจ้าหน้าทีจ่ำนวน ๑ 
คนเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรกฎหมาย
ระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง (Public 
International Law) 
ระหว่างวันที ่๘ – ๒๖ 
ก.ค. ๖๒ ณ สถาบัน
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ กรุงเฮก 
ประเทศเนเธอร์แลนด ์

- 
 
 
 

(๕๓,๐๓๖.๗๙) 

เนื่องจากปีนี้
ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพการประชุม
กรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ
ถาวรของสมาคม
กฎหมายอาเซียน 
ครั้งที่ ๔๑ (จัดประชุม
ในประเทศไทย) จึง
ทำให้ไม่สารมารถ
ใชง้บประมาณ
ภายใต้โครงการนี้ได ้
ดังนั้นในไตรมาสที ่๓ 
จึงเปลี่ยนแปลง 
การใช้งบประมาณ
ไปใช้ในรายการอื่น 



- ๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๘. ค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมระหว่างประเทศ 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางสาวเจนจิราฯ/ 
นางสาววารีรัตน์ฯ) 
 

๒๗๑,๒๐๐ - -   ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 
IIAS 

๑๕,๐๐๐ ๑. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
LAWASIA 
๒. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
IAL 
๓. ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
IBA 

(๓๓,๗๐๐) 
 

(๑๒,๐๐๐) 
 

(๑๙๙,๗๕๐) 
 

๒๔๕,๔๕๐ 
 

  ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 
ILA 

๑๐,๗๕๐  

ประสานกับสมาคม 
เพื่อติดต่อขอสมัคร
สมาชิก/ต่ออายุสมาชกิ 

- ดำเนินการชำระ
ค่าธรรมเนียมสมาคม 
IIAS  

๙,๗๔๙.๑๒ 
 

อยู่ระหว่างเบิกจา่ย
ค่าธรรมเนียมของ 
LAWASIA   

- เบิกจ่ายค่าธรรมเนียม
ของ LAWASIA แลว้  

๒๒,๘๗๑.๑๐  

๙. โครงการพัฒนาฐานขอ้มูล
กฎหมายระดับอนุบัญญัต ิ
ในระบบห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๑๖๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๑๒ คน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสญัญา 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูร้ับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๕๔๐,๐๐๐  

จดัจ้างลกูจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลกฎหมายทีอ่ยู่ใน
ระบบห้องสมดุดิจิทัล 
ของสำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
เพือ่นำลงในระบบ
ห้องสมุดดจิิตอล จำนวน 
๑๘ รหสักฎหมาย โดย
คิดเป็นข้อมูลกฎหมายที่
ได้ดำเนินการแล้ว 

๕๓๙,๓๑๘ จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา 
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยไดด้ำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลกฎหมายทีอ่ยู่ใน
ระบบห้องสมุดดิจิทัล 
ของสำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
เพื่อนำลงในระบบ
ห้องสมุดดิจิทัล จำนวน 
๒๔ รหสักฎหมาย โดย
คิดเป็นข้อมูลกฎหมายที่
ได้ดำเนินการแล้ว  

๕๒๕,๑๘๐.๔๕ จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลกฎหมายทีอ่ยู่ใน
ระบบห้องสมุดดิจิทัล 
ของสำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
เพื่อนำลงในระบบ
ห้องสมุดดิจิทัล จำนวน 
๓๐ รหสักฎหมาย โดย
คิดเป็นข้อมูลกฎหมายที่
ได้ดำเนินการแล้ว  

๔๙๓,๗๔๓.๔๘ 
 

จัดจ้างลกูจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้ดำเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลกฎหมายทีอ่ยู่ใน
ระบบห้องสมุดดิจิทัล 
ของสำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
เพื่อนำลงในระบบ
ห้องสมดุดิจิทัล จำนวน 
๔๓ รหสักฎหมาย โดย
คิดเป็นข้อมูลกฎหมายที่
ได้ดำเนนิการแล้ว  

๕๑๓,๖๖๘.๒๙ ใช้เงินไม่เต็ม
จำนวนเน่ืองจาก
หักค่าจ้าง วันลา
ของลูกจ้าง 



- ๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 

 จำนวน ๒,๙๕๗ ฉบบั
และได้นำข้อมูลกฎหมาย
ทีป่ระกาศใชบ้ังคับ 
ในเว็ปไซดร์าชกิจจานุเบกษา
ลงในระบบหอ้งสมดุดิจิตอล 
จำนวน ๒,๘๑๔ ฉบบั 
พร้อมทั้งปรับปรงุ
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ให้เปน็ปัจจุบัน จำนวน 
๓๐๔ ฉบบั และดำเนนิการ
ยกเลิกกฎหมาย จำนวน 
๕๐๑ ฉบับ  
 

 จำนวน ๓,๒๖๐ ฉบบั 
และได้นำข้อมูลกฎหมาย
ที่ประกาศใช้บังคับ 
ในเว็บไซดร์าชกจิจานุเบกษา
ลงในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
จำนวน ๑,๑๐๕ ฉบบั 
พร้อมทั้งปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 
๓๐๐ ฉบับ และดำเนินการ
ยกเลิกกฎหมาย จำนวน 
๔๙๐ ฉบับ 

 จำนวน ๕๗๖ ฉบับ  
และได้นำข้อมูลกฎหมาย
ที่ประกาศใช้บังคับ 
ในเว็บไซดร์าชกจิจานุเบกษา
ลงในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
จำนวน ๑,๓๑๙ ฉบบั 
พร้อมทั้งปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 
๓๑๐ ฉบับ และดำเนินการ
ยกเลิกกฎหมาย จำนวน 
๔๖๕ ฉบับ  
 

 จำนวน ๗๖๗ ฉบับ และ
ได้นำข้อมูลกฎหมาย 
ที่ประกาศใช้บังคับ 
ในเว็บไซด์ราชกจิจานุเบกษา
ลงในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
จำนวน ๑,๒๖๙ ฉบบั 
พร้อมทั้งปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 
๓๒๑ ฉบับ และดำเนินการ
ยกเลิกกฎหมาย จำนวน 
๔๒๖ ฉบับ 

  

๑๐. โครงการเชื่อมโยงข้อมูล
กฎหมายในระบบ ThCA 
(Thai Code Annotated) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๖ คน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 
ตามสญัญา 
 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูร้ับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐  

จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนนิการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราค่าจา้ง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้รวบรวมความเห็น
ทางกฎหมายดำเนินการย่อ
แล้วเชื่อมโยงกบับทบัญญัติ
ที่เกี่ยวขอ้งที่ไดจ้ำแนก
ตามหัวขอ้เรื่อง จำนวน 
๘๑ เรื่อง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเห็น 
ทางกฎหมาย จำนวน 
๑๑๔ เรื่อง จัดทำ 

๒๔๘,๔๐๑.๔๑ จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราค่าจา้ง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
โดยได้รวบรวมความเห็น
ทางกฎหมาย ดำเนินการย่อ
แลว้เชื่อมโยงกับบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จำแนก
ตามหัวขอ้เรือ่ง จำนวน 
๗๘ เรื่อง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเห็น 
ทางกฎหมาย จำนวน 
๓๐๘ เรื่อง จัดทำ  

๒๖๒,๔๙๘ จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราค่าจา้ง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้รวบรวมความเห็น
ทางกฎหมาย ดำเนินการยอ่
แล้วเชื่อมโยงกับบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จำแนก
ตามหัวขอ้เรื่อง จำนวน 
๔๒ เรื่อง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเห็น 
ทางกฎหมาย จำนวน 
๓๕๑ เรื่อง จัดทำ 

๒๔๓,๓๑๐.๔๑ 
 

จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราค่าจ้าง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้รวบรวมความเห็น
ทางกฎหมาย ดำเนินการยอ่
แล้วเชื่อมโยงกับบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จำแนก
ตามหัวขอ้เรื่อง จำนวน 
๘๔ เรื่อง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเห็น 
ทางกฎหมาย จำนวน 
๒๔๔ เรื่อง จัดทำ 

๒๓๒,๑๗๕.๑๔ ใชเ้งินไม่เต็ม
จำนวนเนื่องจาก
หักค่าจ้าง วันลา
ของลกูจ้าง 



- ๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝา่ยข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

 ประโยชน์ที่ประชาชน
ไดรั้บจากร่างกฎหมาย 
จำนวน ๒๙ ฉบบั และ
จัดทำฐานข้อมูล
คำอธิบายกฎหมาย 
รายมาตราเพื่อเตรยีม
เชื่อมโยงเข้ากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่
ได้จำแนกตามหวัข้อ
เร่ือง จำนวน ๒๒ 
ฉบับ 

 ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากร่างกฎหมาย 
จำนวน ๒๘ ฉบับ และ
จัดทำฐานข้อมูล
คำอธิบายกฎหมาย 
รายมาตราเพื่อเตรียม
เช่ือมโยงเข้ากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่
ได้จำแนกตามหวัข้อเร่ือง 
จำนวน ๑๒ ฉบับ และได้
จัดกลุ่มกฎหมายที่
ประกาศ 
ใช้บังคับใหม่เพื่อนำเข้า
ตามดัชนีกฎหมาย
จำแนกตามหัวเร่ือง 
จำนวน ๒๗ ฉบับ 

 ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รบัจากร่างกฎหมาย 
จำนวน ๑๗ ฉบับ และ
จัดทำฐานข้อมูล
คำอธิบายกฎหมาย 
รายมาตราเพื่อเตรียม
เช่ือมโยงเข้ากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่
ได้จำแนกตามหวัข้อเร่ือง 
จำนวน ๑๗ ฉบับ และได้
จัดกลุ่มกฎหมายที่
ประกาศ 
ใช้บังคับใหม่เพื่อนำเข้า
ตามดัชนีกฎหมาย
จำแนกตามหัวเร่ือง 
จำนวน ๗๐ ฉบับ 

 ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจากร่างกฎหมาย 
จำนวน ๒ ฉบับ จัดทำ
ฐานข้อมูลคำอธบิาย
กฎหมายรายมาตรา 
เพื่อเตรียมเชื่อมโยง 
เข้ากับบทบัญญัต ิ
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จำแนก
ตามหัวขอ้เรื่อง จำนวน 
๑๒ ฉบับ และได้จัดกลุ่ม
กฎหมายที่ประกาศ 
ใช้บังคับใหม่เพื่อนำเข้า
ตามดัชนีกฎหมาย
จำแนกตามหัวเร่ือง 
จำนวน ๑๓ ฉบับ 

  

 
หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏริูปประเทศดา้นกฎหมาย 



- ๑๐ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนญู 
เป้าประสงค์ : ๑. ขัน้ตอนและกระบวนการร่างกฎหมายมคีุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนูญ 

๒. พัฒนากฎหมายของประเทศใหท้ันสมัย  
กลยุทธ ์   : ๑. พัฒนากฎหมายของประเทศใหทั้นสมัย 
    ๒. พัฒนาเครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย 
    ๓. สรา้งการรับรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแกผู่้เกี่ยวข้องและประชาชน 
ตัวชี้วัด : ๑. กฎหมายได้รับการพัฒนา 
    ๒. เครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย ๔ เครื่องมือ 

๓. โครงการสร้างความรับรู้และเขา้ใจกฎหมายแก่ประชาชน (๒ โครงการ) 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. โครงการประชุม เรื่อง 
การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform)  
ขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization For 
Economic Cooperation 
and Development 
(OECD)) 
 
 
 
 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 
(นางสาวกฤตตกิาฯ) 
 

๑,๑๑๙,๘๐๐ ครัง้ที่ ๑ เข้ารว่มประชุม 
วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๑ 
 

๕๕๙,๙๐๐ - - ครั้งที่ ๒ เข้ารว่มประชุม 
ภายในเดือน เม.ย. ๖๒ 

๕๕๙,๙๐๐ - -  

เข้าร่วมประชุม เร่ือง 
การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform) 
ขององค์การเพื่อความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา 
(Organization For 
Economic 
Cooperation and 
Development 
(OECD)) ครั้งที่ ๑๙ 
ระหว่างวันที ่๒๖ พ.ย. - 
๑ ธ.ค. ๖๑ ณ ประเทศ
ฝรัง่เศส จำนวน ๔ คน  
 

๑๖๔,๑๕๔.๔๐ - - เข้าร่วมประชุม เร่ือง 
การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform) 
ขององค์การเพือ่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา 
(Organization For 
Economic 
Cooperation and 
Development 
(OECD)) ครั้งที่ ๒๐  
ระหว่างวันที ่๑๕ - ๒๐ 
เม.ย. ๖๒ (รวมวัน
เดินทางไปกลับ)  
ณ ประเทศฝรัง่เศส 
จำนวน ๔ คน 

๑๔๖,๙๓๑.๙๗ - - 
 



- ๑๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒. โครงการประชุมด้าน
กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายเพื่อรองรบั 
การเป็นประชาคมอาเซียน
และแผนการปฏิรูปประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางสาวเจนจิราฯ/ 
นางสาวณัฏฐ์กานต์ฯ/ 
นางสาววารีรัตน์ฯ) 
 

๒,๔๓๙,๕๐๐ - - - - จัดการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกบัระบบกฎหมาย 
กระบวนการและแนวคิด 
ด้านการร่างกฎหมาย 
ระหว่างสำนกังานฯ  
กับหน่วยงาน 
ด้านการร่างกฎหมาย 
ในประเทศที่กำหนด 
 
 

๒,๔๓๙,๕๐๐ - -  

อยู่ระหว่าง 
ท่านเลขาธิการฯ 
พิจารณาอนุมัติแผน 
การประชุมหวัข้อ 
การประชุมรวมทั้ง
ประเทศที่จะจัดการ
ประชุม และอยู่ระหว่าง
จัดเตรียมรายละเอียด
ของการประชุม 
 

- ท่านเลขาธิการฯ อนุมัติ
หัวข้อการประชุม และ
ผูเ้ข้ารว่มการประชุมแล้ว 
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
เพื่อเข้าร่วมประชุม 

- ๑. เข้าร่วมการประชุม 
ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๕ 
พ.ค. ๖๒ ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย   
จำนวน ๑๔ คน                                  
๒. ดำเนินการส่งหนังสือ
ขอบคุณหน่วยงาน                                   
๓. รวบรวมและจัดทำ
รายงาน   

๑,๗๙๙,๒๐๔ 
 

- -  
 



- ๑๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓. โครงการสัมมนาพัฒนา 
หลักกฎหมายปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นายศุภวัฒนฯ์) 
 

๑๓๕,๐๐๐   ๑. กำหนดหัวขอ้ 
ในการบรรยาย/
อภิปราย ภายในเดือน
ต.ค. – ธ.ค. ๖๑ 
 

- ๑. กำหนดวิทยากร
ผู้บรรยาย/อภิปราย 
กำหนดวัน เวลา สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน ๑๒๐ คน 
ภายในเดือน ม.ค. ๖๒  
๒. ขออนุมัติจัดทำ
โครงการ 
จัดทำหนังสอืเชิญ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 
ตามที่กำหนด
กลุม่เปา้หมาย ภายใน
เดือน ก.พ. ๖๒ 
๓. ดำเนนิการ 
ตามโครงการ ลักษณะ
เปน็การบรรยาย/
อภิปราย/ เสวนา 
ภายในเดือน มี.ค. ๖๒ 
 

๑๓๕,๐๐๐   - - - -  

กำหนดหวัข้อ เร่ือง  
การแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยวธิีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
 

- จัดโครงการฯ หัวขอ้ 
แนวทางการพัฒนา
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
ในวันที ่๒๑ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๒๐ คน 
 

๑๕๖,๑๗๐ 
 

- - - - ขออนุมัติใช้เงิน
งบประมาณเพิ่มเติม
จากโครงการจัดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองฯ  
ในไตรมาสที่ ๑  
จำนวน ๒๑,๑๗๐ บาท 



- ๑๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๔. งานพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 

 พัฒนาหลักสูตร 
การอบรมนักกฎหมาย
ภาครัฐเพื่อดำเนนิการ
ตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

- - - - - - -  

ดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรโดยเพิ่ม
เนือ้หาวิชาตามมาตรา 
๗๗ ในหลักสูตร
ฝึกอบรมนักกฎหมาย
ภาครัฐ 
 

- - - - - - -  

*๕. โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อจัดทำคู่มอื
แบบการร่างกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๘,๘๐๐ 
 

๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝกึอบรม 
ครัง้ที่ ๑ เร่ือง  
ชื่อ/การจัดหมวดหมู ่

- ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๒ เร่ือง  
บทยกเลิก/บทนยิาม  
ครั้งที่ ๓ เรือ่ง มาตราคลุม 

- ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผูเ้กี่ยวข้อง 
๓. ดำเนนิการฝกึอบรม 
ครั้งที่ ๔ เร่ือง 
มาตรการบังคับ  
ครั้งที่ ๕ เรือ่ง บัญชีท้าย 
๔. รายงานผลการจัดฯ 
 

- - - จัดร่วมกับโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
การเพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
(สถาบันฯ) 

 

เล่ือนการสัมมนา 
ไปวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒ 
เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
การเสนอเลขาธกิารฯ 
เพื่อขออนุมัติการจัด
ฝึกอบรม 
 

 ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ร่วมกับโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
นักกฎหมายกฤษฎีกา
ของสถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

๗๘,๘๐๐ ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ร่วมกับโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
การเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
นักกฎหมายกฤษฎีกา
ของสถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

ใช้งบฯ ร่วมกับ
สถาบันฯ 

- - งบประมาณเฉพาะ 
ในส่วนของกองหลักฯ 
ซ่ึงใชห้มดไปตั้งแต่
การดำเนินการ 
ครั้งแรก 



- ๑๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ)  
 

   ๑. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ 
๑ เร่ือง ชื่อ/การจัด
หมวดหมู่ ในวันที่ ๓๐ 
ม.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียง
ใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๙๕ คน 
๒.จัดฝึกอบรม คร้ังที่ ๒ 
เร่ือง บทยกเลิก
กฎหมายและบทนิยาม
ของร่างพระราชบัญญัติ 
ในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๐๔ คน 
๓. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ 
๓ เร่ือง มาตราคลุม 
เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม เดอะ 
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๙๕ คน 

 ๑. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ 
๔ เร่ือง มาตรการบังคับ
ทางกฎหมาย ในวันที่  
๒๙ พ.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เค
ลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ 
จำนวน ๑๐๐ คน 
๒. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ 
๕ เร่ือง บัญชีท้าย
พระราชบัญญัติ ในวันที่ 
๒๘ มิ.ย. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียง
ใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๙๒ คน 

    



- ๑๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๖. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
แบบกฎหมายเพื่อใช ้
ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ) 
(นายอภิวัฒน์ฯ) 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงาน 
๒. จัดจ้างบุคลากร 
จำนวน ๔ คน 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. สรุปกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานแต่ละฉบับ 
มีบทบัญญัติเร่ืองใด 
และเขียนไว้อย่างไร 
๒. จัดจ้างบุคลากร 
จำนวน ๔ คน 

๑๘๐,๐๐๐ ๑ รวบรวมคำพิพากษา 
ความเห็น มติที่ประชุม
ฝ่ายร่างกฎหมาย  
และเอกสารวิชาการ 
ที่ตีความบทบัญญัติ 
เร่ืองนัน้ 
๒ จัดจ้างบุคลากร 
จำนวน ๔ คน 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. นำข้อมูลที่รวบรวมมา
จัดทำสรปุแบบกฎหมาย
และการตีความหรือ
เจตนารมณข์องบทบัญญัติ 
ของกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงาน 
๒ จัดจ้างบุคลากร 
จำนวน ๔ คน 

๑๘๐,๐๐๐ เหลือเงินงบประมาณ 
๘๐,๐๐๐ บาท 
(ยกเลิกค่าพิมพ์คู่มือ) 
นำไปใช้ในโครงการ/
กิจกรรมตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ 

๑. รวบรวมกฎหมาย
จัดตัง้หน่วยงาน 
๒. จัดจ้างบุคลากร
จำนวน ๔ คน 
 

๑๖๓,๑๑๑ 
 

๑. สรุปกฎหมายจัดตัง้
หน่วยงานแต่ละฉบับว่า
มีบทบัญญัติเรื่องใด
เขยีนว่าอย่างไร 
๒. จัดจ้างบุคลากร
จำนวน ๔ คน"  

๑๕๐,๖๒๖.๒๓ 
 

๑. รวบรวมคำพพิากษา 
ความเห็น มติที่ประชุม
ฝ่ายร่างกฎหมาย  
และเอกสารวิชาการ 
ที่ตีความบทบัญญัต ิ
เร่ืองนั้น 
๒. จัดจ้างบุคลากร
จำนวน ๔ คน 

๑๖๙,๔๒๙ 
 

๑. นำข้อมูลที่รวบรวม
มาจัดทำสรุปแบบ
กฎหมายและ 
การตีความหรือ
เจตนารมณ์ของ
บทบัญญัติของกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงาน 
๒ จัดจ้างบุคลากร 
จำนวน ๔ คน 
  

๑๓๖,๗๐๑ ใช้เงินไม่เต็มจำนวน
เนือ่งจากหักค่าจ้าง  
วันลาของลกูจา้ง 



- ๑๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๗. โครงการสมัมนา 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และรบัฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยวธิีปฏบิัติราชการ 
ทางปกครอง 
เปลี่ยนชื่อจากโครงการเดิม 
คือ โครงการสัมมนา
หลักการปฏิบัติงาน 
ในการออกคำสั่ง 
ทางปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เพื่อจัดทำคู่มือ 
ในการออกคำสั่งทางปกครอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางพัชฌาฯ)   
 

๓๓๘,๖๐๐ - - - - ๑. กำหนดวิทยากร
ผูบ้รรยาย/อภิปราย 
กำหนดวัน เวลา สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ และ
กลุม่เป้าหมาย 
จำนวน ๑๐๐ – ๑๕๐ คน
ภายในเดือน เม.ย. ๖๒ 
๒. ขออนุมัติจัดทำ
โครงการจดัทำหนังสอืเชิญ
ผูเ้ข้าร่วมโครงการตามที่
กำหนดกลุ่มเปา้หมาย 
ภายในเดือน พ.ค. ๖๒ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการลักษณะเป็น 
การบรรยาย/อภิปราย/ 
เสวนา ภายใน เดือน 
มิ.ย. ๖๒  

๑๖๙,๓๐๐ ๑. กำหนดวิทยากร
ผูบ้รรยาย/อภิปราย 
กำหนดวัน เวลา สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน ๑๐๐ – ๑๕๐ คน
ภายในเดือน ก.ค. ๖๒  
๒. ขออนุมัติจัดทำ
โครงการจดัทำหนังสือเชิญ
ผู้เข้ารว่มโครงการตามที่
กำหนดกลุ่มเปา้หมาย 
ภายในเดือน ก.ค. ๖๒   
๓. ดำเนินการตาม
โครงการลักษณะเป็น 
การบรรยายเ/อภิปราย/ 
เสวนา ภายในเดือน 
ส.ค. ๖๒ 

๑๖๙,๓๐๐  

- - - - ดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๑ 
ในวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒  
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๓๓ คน 

๑๖๒,๕๒๐ 
 

ดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒      
ในวันพฤหัสบดี ที ่๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงแรม โนโวเทล 
กรุงเทพฯ สยามสแควร์ 
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๗๑ คน 

๑๙๙,๑๔๐ โยกงบประมาณ
เพิ่มเติมจากงบฯ 
เหลือจ่ายของโครงการ
จัดองค์ความรู้ฯ  
ในการออกคำสั่ง 
ทางปกครองของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (เพื่อ
จัดทำคู่มือในการออก
คำสั่งทางปกครอง) 
จำนวน ๒๑๘,๔๘๐ บาท 



- ๑๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๘. โครงการปรับปรุงคู่มือ 
ร่างกฎหมายโดยเพิ่มแนวทาง 
การดำเนินการจัดทำกฎหมาย
ตามมาตรา ๗๗ 
 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิตบิัญญัติ/ 
คณะทำงานฯ/กองพัฒนาฯ) 
 

- - 
 

- - - - - ดำเนนิการโครงการ
ปรับปรงุคู่มือฯ 
 

-  

      อยู่ระหว่างเสนอผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
การรับฟังความคิดเห็น
ต่อผู้บังคับบัญชา 

- เป็นโครงการในแผน 
การปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย 
ซ่ึงดำเนินการตาม 
ปีปฏิทิน และได้มี 
การทบทวนแผนโดย
ขยับเวลาดำเนินการ
จัดทำคู่มือและเผยแพร ่
บนเว็บไซต์ ภายใน
เดือน ธ.ค. ๖๒ 

*๙. จัดทำฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อรองรับ
การดำเนนิการตามาตรา ๗๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 (สพร.เปน็
หน่วยตั้ง

งบประมาณ) 

๑. ศึกษาแนวทางใน
การจัดทำร่างกฎหมาย
ของประเทศไทยทั้ง
กระบวนการ ตั้งแต่
เร่ิมต้นจนถึงขั้นตอน
การประกาศใช้บังคับ
เปน็กฎหมาย 
๒. ศึกษาระบบการรับ
ฟังความคิดเห็น  
การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของร่างกฎหมาย  
และการทบทวน 
ความเหมาะสมของ
กฎหมายของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 
 

- ศึกษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเครือข่าย
เช่ือมโยงที่มีลักษณะ
เปน็ “ระบบกลาง” 
ของต่างประเทศ 

- รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
สิง่ที่ต้องมีในระบบกลาง 
เช่น ระบบการรับฟัง
ความคิดเห็น ระบบ 
การแจ้งเตือน ระบบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ต่าง ๆ คำอธิบาย
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
แล้ว คำแปลกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัต ิ

- รวบรวมข้อมูลเกีย่วกับ
สิง่ที่ต้องมีในระบบกลาง 
เช่น ระบบการรับฟัง
ความคิดเห็น ระบบ 
การแจ้งเตือน ระบบ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย
ต่าง ๆ คำอธิบาย
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับ
แล้ว คำแปลกฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัต ิ

- ดำเนินการภายใน
เดือน ต.ค. ๖๒ ดังนี้ 
๑. หลักเกณฑ์
เกี่ยวกบัการจดแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องและ 
การรบัฟังความคิดเห็น
ผ่านระบบกลาง 
๒. หลักเกณฑ์ 
การจัดทำและ 
การเผยแพร่ขอ้มูล
เกี่ยวกบัการจัดทำ 
ร่างกฎหมาย  
และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
๓. ส่งมอบพิมพ์เขียว
การออกแบบระบบ
ให้สำนักงานรัฐบาล
ดิจิทัล (สพร) 



- ๑๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(คณะฯ ระบบกลาง/ 
กองฯไทย/กองพัฒนาฯ/
สำนักงานเลขาธกิาร 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ศึกษาแนวทาง 
ในการจัดทำรา่งกฎหมาย 
ระบบการรับฟัง 
ความคิดเห็น การวิเคราะห์
ผลกระทบของร่างกฎหมาย 
และการทบทวน 
ความเหมาะสม 
ของกฎหมาย  

- ฝ่ายเลขานุการศึกษา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
เครือข่ายเช่ือมโยง 
ที่มีลักษณะเป็น  
“ระบบกลาง”  
ของตา่งประเทศ แลว้เสรจ็ 
โดยจะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เพือ่พิจารณา
กำหนดแนวทางพัฒนา
ระบบพิจารณา  
 

- ออกแบบโครงสร้าง
ระบบฐานข้อมูลแลว้  
รอเสนอผู้บริหาร
พิจารณา   

- ส่งมอบข้อกำหนด 
ความตอ้งการในการจัดทำ
ระบบกลาง (พิมพ์เขียว
ของระบบ) ให้สำนักงาน
รัฐบาลดจิิทัล (สพร)  
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๒ 

-  

๑๐. รายงานสรุปผลข้อมูล
ผลงานสำคัญของสำนักงานฯ 
ส่งกรมประชาสัมพันธ์  
(ตามนโยบายรัฐบาล 
ด้านการสร้างความรู ้
ความเข้าใจต่อประชาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม  
 
 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายทีอ่ยู ่
ในความสนใจของสังคม 

- ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 

-  

รายงานร่างกฎหมาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 
ครบถ้วนตามแผน 
 

- รายงานร่างกฎหมาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 
ครบถ้วนตามแผน 

- รายงานร่างกฎหมาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 
ครบถ้วนตามแผน 
 
 

- รายงานร่างกฎหมาย 
ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 
ครบถ้วนตามแผน 

 

-  



- ๑๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมายที่มผีลกระทบ 
ต่อประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙๓,๒๐๐ ๑. แถลงข่าว ครั้งที่ ๑ 
๒. เผยแพร่ภารกิจ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน 
ทางหนังสอืพิมพ ์
 

(๕,๐๐๐) 
(๖๑,๐๐๐) 

 
 
 

๖๖,๐๐๐ 

๑. แถลงข่าว ครั้งที่ ๒ 
๒. แถลงข่าว ครั้งที่ ๓ 
๓. เผยแพร่ภารกิจ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ ์
๔. จัดทำแผ่นพบั
เผยแพร่ภารกิจ 
ของสำนักงานฯ 
๕. จัดทำชุดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงาน/ ภารกจิ 
ของสำนักงานฯ 

(๕,๐๐๐) 
(๕,๐๐๐) 

(๑๒๒,๐๐๐) 
 
 
 

(๙,๒๐๐) 
 
 

(๒๐๐,๐๐๐) 
 
 
 

๓๔๑,๒๐๐ 

๑. แถลงข่าว ครั้งที่ ๔ 
๒. เผยแพรภ่ารกิจ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน 
ทางหนงัสือพิมพ ์

(๕,๐๐๐) 
(๑๒๒,๐๐๐) 

 
 
 

๑๒๗,๐๐๐ 

๑. แถลงข่าว ครั้งที่ ๕ 
๒. แถลงข่าว ครั้งที่ ๖ 
๓. เผยแพร่ภารกิจ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน 
ทางหนังสอืพมิพ ์

(๕,๐๐๐) 
(๕,๐๐๐) 

(๒๔๙,๐๐๐) 
 
 
 

๒๕๙,๐๐๐ 

 

๑. อยู่ระหว่าง
ดำเนนิการจัดแถลงข่าว 
ครัง้ที่ ๑ โดยได้ 
เรียนหารอืกับโฆษก
สำนักงานฯ ซ่ึงยังไม่มี
ประเด็นที่จะแถลงข่าว 
คาดว่าจะแถลงข่าว
ประมาณเดือน  
ก.พ. ๖๒ 
๒. ดำเนนิการเผยแพร่
ภารกิจฯ  
ทางหนังสือพิมพ ์
ไทยโพสต์ (ขนาด
คอลัมน์ ๖x๑๐ นิว้ สี) 
เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔๘,๑๕๐) 
 
 
 
 
 

๔๘,๑๕๐ 
 

๑. ดำเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทางหนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ (ขนาดคอลัมน ์
๖x๑๐ นิ้ว ขาว - ดำ)  
ครั้งที่ ๒ วันที ่๒๗ มี.ค. ๖๒ 
๒. อยู่ระหว่างจัดทำ
แผ่นพับเผยแพร่ ่
ภารกิจฯ 
๓. อยู่ระหว่างจัดทำ 
ชุดนิทรรศการ  

(๓๒,๑๐๐) 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

๓๒,๑๐๐ 
 

๑. ดำเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทางหนังสือพมิพ์
ไทยโพสต์ (ขนาดคอลัมน ์
๖x๑๐ นิ้ว ๔ สี) ครัง้ที่ ๓ 
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๒ และ 
ครั้งที่ ๔ วันที ่๒๙ มิ.ย ๖๒ 
๒. ดำเนินการจัดทำ
แผ่นพับเผยแพร่ภารกจิ
ของสำนกังานฯ แล้วเสรจ็ 
๓. ดำเนนิการจัดทำ 
ชุดนิทรรศการเผยแพร่
ผลการดำเนินงาน/
ภารกิจของสำนกังานฯ 
แล้วเสร็จ   

(๘๐,๒๕๐) 
 
 
 
 
 

(๙,๖๓๐) 
 
 

(๑๙๖,๔๔๖.๖๕) 
 
 
 
 

๒๘๖,๓๒๖.๖๕ 

๑. ดำเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทางหนังสือพิมพ์
มติชน (ขนาดคอลัมน์ ๖x
๑๐ นิว้ ขาว-ดำ) ครั้งที่ 
๕ วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๒ 
๒. ดำเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทางหนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ (ขนาดคอลัมน์ 
๖x๑๐ นิ้ว ขาว-ดำ) ครั้ง
ที่ ๖ วันที ่๑๔ ก.ย. ๖๒ 
๓. ดำเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทาง
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์
(ขนาดคอลัมน์ ๖x๑๐ นิว้ 
ขาว-ดำ) ครั้งที่ ๗ วันที่
๒๑ ก.ย. ๖๒ 
  

(๓๑,๐๓๐) 
 
 
 
 

(๓๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

(๓๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

 



- ๒๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

       ๔. ดำเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทางหนังสือพิมพ์
ไทยโพสต์ (ขนาดคอลัมน ์
๖x๑๐ นิ้ว ขาว-ดำ) ครั้ง
ที่ ๘ วันที ่๒๒ ก.ย. ๖๒ 

(๓๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

๑๒๑,๐๓๐ 
 

 

*๑๒. โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นประกอบ 
การจัดทำกฎหมาย/
หลักเกณฑ์/แนวทางภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ 
จำนวน ๙ ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
สำนักงานฯ
และเงินทุน
หมุนเวียน 

- - ดำเนินการจัดโครงการ
รับฟังฯ จำนวน ๙ ครัง้ 
 

- - - - -  

- - - - - - ดำเนินการร่วมกันดังนี ้
๑. การรับฟังความคิดเห็น 
ร่างแนวทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดทำร่างกฎหมาย 
และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ในวันที่ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรมนูโวซิตี้ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ 
เข้าร่วมฯ จำนวน ๙๘ คน 
๒.รับฟังความคิดเห็น 
ร่างแนวทางตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การจัดทำร่างกฎหมาย 
และการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
ในวันที่ ๒๖ - ๒๗ ส.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ 
กรุงเทพฯ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมฯ
เป็นเจ้าหน้าที่ของ  

 
(ใชง้บฯ จาก

เงินทุน
หมุนเวียน) 

 
 
 
 
 
 
 

(ใชง้บฯ จาก
เงินทุน

หมุนเวียน) 
 
 
 
 
 

ดำเนินการจัดร่วมกัน
เพื่อช่วยลดปัญหา
เร่ืองระยะเวลา 
ในการดำเนินการ 
เนื่องจากกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมเป็นบุคคล
กลุ่มเดียวกัน  



- ๒๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย+ 
คณะทำงานฯ+ 
คณะอนุกรรมการฯ) 
 

       สำนักงานฯ จำนวน ๖๙ คน 
และบุคคลภายนอก 
จำนวน ๒๐๑ คน 
๓. การรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดทำรา่ง
หลักเกณฑ์/แนวทาง 
การจัดทำร่างกฎหมาย
ภายใต้แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย 
(๔ หลักเกณฑ์) ในวันที ่
๕ และ ๖ ก.ย. ๖๒  
ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล 
กรุงเทพ โดยมีหนว่ยงาน
เข้าร่วมฯ ๑๓๗ หน่วยงาน 

 

 
 
 

๖๖๓,๕๐๐ 
(งบฯ สำนักงานฯ) 

 

*๑๓. จัดสัมมนาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการจัดทำ 
ร่างกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 
 

๗๓๕,๐๐๐  
(เบิกจ่ายจาก

เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อ

พัฒนา
กฎหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

- - - - - - จัดสัมมนาเผยแพร่
หลักเกณฑ์หรือแนวทาง    
เดือน มิ.ย. ๖๒
กลุม่เป้าหมาย ๕๐๐ คน 

๗๓๕,๐๐๐  

- - - - - - ดำเนินการร่วมกับ 
การสัมมนาภายใต้
โครงการปฏิรูป
กฎหมายและบูรณาการ
แนวปฏิบัติที่ดีในการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การ
เพื่อความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) 
ครั้งที่ ๑ 

-  



- ๒๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๑๔. จัดทำพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยโทษปรับทาง
ปกครอง พ.ศ. ..... (รับฟงัฯ) 
จำนวน ๒ ครั้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(คณะอนุกรรมการฯว่าดว้ย
การดำเนินการปรับและ
ระงับคดีทีม่ีโทษปรับทาง
ปกครองเป็นการเฉพาะ) 
 

๖๐๐,๐๐๐  
(เบิกจ่ายจาก

เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อ

พัฒนา
กฎหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

- - ดำเนนิการจัด 
โครงการรับฟังฯ  
ครัง้ที่ ๑ 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ ดำเนินการจัด 
โครงการรับฟังฯ  
ครัง้ที่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐ - -  

  ๑. ยกรา่งกฎหมายแล้ว
เสร็จ และเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายพิจารณา และ
กำหนดวันจัดสัมมนารับ
ฟังความคิดเห็นในวันที่ 
๒๖ มี.ค. ๖๒ 
๒. จัดใหม้ีการรับฟัง
ความคิดเห็นครั้งที่ ๑  
ในวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์
เคลยีร์ ประตูน้ำ 
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๙๘ คน  
๓. ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงร่างฯ 
เสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายพิจารณา
ต่อไป  
 
 
 
 
 

๒๐๖,๒๒๐ 
(เงินทุนหมุน

เวีบนฯ) 

ประชุมร่วมกับผู้แทน
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เพื่อปรับปรุงรา่ง จึงยัง
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
ครั้งที่ ๒  

- เล่ือนการดำเนินการ
ครั้งที่ ๒ ไปใช้งบฯ 
เงินทุนหมุนเวียน  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- เป็นโครงการ 
ในแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย
ซ่ึงดำเนินการตาม 
ปีปฏิทิน 



- ๒๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

**๑๕. โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็น เร่ือง ร่าง
พระราชบัญญัติวธิีพิจารณา
คดีมโนสาเร่พิเศษ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 
(ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรงุประมวลกฎหมาย
วิธีพจิารณาความแพ่ง) 

๕๐,๐๐๐  
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ

ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ฯ 
ของสำนักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

ดำเนินการจัดโครงการ
รับฟังฯ ในเดือน ธ.ค. 
๖๑ 

 
 
 

 

๕๐,๐๐๐ - - - - - -  

จัดรับฟังความคิดเห็นใน
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ณ 
โรงแรม รอยัลปริน๊เซส  
หลานหลวง 
กรุงเทพมหานคร   

๓๙,๖๕๐ - - - - - -  
 

**๑๖. โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็น เรือ่ง ร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อความชำรดุบกพรอ่งของ
สินค้า พ.ศ. .... 
 
(คณะกรรมการฯ (คณะพิเศษ) 
เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อความชำรุดบกพร่องของ
สินค้า พ.ศ. ....) 
(ฝ่ายกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง  
กองกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม) 
 

๙๙,๖๐๐  
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ

ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ฯ 
ของสำนักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

- - ดำเนินการจัดโครงการ
รับฟังฯ ในเดอืน ก.พ. ๖๒ 

 
 
 

๙๙,๖๐๐ - - - -  

- - จัดรับฟังความคิดเห็น 
ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงเเรมอมารี  
วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร  
โดยมีผู้เข้าร่วม  
จำนวน ๖๓ คน 
  

๙๓,๖๐๐ 
 

- - - -  
 



- ๒๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

**๑๗. โครงการสัมมนาและ
ฝึกอบรมภายใต้โครงการ
ปฏิรปูกฎหมายและบูรณาการ
แนวปฏบิัติทีดี่ในการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD)  
ครั้งที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๙๙,๐๐๐ 
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา 
ของสำนักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

- - ดำเนินการจัดโครงการ
สัมมนาการสร้างความ
รับรู ้ความเข้าใจ และ
เตรยีมความพร้อมใน
การปฏิบัติตามร่าง
พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑก์ารจัดทำ
ร่างกฎหมายและ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ....  
ในเดือน มี.ค. ๖๒ 

- ๑. ดำเนินการจัดโครงการ
สัมมนาแลกเปลีย่นความรู้ 
ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ เกีย่วกับ
กลไกการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
ในเดือน เม.ย. ๖๒ 
๒. ดำเนนิการจัดโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
กลไกการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดจาก
กฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ของต่างประเทศ ในเดือน 
เม.ย. ๖๒ 

๗๙๙,๐๐๐ - -  

- - - - ๑. จัดประชุมชี้แจง 
สร้างความรู้ความเข้าใจ ฯ 
ในหัวข้อเร่ือง  
การเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
พ.ศ. .... ในวันที่ ๒๘ 
มี.ค. ๖๒  

๖๔๗,๙๒๖ 
 

- -  
 



- ๒๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะทำงานโครงการปฏิรูป
กฎหมายและบูรณาการ 
แนวปฏิบัติที่ดีในการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ 
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
ไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกจิและการพัฒนา 
(OECD)) 
 

     ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ 
กรุงเทพฯ มีผูเ้ข้าร่วมฯ 
จำนวน ๓๐๐ คน 
๒. จัดสัมมนา เร่ือง  
การแลกเปลีย่นความรู้
และประสบการณ์
เกี่ยวกับกลไกการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ในวันที่  
๒ เม.ย. ๖๒  
ณ ห้องประชุมปรีดฯี 
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
๓. จัดสมัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  
การแลกเปลี่ยนความรู้
และประการณ์เกี่ยวกับ
กรณศึีกษาในการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายของ
ต่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ ๓ - ๔ เม.ย. ๖๒ 
ณ โรงแรมอมารี ประตูนำ้ 
กรุงเทพมหานคร 
 

    



- ๒๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

**๑๘. โครงการสัมมนาและ
ฝึกอบรมภายใต้โครงการ
ปฏิรปูกฎหมายและบูรณาการ
แนวปฏบิัติที่ดใีนการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนา (OECD) 
ครั้งที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๙๒,๓๒๕ 
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา 
ของสำนักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

- - - - - - ๑. การร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการประชุม ASEAN 
Good Regulatory 
Refrom Network ครั้ง
ที่ ๕ และงานสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง 
Disruptive Technology 
and Better Regulatory 
Delivery  
ณ จังหวัดเชียงใหม่  
๒. งานประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศ เรื่อง 
Better Regulation 
Principles in the Age 
of Disruptive 
Technology : From 
Theory to Practice 
ณ กรุงเทพฯ  
๓. จัดการประชุมหรือ
สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่ของ
รัฐ (fact finding 
mission) เพื่อดำเนนิการ 
ตามโครงการ Country 
Programme ณ สำนกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
๔. การแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกบักรณีศึกษา 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
และการประเมิน 

๘๙๒,๓๒๕  



- ๒๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ของต่างประเทศ  
ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

- - - - - - ๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ในการประชุม ASEAN 
Good Regulatory 
Refrom Network  
ครั้งที่ ๕ และงาน
สัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง Disruptive 
Technology and 
Better Regulatory 
Delivery  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที ่๑ - ๒ ก.ค. ๖๒ 
๒. งานประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศ เรื่อง 
Better Regulation 
Principles in the Age 
of Disruptive 
Technology : From 
Theory to Practice 
ณ โรงแรมรอยัล ออคิด 
เขอราตัน กรุงเทพฯ  
ในวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒ มี
ผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๐๓ คน 
๓. การแลกเปลีย่น
ความรู้และประสบการณ์ 
เกี่ยวกบักรณีศึกษา 
ในการวิเคราะห ์

(๘๓,๘๖๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๓๘,๗๘๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕๕,๖๔๕) 

 



- ๒๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
(คณะทำงานโครงการปฏิรูป
กฎหมายและบูรณาการ 
แนวปฏบิัติที่ดีในการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การ 
เพื่อความรว่มมือ 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)) 
 

       ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมายของต่างประเทศ  
ณ ห้องประชุมปรีดีฯ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ในวันที่ ๑๐ 
ก.ค. ๖๒ มีผู้เข้ารว่ม
จำนวน ๗๒ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗๘,๒๙๐ 

 

**๑๙ โครงการปฏิรปูกฎหมาย
และบูรณาการแนวปฏิบัติที่ดี
ในการตรากฎหมายโดย
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD)  ครั้งที่ ๓ 
 
(คณะทำงานโครงการปฏิรูป
กฎหมายและบูรณาการ 
แนวปฏบิัติที่ดีในการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การ 
เพื่อความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD)) 
 

๕๐๕,๖๐๐ 
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา 
ของสำนักงาน

ปี ๒๕๖๒ 

- - - - - - ดำเนินการสัมมนาและ
ฝึกอบรม ณ สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ 

๕๐๕,๖๐๐  

- - - - - - ดำเนนิการสัมมนา
ระหว่างวันที ่๓๐ ก.ย.-
๔ ต.ค. ๖๒ ณ โรงแรม 
นูโว ซิตี ้กรุงเทพฯ มี
ผู้เข้าร่วมจำนวน ๙๒ คน 

๔๐๐,๘๓๐  

หมายเหตุ  :  * หมายถงึ โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

       ** หมายถงึ โครงการเพิม่จากท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ (โครงการงอก)  



- ๒๙ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๓ : พัฒนานกักฎหมายภาครัฐเพือ่รองรับการปฏิรูปกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองค์ความรู้ทางกฎหมายทีท่ันสมัยสอดคลอ้งกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
    ๒. นักกฎหมายภาครัฐมีขดีความสามารถในการจดัทำกฎหมายตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 
    ๓. มีเครือขา่ยนักกฎหมาย/หน่วยงานทางกฎหมายเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปกฎหมาย 
กลยทุธ ์   : ๑. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหนว่ยงานภาครัฐ 
    ๒. พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายและหน่วยงานเพื่อการปฏริูปกฎหมาย 
ตัวชี้วัด   : ๑. โครงการฝึกอบรม/พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา (จำนวน ๔ โครงการ) 
    ๒. โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐ (จำนวน ๖ โครงการ) 
    ๓. ข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ (๑ ระบบ) 
    ๔. ความร่วมมือทางกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ (MOU ๓ ฉบับ) 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑. โครงการเพิ่มพนูความรู้
ด้านกฎหมายปกครอง  
ณ สถาบันการปกครองชั้นสงู
แห่งชาติฝรั่งเศส  
(École National 
d’Administration : ÉNA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๓๕๖,๘๐๐ - - ๑. สถาบันการปกครอง
ชั้นสูงฯ ประกาศหลกัสูตร
ฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ 
ภายในเดือน ม.ค. ๖๒    
๒. เสนอขออนุมัตโิครงการ 
และเสนอชื่อผูเ้ข้ารบั 
การฝกึอบรมเดอืน มี.ค. - 
เม.ย. ๖๒ ภายในเดือน 
ก.พ. ๖๒ 
๓. เสนอชื่อผูเ้ข้ารับ 
การฝึกอบมไปยัง
สถานทูตฝรัง่เศส 
๔. สอบสัมภาษณ์  
ณ สถานทูตฝร่ังเศส 
๕. ลงทะเบียนเรียนแบบ
ออนไลนผ่์านเว็บไซต์ 
๖. ดำเนนิการจองตั๋ว

- - - ๑. ดำเนนิการฝึกอบรม
ภายในเดือน พ.ค.– ก.ย. ๖๒ 
จำนวน ๔ หวัข้อ ๆ ละ 
๑ คน ดังนี ้ 
  ๑) การต่อต้าน 
การคอรัปชั่น 
  ๒) สัญญาภาครัฐ : 
การพัฒนาและการปฏิรูป 
  ๓) ความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ 
กับประชาชน 
  ๔) การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (หัวขอ้อาจม ี
การเปลี่ยนแปลงตามที่
สถาบันการปกครอง
ชั้นสูงประกาศหลักสูตร
ฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ 

๑,๓๕๖,๘๐๐  



- ๓๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือ่งบิน และที่พัก ๒. จัดทำรายงานและ
สรปุผลการฝึกอบรม
เสนอเลขาธิการฯ และ
เผยแพร่ต่อไป  
  

- - อยู่ระหว่างการพิจารณา
อนุมัติโครงการฯ  
ของเลขาธิการฯ 

- ๑. เลขาธิการฯ อนุมัติ
โครงการ วันที่ ๒๒ 
เม.ย. ๖๒ 
๒. เลขาธิการอนุมัติ
รายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประชุม  
  ๒.๑ นางพัชฌา  
จิตรมหึมา หวัข้อ การ
กำหนดนโยบาย
สาธารณะ ระหวา่งวันที่ 
๒ - ๑๒ ก.ย. ๖๒  
  ๒.๒ นายจุมพล  
ศรีจงศิริกุล หัวข้อ 
นวัตกรรมและการปรับปรุง
ระบบดิจิทัลของภาครฐั 
ระหว่างวันที ่๒ - ๑๓ 
ก.ย. ๖๒ 
  ๒.๓ นางสาวคนึงนิจ 
แซเ่ฮง หัวขอ้ การนำไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง  
ในการบริหารงานภาครัฐ
ระหว่างวันที ่๒ - ๑๓ 
ก.ย. ๖๒  
  ๒.๔ นายศรศักดิ์ 
ตันติวรวิทย์ หัวขอ้ 

- เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านกฎหมาย
ปกครองและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
ณ สถาบันการปกครอง
ชั้นสูงแห่งชาติฝร่ังเศส 
กรุงปารีส สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส จำนวน ๔ หวัข้อ ๆ             
ละ ๑ คน ดังนี้         
๑. หัวขอ้ การกำหนด
นโยบายสาธารณะ 
ระหว่างวันที ่๒ ถึง ๑๓ 
ก.ย ๖๒   
๒. หัวขอ้ นวัตกรรม
และการปรับปรุงระบบ
ดิจิตทัลของภาครัฐ
ระหว่างวันที ่๒ ถึง ๑๓ 
ก.ย ๖๒ 
๓. หัวขอ้ การนำไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง 
ในการบริหารงาน
ภาครัฐ ระหวา่งวันที่ ๒ 
ถึง ๑๓ ก.ย ๖๒ 
๔. หัวขอ้ เส้นทางของ
บทบัญญัติของสหภาพ
ยุโรป : จากจุดกำหนด 

๗๗๖,๐๗๗.๑๑  



- ๓๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางสาวคะนึงนิจฯ)   
 

     เส้นทางของบทบัญญัติ 
ของสหภาพยุโรป : จาก
จุดกำเนิดถึงการดำเนินคด ี
ระหว่างวันที ่๒๓ - ๒๗ 
ก.ย. ๖๒ 
๓. เสนอชื่อผู้รับ 
การฝึกอบรมไปยัง
สถานทูตฝรั่งเศส  
วันที่ ๓ พ.ค. ๖๒  
๔. สอบสัมภาษณ์  
ณ สถานทูตฝร่ังเศส 
วันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๒  
๕. สถานทูตฝร่ังเศส
เสนอชื่อเจ้าหน้าที ่
ทั้ง ๔ คน ไปยังสถาบัน
การปกครองชั้นสูงฯ  
๖. รอประกาศ 
ผลการคัดเลือกจากสถาบนั 
การปกครองชั้นสูงฯ 

 ถึงการดำเนินคดี
ระหว่างวันที ่๒๓ ถึง 
๒๗ ก.ย. ๖๒      

  



- ๓๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๒. โครงการฝกึอบรมหลักสตูร
การเพิ่มประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๘๖,๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกึอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม 
ครั้งที่ ๑ เร่ือง  
ชื่อ/การจัดหมวดหมู ่

๑๒๐,๐๐๐ ๑. ขออนุมัตจิัด 
การฝกึอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๒ เร่ือง  
บทยกเลิก/บทนยิาม  
ครั้งที่ ๓ เรือ่ง มาตราคุม 

๒๔๐,๐๐๐ ๑. ขออนุมัตจิัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนนิการฝกึอบรม 
ครั้งที ๔ เร่ือง 
มาตรการบังคับ  
ครัง้ที่ ๕ เรื่อง บญัชีท้าย 
๔. รายงานผลการจัดฯ 

๒๔๐,๐๐๐ - - จัดร่วมกับโครงการ
รับฟงัความคิดเห็น
เพื่อจัดทำคู่มือแบบ
การร่างกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
(กองหลักนิตบิัญญัต)ิ
๒,๐๘๖,๒๐๐+๗๘,๘๐๐ 
= ๒,๑๖๕,๐๐๐  
คาดว่ามีงบฯ คงเหลือ 
๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท 
นำไปใช้ในโครงการ/
กิจกรรมตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ 
 

เล่ือนการสัมมนาไป
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒ 
เนื่องจาก อยุ่ระหว่าง
การเสนอเลขาธกิารฯ 
เพื่อขออนุมติัการจัด
ฝึกอบรม 

- ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ร่วมกับโครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อจัดทำ
คู่มือแบบการร่าง
กฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ 
กองหลักนิติบัญญัต ิ
๑. จัดฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๑ เรื่อง ชื่อ/ 
การจัดหมวดหมู่  
ในวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๖,๙๔๗) 
 
 

ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ร่วมกับโครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อจัดทำ
คู่มือแบบการร่าง
กฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ 
กองหลักนิติบัญญัต ิ
๑. จัดฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๔ เร่ือง 
มาตรการบังคับ 
ทางกฎหมาย ในวันที่  
๒๙ พ.ค. ๖๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๖๐,๔๗๗) 
 
 

ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ร่วมกับกองกฎหมาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
๑. จัดการฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๖ เร่ือง กฎหมาย
ที่มีแผนที่แนบท้าย 
 เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพฯ มี
ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๑๖ คน
  

๑๗๑,๕๔๗ การฝึกอบรมครั้งที่ ๖ 
ดำเนินการเพิ่มเติม
จากแผนทีก่ำหนดไว ้
 



- ๓๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน+กองหลกันิติบัญญัติ) 
(นางนัทธมนฯ) 
 

   โดยมีผู้เข้ารว่มฯ  
จำนวน ๙๕ คน 
๒. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ ๒ 
เรื่อง บทยกเลิก
กฎหมายและบทนิยาม
ของร่างพระราชบัญญัติ 
ในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๐๔ คน 
๓. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ 
เร่ือง มาตราคลุม  
เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม เดอะ 
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๙๕ คน 

 
 

(๑๒๒,๘๔๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๔๙,๖๔๗) 
 
 
 
 
 
 

๓๐๙,๔๔๑ 

ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์เคลยี์ ประตูน้ำ 
กรุงเทพฯ  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๑๐๐ คน 
๒. จัดฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๕ เร่ือง บัญชี
ท้ายพระราชบัญญัติ  
ในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร  
เวียงใต้ โดยมีผู้เข้ารว่มฯ  
จำนวน ๙๒ คน 

 
 
 
 
 

(๑๑๖,๖๔๗) 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๗,๐๙๔ 
 

   

๓. โครงการฝกึอบรม 
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการดำเนนิคดีปกครอง 
สำหรับบุคลากรของสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนัทธมนฯ) 
 

๑,๒๓๒,๗๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนนิการฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝึกอบรม 

๑,๒๓๒,๗๐๐ - -  

- - - - อยู่ระหว่างเตรียม 
การเสนอขออนุมัต ิ

- หลักสูตรไม่ได้รับ 
การอนุมัต ิ

- ยกเลิก 



- ๓๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๔. โครงการการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางทัศนีย์ฯ) 

๕๐๖,๒๐๐ - - การบรรยายพิเศษ 
ครัง้ที่ ๑  
๑. ขออนุมัติจัด 
การบรรยายพิเศษ 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนนิการบรรยาย
พิเศษ 
๔. รายงานผล 
การบรรยายพิเศษ 
 

๒๕๓,๑๐๐ การบรรยายพิเศษ 
ครั้งที่ ๒ 
๑. ขออนุมัติจัด 
การบรรยายพิเศษ 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการบรรยาย
พิเศษ 
๔. รายงานผล 
การบรรยายพิเศษ 
 

๒๕๓,๑๐๐ - -  

- - อยู่ระหวา่งการประสาน
กับวทิยากรและ
เตรียมการเสนอขออนมุัติ
จัดการบรรยายพิเศษ 
 

- เล่ือนกำหนดการดำเนิน
โครงการ โดยมีกำหนดการ
จัดโครงการฯ ๑ ครั้ง 
ในวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๒ 

- ดำเนินการจัด  
การฝึกอบรมเสร็็จสิ้น 
โดยจัดการฝึกอบรม  
ในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
มีผูเ้ข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน
  

๖๓,๒๕๐ มีการเลื่อนการดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
วิทยากรที่ประสานไว้
มีปัญหาด้านสุขภาพ 

*๕. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏบิัติหน้าที ่
ฝ่ายเลขานุการ 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน,คณะทำงานทบทวน
ระเบียบและปรับปรุง 
การปฏิบัตหิน้าที่ของฝ่าย
เลขานุการของณะกรรมการ
กฤษฎกีา) 
 

..... 
เกลีย่จากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
สำนักงานฯ 

- 
 
 
 
 

 

- - - - - ดำเนนิการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 

- - 

- - - - - - คณะทำงานฯ ได้เสนอ
โครงสร้างหลักสูตรฯ  
ต่อผู้บริหารแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณา 
จึงยังไม่สามารถจดั
ฝึกอบรมได้ 

- เป็นโครงการ 
ในแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย
ซ่ึงดำเนินการตามปีปฏิทิน 



- ๓๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

*๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการดำเนินคดีปกครอง 
รุ่นที ่๒๐ (ผลผลติ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางทัศนีย์ฯ)  

๑,๘๔๒,๘๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝกึอบรม 
 

๕๓๒,๘๐๐ ๑. ดำเนินการฝึกอบรม 
๒. รายงานผล 
การฝกึอบรม 

๑,๓๑๐,๐๐๐ - - - -  

ดำเนินการจัด 
การฝึกอบรม ระหวา่ง 
วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ - 
๒๗ ก.พ. ๖๒  
ณ โรงแรม  
เอส ดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
โดยมีผูเ้ข้ารว่มฯ 
จำนวน ๙๔ คน 
 

๔๖๔,๙๓๐ ดำเนินการจัด 
การฝึกอบรม ระหวา่ง
วันที่ วันที ่๑๒ ธ.ค. ๖๑ 
- ๒๗ ก.พ. ๖๒  
ณ โรงแรม  
เอส ดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ 
จำนวน ๙๔ คน 
 

๑,๑๖๓,๑๑๕.๕๔ 
 
 

- - - -  

*๗. โครงการฝกึอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย 
และการดำเนินคดปีกครอง 
รุน่ที่ ๒๑ (ผลผลิต ๒) 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางทัศนีย์ฯ) 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐ - -  

- - - - ดำเนินการจัด 
การฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
จัดการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่๒๗ มี.ค. - 
๑๔ มิ.ย..๖๒ ณ โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๙๔ คน 

๑,๖๑๖,๗๐๕.๘๕ 
 

- -  



- ๓๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

*๘. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพฒันา 
นักกฎหมายภาครฐัระดับ
ปฏิบัติการ รุ่นที ่๑๖ 
(ผลผลิต ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนันธมนฯ) 
 

๓,๕๘๔,๒๐๐ - - - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสาผูเ้กี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินกาฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝกึอบรม 
 

๓,๕๘๔,๒๐๐  

- - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่๑๗ มิ.ย. - 
๗ ส.ค.๖๒ ณ โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๑๙๕ คน 
 

๒,๐๕๖,๒๐๐ 
 

ดำเนินการจัดการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
(จัดการฝึกอบรม
ระหว่างวันที ่๑๗ มิ.ย. - 
๗ ส.ค.๖๒) ณ โรงแรม 
เอส ดี อเวนวิ มี
ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 
๑๙๕ คน  

๒,๒๗๑,๙๐๘.๒๕  

*๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพฒันา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับ
ชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๔ 
(ผลผลิต ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนันธมนฯ) 
 

๔,๑๑๕,๑๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกึอบรม 
๒. ประสานผูเ้กี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม 
 
 

๑,๓๗๑,๗๐๐ ๑. ดำเนินการฝึกอบรม 
๒. รายงานผล 
การฝกึอบรม 

๒,๗๔๓,๔๐๐ - - - -  

ดำเนนิการจัด 
การฝึกอบรม ระหวา่ง 
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ –  
๑ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๘๔ คน 
 

- ดำเนินการจัด 
การฝึกอบรม ระหว่าง 
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ –  
๑ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ  
จำนวน ๑๘๔ คน 

๓,๕๘๘,๗๐๗.๗๖ - - - -  



- ๓๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

*๑๐. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับ
ชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๕ 
(ผลผลิต ๒) 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนันธมนฯ) 

๔,๑๑๕,๑๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการฝึกอบรม 

- ๑. ดำเนินการฝึกอบรม 
๒. รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

๔,๑๑๕,๑๐๐ - -  

- - อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่๔ มี.ค. - 
๒๖ เม.ย.๖๒  
ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ 
กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเ้ข้าร่วมฯ  
จำนวน ๒๑๓ คน 
 

๑,๕๘๓,๒๗๑.๘๐ ดำเนินการจัดการ
ฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
จัดการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่๔ มี.ค. - 
๒๖ เม.ย.๖๒  
ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ 
กรุงเทพฯ  
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมฯ  
จำนวน ๒๑๓ คน 

๒,๒๑๕,๕๙๐ 
 

- -  

๑๑. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารงาน 
ด้านกฎหมายระดบัสูง  
รุ่นที่ ๘ (ผลผลิต ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางสุปราณฯี) 

๓,๙๙๒,๐๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผูเ้กี่ยวข้อง 

๕๒๓,๒๐๐ ๑. ดำเนินการฝึกอบรม 
๒. ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
๓. รายงานผล 
การฝึกอบรม 

๓,๔๖๘,๘๐๐  

- - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
จัดฝึกอบรม ระหว่าง
วันที่ ๒๖ มิ.ย.- ๗ ส.ค.
๖๒ ณ โรงแรม เดอะ 
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 
กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ  
จำนวน ๓๒ คน 
 

๒๔๒,๕๐๐ 
 

๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ระหว่างวันที ่๒๖ มิ.ย.- ๗ 
ส.ค. ๖๒ ณ โรงแรม  
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้ 
กรุงเทพฯ แล้วเสร็จ  
๒. เดินทางไปศึกษา 
ดูงานต่างประเทศ 
ระหว่างวันที ่๒๖ - ๓๐ 
ส.ค.๖๒ ณ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 
จำนวน ๗๒ คน 

(๒๖๘,๔๕๗.๒๗) 
 
 
 
 

(๑,๗๓๔,๗๙๒.๐๕) 
 
 
 
 
 

๒,๐๐๓,๒๔๙.๓๒ 
 

 



- ๓๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๒. ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายนักกฎหมาย
ภาครัฐให้เปน็ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน 

- จัดเก็บข้อมูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เขา้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลักสูตรที่จัด 
 

- จัดเก็บข้อมูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารบัการฝึกอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลักสูตรที่จัด 

- จัดเก็บข้อมูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารับการฝกึอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลักสูตรที่จัด 

- จัดเก็บข้อมูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลกัสูตรที่จัด 

-  

- - - - - - จัดเก็บข้อมูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว 
 

-  

๑๓. การพัฒนาความร่วมมอื
ทางวิชาการด้านกฎหมาย
กับหน่วยงานทางกฎหมาย 
ของสาธารณรัฐเกาหลี 
(Ministry of Government 
Legislation)  
ตามที่สำนักงานฯ  
ได้ทำความตกลงไว้ใน 
ระยะต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นายภควัตฯ) 
 

๔,๘๘๒,๖๐๐ การประชุม ALES  
ครั้งที่ ๖ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรือ่ง การปฏิรูปกฎหมาย 
และการประเมิน 
ผลกระทบของกฎหมาย 
ณ KIPA สาธารณรฐั
เกาหล ี
 

๔,๗๘๒,๖๐๐ - -  

ส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุม ALES ครั้งที่ ๖ 
(๓๑ ต.ค. ๖๑  
ณ สาธารณรฐัเกาหลี) 
จำนวน ๒ คน 
 

๔๗,๕๕๔ - - ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ 
๑๖ คน ดังนี้ 
  - รุน่ที่ ๑ ระหวา่งวันที่ 
๘ - ๑๒ เม.ย. ๖๒ 
  - รุ่นที่ ๒ ระหวา่งวันที่ 
๒๒ - ๒๖ เม.ย. ๖๒ 
ณ KIPA สาธารณรัฐ
เกาหลี รวมทั้ง ๒ ครั้ง 
มีผู้เข้ารว่มฯ จำนวน 
๓๒ คน  

๓,๒๕๔,๐๖๒.๗๒ 
 

- -  



- ๓๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๔. การพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National 
University of Singapore) 
ตามที่สำนักงานฯ  
ได้ทำความตกลงไว้ 
ในระยะต่อเนื่อง 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นางสาวณธราฯ) 
 

๓,๑๒๐,๘๐๐ - - - - จัดการอบรมในหวัข้อ 
ที่กำหนด รุ่นที ่๑  
 

๑,๕๖๐,๔๐๐ จัดการอบรมในหวัข้อ 
ที่กำหนด รุ่นที ่๒ 
 
 

๑,๕๖๐,๔๐๐  

- - - - ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ระหว่างวันที ่๒๐ - ๒๑
มิ.ย. ๖๒ ณ NUS 
ประเทศสิงคโปร์  
มีผูเ้ข้าร่วมฯ จำนวน 
๒๐ คน 

๑,๔๐๙,๘๒๑.๓๗ 
 

- - เนื่อง จาก NUS จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
เพียง ๑ รุ่น จากเดิม
ที่กำหนดไว้ ๒ รุ่น  

๑๕. การพัฒนาความร่วมมอื
ทางวิชาการด้านกฎหมาย
กับสถาบัน National 
Graduate Institute for 
Policy Studies (GRIPS)  
ตามที่สำนักงานฯ  
ได้ทำความตกลงไว้  
(ระยะต่อเนื่อง) 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ/ 
นายอัครพงศ์ฯ/ 
นางวรรธน์มนฯ) 
 

๒,๖๗๕,๐๐๐ - 
 
 
 

-   การประชุม GRIPS ๒,๖๗๕,๐๐๐ - - - -  

อยู่ระหว่างเลขาธกิาร
พิจารณาแผนและหัวข้อ
การประชุมและเตรียม
เสนอบันทึกขออนุมัต ิ

- ๑. โอนเงินค่าลงทะเบียน 
๒. เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วม
การประชุม GRIPS 
เรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่
๑๑ - ๑๕ มี.ค. ๖๒  
ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี
ผูเ้ข้าร่วมฯ จำนวน ๑๒ คน 

๒,๐๓๕,๑๔๔.๓๙ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม
จัดทำรายงานสรุป 
ผลการประชุม 
  

- - -  



- ๔๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

*๑๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่มประสทิธภิาพ
การจัดทำกฎหมาย  
(นักกฎหมายกฤษฎีกา)  
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 

..... 
เกลีย่จากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
สำนักงานฯ 

- 
 
 
 
 
 

- - - ๑. ขออนุมัติ 
จัดการฝึกอบรม 
๒. ประสานผูเ้กี่ยวข้อง 
๓. ดำเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
 

- ๑. ดำเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
๒. รายงานผลการ
ฝึกอบรม 
 
 

-  

- 
 
 
 

- - 
 
 
 

- - 
 
 
 

- - 
 
 
 

- ยกเลิก 

 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 



- ๔๑ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาขดีสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์  : ๑. สำนักงานฯ มรีะบบการบรหิารจัดการองค์การทีด่ี และยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
    ๒. ทรัพยากรบคุคลมีขดีความสามารถในการปฏิบตังิานในระดับระหว่างประเทศ 
    ๓. การให้บริการวิชาการด้านกฎหมายมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
กลยุทธ ์   : ๑. สง่เสริมธรรมาภิบาลองค์การ 
    ๒. พัฒนาการบรหิารจดัการองค์การและทรัพยากรบคุคล 
    ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บรกิารวิชาการด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัด   : ๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ำวา่ร้อยละ ๘๕) 
    ๒. คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
    ๓. ความพงึพอใจของผู้รับบริการงานวิชาการ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - ช่วงเตรยีมการประเมิน 
(เตรียมบุคลากร,
ลงทะเบียนและเปิดใช้
งานรหัสผ่านในระบบ 
ITAS,นำเข้าข้อมูลเพื่อ
เตรียมการประเมิน 
 

- ช่วงดำเนินการประเมิน 
(ดำเนนิการประเมิน
ตามแบบ IIT, EIT, OIT) 

-   รายงานผลการประเมิน -  

- - เตรียมบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ได้แก ่
ผูดู้แลระบบของหน่วยงาน 
(Admin หน่วยงาน) 
และผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบ 
การประเมินของหนว่ยงาน 
 

- ลงทะเบียนและเปิดใช้
งานรหัสผ่านในระบบ 
ITAS นำเข้าขอ้มูลเพื่อ
เตรียมการประเมิน 
ได้แก่ จำนวนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน และ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก,  เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ชอ่งทาง
การตอบแบบสำรวจ IIT 

- อยู่ระหว่างรอผล 
การประเมินจาก ปปช. 

- ปปช. ประกาศผล
การประเมินช้ากว่า 
ที่กำหนดไว้ในปฏิทิน
การดำเนินการ 



- ๔๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
 

     เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในเขา้มาตอบ
ในระบบ ITAS พร้อมทั้ง
กำกับติดตามให้ได้
ตามที่กำหนด, เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบ
สำรวจ EIT เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้ามาตอบในระบบ 
ITAS อีกทางหนึ่ง, ตอบ
แบบสำรวจ OIT 

    

๒. โครงการเสริมสร้าง 
การนำหลกัธรรมาภิบาล 
และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อต้านการทุจริต 
เปลี่ยนชื่อโครงการเดิม  
โครงการเสริมสร้าง 
การนำหลกัธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อต้านการทุจริต 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อตา้น 
การทุจริต) 
(นายราชันย์ฯ) 
 

๓๓๑,๙๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงานเพื่อ
เตรียมการ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการฯ 
๔. จัดทำสรุปผลเสนอ
ผูบ้ริหารฯ 
 

๓๓๑,๙๐๐ - -  

- - - - จัดโครงการฯ ระหวา่ง
วันที่ ๒๑ - ๒๒ มิ.ย. 
๖๒ ณ ชวาลัน รีสอร์ท 
จังหวัดนครปฐม  
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมฯ 
จำนวน ๖๘ คน 
 
 
 

๒๕๔,๑๔๐ 
 

- -  



- ๔๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓. โครงการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้าน 
การทุจรติ) 
(นางสาวไพรินทร์ ฯ) 
 

๕,๐๐๐ - - - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงาน 
และดำเนินการคัดเลือก 
๓. ประกาศผลและมอบ
โล่ประกาศฯ 
 
 

๕,๐๐๐  

- - - - - - มอบโลป่ระกาศเกยีรติคุณ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คน 
เมื่อวันศุกรท์ี่ ๒๗ ก.ย. ๖๒ 
ณ ห้องประชุมปรีดี  
พนมยงค์ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๓,๙๐๐  



- ๔๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔. โครงการพัฒนา 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ให้กับเจา้หนา้ที่ของสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ด้านการป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
(นางสาวไพรินทร ์ฯ) 
 

๕๔,๕๐๐ ๑. เสนอขออนุมัต ิ
๒. ประสานงานเพื่อ
เตรียมการ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการฯ (ครั้งที่ ๑) 
 

๑๘,๒๐๐ ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงานเพื่อ
เตรียมการ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการฯ (ครั้งที่ ๒) 

๑๘,๑๕๐ - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงานเพื่อ
เตรียมการ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการฯ (ครั้งที่ ๓) 

๑๘,๑๕๐  

จัดโครงการฯ (ครัง้ที่ ๑) 
เร่ือง การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อตอ่ต้าน
การทุจริต ในวันที ่๒๕ 
ธ.ค ๖๑ ณ หอ้งประชุม 
ปรีดี พนมยงค์ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ 
จำนวน ๙๒ คน  

๑๒,๘๙๕ จัดโครงการฯ (ครัง้ที ่๒)  
เร่ือง การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อตอ่ต้าน
การทุจริต ในวันที ่๘ 
มี.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม 
ปรีดี พนมยงค์ สำนักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ 
จำนวน ๘๖ คน 

๑๒,๒๒๙ 
 

- - จัดโครงการฯ (ครั้งที่ ๓) 
เร่ือง การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อตอ่ต้าน
การทุจริต ในวันที ่๕ 
ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม
ปรีดี พนมยงค์ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๑๐๐ คน 

๑๓,๗๙๕  

๕. โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนเพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
(นายราชนัย์ฯ) 
 

๑๐๙,๒๐๐ - - ๑. เสนอขออนุมัต ิ
๒. ประสานงานเพือ่
เตรียมการ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการฯ 
๔. จัดทำสรุปผลเสนอ
ผูบ้ริหารฯ 
 

๑๐๙,๒๐๐ - - - -  

- - จัดโครงการฯ บรรยาย  
ในวันที ่๒๒ ก.พ. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพฯ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมฯ  
จำนวน ๓๔ คน 

๘๒,๘๖๐ 
 

- - - -  



- ๔๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๖. โครงการสัมมนา 
เชิงวิชาการด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
(กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร) 
(นางสาวพนิดาฯ) 
 

๑๒๙,๓๐๐ - - ดำเนินโครงการ 
ในเดือน ม.ค. ๖๒  
ณ สถานที่เอกชน 
ในกรงุเทพฯ 
 

๑๒๙,๓๐๐ - - - -  

- - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
กำหนดจัดโครงการฯ 
ไปดำเนินการในช่วง 
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ 
(ระหว่างเดือน มิ.ย. - 
ก.ค. ๖๒)  
ตามบันทึกข้อความ 
ที่ นร ๐๙๐๑.๒/กพร/๔๑  
ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ 

- ดำเนินการสัมมนาฯ  
ในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๒  
ณ โรงแรมรอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๘๒ คน 

๙๖,๔๗๐.๐๐ 
 

- - โยกงบฯ เหลือจ่าย
จำนวน ๓๒๘๓๐ บาท 
ไปใช้ในโครงการ 
OECD ครั้งที่ ๓ 

 

๗. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การถา่ยทอด
ตัวชี้วัดและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกบัการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการ 
การปรับปรุงประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
(กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร)
(นางสาวบุษรินฯ) 
 

๑๘๗,๕๐๐ ดำเนินโครงการในเดือน 
ธ.ค. ๖๑ ณ สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ 
 
 
 
 

๑๘๗,๕๐๐ - - - - - -  

ท่านเลขาธิการฯ  
มีดำริให้เลือ่นการจัด
สัมมนาหลังเดือน  
ธ.ค. ๖๑ 

- ดำเนินการสัมมนาฯ 
ในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงแรม รอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๘๗ คน 
 

๙๖,๓๐๐ 
 

- - - -  



- ๔๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๘. โครงการสมัมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ของสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร) 
(นางสาวพนิดาฯ) 
 

๔๑๗,๔๐๐ - -   ดำเนินโครงการ 
ในเดือน มี.ค. ๖๒  
ณ สถานที่เอกชน 
ในต่างจังหวัด 
 

๔๑๗,๔๐๐ - - - -  

- - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
กำหนดจัดโครงการฯ 
ไปดำเนินการในช่วง 
ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ 
(ระหว่างเดือน มิ.ย. - 
ก.ค. ๖๒)  
ตามบันทึกข้อความ 
ที่ นร ๐๙๐๑.๒/กพร/๔๑  
ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ 

- จัดโครงการสัมมนาฯ  
ดังนี้   
  - ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๓๐ พ.ค. - ๑ มิ.ย. ๖๒ 
ณ บริษัท ไออาร์พีซ ี
จำกัด (มหาชน)  
ด่านศุลกากรมาบตาพุด 
และศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร 
จ.ระยอง โดยมีผู้เขา้รว่มฯ  
จำนวน ๕๑ คน 
  - ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๑๘ มิ.ย. ๖๒ ณ บริษัท 
สิงห์ เบอเวอเรช จำกัด 
จ.นครปฐม โดยมี
ผูเ้ข้าร่วมฯ จำนวน ๖๔ คน 
  รวมทัง้ ๒ ครัง้  
มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 
จำนวน ๑๑๕ คน  

๒๓๘,๖๐๔.๒๕ 

 
- - โยกงบฯ เหลือจ่ายไป

ใช้ในโครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การมีส่วนร่วมใน 
การติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการฯ 
จำนวน ๖๒,๘๔๖ บาท 
และโครงการ OECD 
ครัง้ที่ ๓ จำนวน 
๑๑๔,๓๕๕ บาท 



- ๔๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๙. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การมสี่วนร่วมในการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร) 
(นางสาวบุษรินฯ) 
 

๑,๓๗๓,๘๐๐ - - - - - - ดำเนินโครงการ 
ในเดือน ก.ย. ๖๒  
ณ สถานที่เอกชนใน
ต่างจังหวัด 
 

๑,๓๗๓,๘๐๐  

- - - - เสนอขออนุมัติโครงการ  จัดโครงการสัมมนาฯ 
เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒  
ก.ย. ๖๒ ณ โรงแรม 
เนวาด้า คอนเวนชั่น  
จ. อุบลราชธานี  
มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 
๑๖๒ คน 

๑,๐๗๗,๙๓๗.๓๐ โยกงบประมาณ
เพิ่มเติมมาจากงบฯ 
เหลือจ่ายของ
โครงการเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาระบบ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ จำนวน 
๖๒,๘๔๖ บาท 
 

๑๐. โครงการสัมมนา เร่ือง 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
สูแ่ผนปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นางสาลินฯี/นางสาวทิพรตัน์ฯ) 
 

๘๑๗,๔๐๐ ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ (พ.ย.) 
 

๘๑๗,๔๐๐ - - - - - -  

ดำเนินการสัมมนา 
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๑  
ณ โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลยี์ ประตูน้ำ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๖๘ คน  

๘๗,๖๐๖.๕๖ - - - - - -  



- ๔๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๑. โครงการสมัมนา เร่ือง 
การติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นายธติพิัฒนฯ์/ 
นางสาวทิพรัตน์ฯ) 
 

๔๑๗,๔๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ (เม.ย.) 
 

๔๑๗,๔๐๐ - -  

- - - - ดำเนินการสัมมนา 
ในวันอาทิตย์ที ่๒๘ 
เม.ย. ๖๒ ณ โรงแรม 
โนโวเทล กรุงเทพ 
แพลทินัม ประตูน้ำ  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๖๑ คน 
   

๙๓,๒๐๐ 

 
- -  

๑๒. โครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลวิชาการ 
ด้านการจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นายชรินทร์/นายชานนท์) 
 

๑๙๒,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 
ตามสญัญา 
 

๔๘,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผูร้ับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐  

- - - - - - - - ยกเลิกการจัดจ้างฯ 
แต่เปลี่ยนแปลงงบฯ 
ไปใช้ในโครงการ  
การจัดการความรูฯ้ 
จำนวน ๒๕,๖๒๐ บาท 
และการสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็น
ประกอบการจัดทำ
ร่างหลักเกณฑ์/แนว
ทางการจัดทำร่าง
กฎหมายฯ (สัมมนา ๔ 
หลักเกณฑ)์ จำนวน 
๑๓๒,๑๗๘ บาท 



- ๔๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๓. โครงการการจัดการ
ความรูข้องสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๑๔,๐๐๐ ๑. ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
๒. เสวนา (จบิน้ำชา) 
จำนวน ๓ ครัง้ 
 
 
 

(๑๑,๐๐๐) 
 

(๑๖,๐๕๐) 
 
 
 
 

๒๗,๐๕๐ 
 

๑. สัมมนา KM ครัง้ที่ ๑ 
๒. ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
๓. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Info รุ่นที ่๕ 
๔. เสวนา (จบิน้ำชา) 
จำนวน ๒ ครัง้ 
 

(๑๐๒,๔๐๐) 
(๗,๗๕๐) 

 
(๖๕,๒๐๐) 

 
(๑๐,๗๐๐) 

 
๑๘๖,๐๕๐ 

๑. สัมมนา KM ครั้งที่ ๒ 
๒. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Info รุ่นที่ ๖ 
๓. เสวนา (จบิน้ำชา) 
จำนวน ๓ ครัง้ 
 

(๑๐๒,๔๐๐) 
(๖๕,๒๐๐) 

 
(๑๖,๐๕๐) 

 
 
 

๑๘๓,๖๕๐ 

๑. ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
๒. เสวนา (จบิน้ำชา) 
จำนวน ๒ ครัง้ 
๓. KM Sharing Day 
 

(๓๒,๔๐๐) 
 

(๑๐,๗๐๐) 
 

(๕๓,๖๕๐) 
 
 

๙๖,๗๕๐ 

  เหลือเงินงบประมาณ 
๓๒๐,๕๐๐ บาท 
นำไปใช้ในโครงการ/
กิจกรรมตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ 

๑. ดำเนนิการจัด
กิจกรรมการถา่ยทอด
ความรูแ้ละประสบการณ์
จากผู้เชี่ยวชาญ ครัง้ที่ 
๑ ในหัวขอ้ "การปฏิรูป
กฎหมาย... เร่ิมที่ปฏิรูป 
Mindset" ในวันที่ ๑๔ 
ธ.ค. ๖๑ โดยมีผู้เขา้รว่ม 
จำนวน ๘๕ คน 
๒. ดำเนินกิจกรรมเสวนา 
จิบน้ำชายามบา่ย หัวข้อ 
รวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกบั  
ม. ๗๗ ของรัฐธรรมนญูฯ 
และกฎหมายว่าด้วย 
การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ 
โดยมีผู้เข้าร่วม  
จำนวน ๕๔ คน 

(๑๐,๒๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๒๕๐ 

๑. ดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง กลยุทธ์การสื่อสาร
ด้วยสื่ออินโฟกราฟิก 
ระหว่างวันที ่๑๙ - ๒๐ 
มี.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ 
ข้าวสาร เวียงใต้ 
กรุงเทพฯ  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๕๒ คน 

(๑๐๗,๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๗,๑๐๐ 

๑. ดำเนนิการเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกบัการประเมินผล
กระทบของกฎหมาย 
กรณีศึกษาประเทศ
เกาหลี ในวันที ่๔ มิ.ย. 
๖๒ ณ ห้องประชุมโบราณ 
สำนักงานณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยมีผู้เข้ารว่มฯ 
จำนวน ๔๕ คน   
๒. ดำเนนิการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ ์
เรื่อง สอบสวนคดีอาญา
และผู้มีอำนาจฟ้อง ใน
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒  
ณ ห้องประชุมสมภพ 
โหตระกิตย ์สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๕๘ คน 

(๒,๒๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘,๕๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๗๕๐ 

๑.ดำเนินการจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ 
แบ็ค ทู สภา ในวันที ่๓๑ 
ก.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม
สมภพ โหตระกิตย ์ โดย
มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๘๒ คน  
๒. ดำเนินการจัดเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อ 
เทคนิคการให้ความเห็น
ทางกฎหมายเพื่อเสนอ
ต่อ ครม. ในวันที่ ๑๕ 
ส.ค. ๖๒ ณ ห้องประชุม
สมภพ โหตระกิตย ์โดยมี
ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๘๒ คน 
๓. ดำเนินการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การวางระบบการประเมินผล 
และการรายงาน 
ผลการควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการ
ความเส่ียง ในวันที่ ๑๐
ก.ย. ๖๒  

(๕,๗๔๐) 
 
 
 
 
 

(๔,๙๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

(๔๖,๘๐๐) 
 
 
 
 
 
 

- โยกงบฯ ไปใช้ใน
โครงการ OECD  
ครั้งที่ ๑ จำนวน 
๒๘๔,๕๒๑ บาท  
ครั้งที่ ๒ จำนวน 
๒๙๒,๘๘๓ บาท 
และครัง้ที่ ๓ จำนวน 
๕๐๐ บาท 
- เปลี่ยนแปลงงบฯ 
มาจากโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลวิชาการ 
ด้านการจัดการความรู ้ 
จำนวน ๒๕,๖๒๐ บาท 
 



- ๕๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สว่นนโยบายและแผน) 
(นายชรินทร์/นายชานนท์) 

       ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ 
กรุงเทพมหานคร โดยมี
ผู้เข้ารว่มฯ จำนวน ๕๘ คน  
๔. ดำเนินการโครงการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที ่๒๗
ก.ย. ๖๒ ณ สำนักงานฯ 
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ จำนวน 
๑๖๑ คน 

 
 
 
 

(๗๖,๑๗๖) 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๓,๖๑๖ 
 

 

๑๔. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสือ่สารระหว่าง
ประเทศชัน้สงู (Advanced 
Oral Communication 
Course (AOCC)) 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ/
ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๒๘๖,๐๐๐ - - ๑. ชำระคา่ลงทะเบียน  
๒. ส่งข้าราชการเข้ารับ
การฝกึอบรม ๑ รุ่น  
รุน่ละ ๑ คน  
(ก.พ. – มี.ค. ๖๒) 
 

๒๘๖,๐๐๐ - - - -  

- - เขา้รบัการอบรมฯ  
รุ่นที ่๑๔ ระหว่าง 
วันที่ ๖ ก.พ. - ๑๐  
มี.ค. ๖๒ ณ สถาบัน 
การต่างประเทศฯ และ
ประเทศนิวซีแลนด์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 
๑ คน (น.ส.นิภาพรรณ  
แสงอินทร)์ 

๒๘๖,๐๐๐ - - - -  



- ๕๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๕. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
(Intensive Language 
Course (ILC)) 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ/
ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๕๖,๐๐๐ - - ๑. ชำระค่าลงทะเบียน 
๒. ส่งข้าราชการเข้ารับ
การฝกึอบรม ๑ รุ่น  
รุน่ละ ๑ คน  
(มี.ค. – พ.ค. ๖๒) 

๕๖,๐๐๐ - - - -  

- - เขา้รบัการอบรมฯ  
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๒๕ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. 
๖๒ ณ สถาบัน 
การตา่งประเทศฯ 
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ จำนวน 
๑ คน (น.ส.ณัฐพร  
ปรีชาธรรมรตัน)์ 
 

๕๕,๐๐๐ - - - -  

๑๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อใช้ในการเสนอผลงาน 
และการพูดเพือ่การประชุม 
(Oral Communication 
Course (OCC)) 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ/
ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๘๖,๐๐๐ ๑. ชำระค่าลงทะเบียน  
๒. ส่งข้าราชการเข้า 
รับการฝึกอบรม ๑ รุ่น  
รุน่ละ ๑ คน  
(พ.ย. – ธ.ค. ๖๑) 

๘๖,๐๐๐ - - - - - -  

เข้ารบัการอบรมฯ  
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๑๙ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค. 
๖๑ ณ สถาบันการ
ต่างประเทศฯ  
และประเทศสิงคโปร์ 
(ชำระค่าธรรมเนียม 
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)  
โดยมีผูเ้ข้ารว่มฯ  
จำนวน ๑ คน  
(น.ส.มุทิตา สารพัฒน)์  

๘๕,๐๐๐ 
 

- - - - - -  



- ๕๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๗. โครงการฝกึอบรม
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” สำหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๑๒๒,๑๐๐ - - จัดโครงการฝึกอบรมฯ 
แก่ข้าราชการบรรจุใหม ่
(ก.พ. ๖๒) 
 

๑๒๒,๑๐๐ - - - -  

- - ดำเนินการฝึกอบรมฯ 
ระหว่างวันที ่๒๖ ก.พ. - 
๑ มี.ค. ๖๒ ณ 
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาและจังหวัด
ชลบุรี โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จำนวน ๒๐ คน 

๘๕,๐๘๒ - - - -  

๑๘. โครงการปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุ  
ของสำนักงาน ก.พ. 
 
 
(สว่นการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๒๗,๙๐๐ - - - - ส่งกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการฯ 
 

๒๗,๙๐๐ - -  

- - - - ๑. ส่งรายชื่อข้าราชการ
เกษียณอายุให้
สำนักงาน ก.พ. 
๒. ไม่มีผูส้มคัรเข้าร่วมฯ 

- - - ยกเลิก เนื่องจาก 
ผูเ้กษียณอายุไม่
ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ 

๑๙. โครงการสัมมนา
ผู้บรหิารระดับตน้และ
ระดับกลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
(กองกฎหมายการเงินการคลัง) 
(นางสาวพิชยามนต์ฯ) 
 

๖๒๒,๑๐๐ - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมนิผล
โครงการ 

๖๒๒,๑๐๐ - - - -  

- - ดำเนินการสัมมนาฯ 
ในระหว่างวันที ่๒๕ - 
๒๗ ม.ค. ๖๒  
ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี ่
รีสอรท์ เขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสมีา  
 

๒๗๙,๕๔๒ - - - -  



- ๕๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๐. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรือ่ง แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงบทบาท
ของภาครฐัในการควบคุม
กำกับดแูลรัฐวิสาหกจิ 
ในประเทศไทย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
(กองกฎหมายการเงินการคลัง) 
(นางสาวพิชยามนตฯ์) 

๑๓๓,๙๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัตโิครงการ 
๒. ดำเนนิโครงการ 
๓. สรุป/ประเมิน 
ผลโครงการ 
 

๑๓๓,๙๐๐ - -  

- - - - - - - - ยกเลิก 

๒๑. โครงการฝึกอบรม 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (ยกเลิกเพื่อนำเงิน 
ไปใช้ในโครงการฯ /กิจกรรม 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ) 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 

๓๓๗,๑๐๐ - 
 
 

- - - - - - -  

- 
 
 

- - 
 
 

- - 
 
 

- - 
 
 

- ยกเลิก เพือ่นำงบฯ 
ไปใช้ในโครงการฯ /
กิจกรรมอื่น 

๒๒. โครงการฝึกอบรม 
การถ่ายภาพเพื่อ 
การประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายวัชระฯ) 

๖๒,๘๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนนิโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

๖๒,๘๐๐ - -  

- - - - ดำเนินการจัดโครงการ
ฝึกอบรมการถา่ยภาพ
เพื่อการประชาสัมพันธ ์
ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒  
ณ ห้องประชุมปรีด ี
พนมยงค์ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จำนวน ๘๒ คน  

๓๗,๐๕๐ - -  
 



- ๕๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๓. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 
(Programming) 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - เข้ารบัการอบรม
หลักสูตรการเขียน
โปรแกรม 
 

๓๐,๐๐๐ - -  

- - เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ
เข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร Python 
Development ระหว่าง
วันที่ ๒๕ ก.พ. - ๑ มี.ค. ๖๒  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑ คน 

๑๒,๕๐๐ เนื่องจากไม่มีหลักสูตร
เปิดฝึกอบรม จึงต้องรอ
เพื่อให้พร้อมมีหลักสูตร  

- เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ
จำนวน ๑ คน เข้ารว่ม
การฝึกอบรมหลกัสูตร 
Android and Database 
Development Using 
Mysql and PHP  
วันที่ี ๑๙ - ๒๒ ส.ค. ๖๒
  

๑๒,๕๐๐  

๒๔. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ
เครือข่าย (Network ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕๗,๐๐๐ - - เข้ารับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ 
ระบบเครอืข่าย 
 

๕๗,๐๐๐ - - - -  

- - เนื่องจากไม่มีหลักสูตร
เปิดฝึกอบรม จึงต้องรอ
เพื่อให้พร้อมมีหลักสูตร  

- เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ
จำนวน ๓ คน เข้ารว่ม
การฝึกอบรมหลกัสูตร 
Troubleshooting 
TCP/IP Internetworking 
(NWA๐๐๔)  
วันที่ ๑๔ - ๑๗ พ.ค. ๖๒ 
  
 

๓๖,๐๐๐ 
 

เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ
จำนวน ๒ คน เข้ารว่ม
การฝึกอบรมหลกัสูตร 
Troubleshooting 
TCP/IP Internetworking 
วันที่ ๑๖ – ๑๘ ก.ย. ๖๒
  

๒๔,๐๐๐  



- ๕๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๕. โครงการฝกึอบรม
หลักสูตรการตกแต่งภาพ 
และออกแบบกราฟฟกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๔๐,๐๐๐ เขา้รบัการอบรม
หลักสูตรการตกแต่ง
ภาพ และออกแบบ
กราฟฟกิ 
 

๔๐,๐๐๐ - - - - - -  

เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศ
เข้าร่วมการฝกึอบรม
หลักสูตร MUL๐๑๕ 
Adobe illustrator CC 
๒๐๑๗ การสร้างสรรค์
งานออกแบบกราฟฟิก
ดีไซน์ ระหว่างวันที่ ๒๘ 
- ๓๐ พ.ย. ๖๑ และ 
หลักสูตร MUL๐๑๔ 
Adobe Photoshop 
CC ๒๐๑๗ การ
สร้างสรรค์และตกแต่ง
ภาพอย่างมืออาชีพ 
ระหว่างวันที ่ 
๑๙ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑  
ณ อาคารสำนักงาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดยมีผู้เข้ารว่ม
ฝึกอบรม จำนวน ๒ คน 
 

๔๐,๐๐๐ - - - - - -  



- ๕๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๖. โครงการจ้างบริการ
บำรุงรกัษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ 
และอุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สว่นสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๑๔,๔๒๑,๒๐๐ ๑. จัดทำขอบเขต 
ของงาน 
๒. ดำเนินการจัดจา้ง  
๓. ดำเนนิกาบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทศัน ์
 

๑,๒๐๑,๗๐๐ ดำเนนิการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทัศน ์

๔,๔๐๖,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทัศน ์

๔,๔๐๖,๕๐๐ ดำเนนิการบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทัศน ์

๔,๔๐๖,๕๐๐  

จัดทำขอบเขตของงาน - ๑. ประกาศร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)  
เพื่อวิจารณ์ วันที่่ ๒๓ - 
๒๕ ม.ค. ๖๒ 
๒. ทำสัญญาจัดจ้าง 
เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ 
 
 
 

- ดำเนินการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์วีดีทัศน์  

- ดำเนินการบำรุงรักษา
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์วีดีทัศน์  

๗,๘๗๖,๘๓๓ สัญญาจ้างแล้วเสร็จ
ช้ากวา่ที่กำหนดจึงทำ
ให้การเบิกจา่ย
งบประมาณน้อยกว่า
แผนทำกำหนดไว ้

๒๗. โครงการบำรงุรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๖๙๐,๐๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและดำเนินการ
จัดจ้าง 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรกัษา
ระบบรกัษา 
ความปลอดภยั 
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์
 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษา 
ความปลอดภยั 
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรกัษา
ระบบรักษา 
ความปลอดภยั 
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์

๑๗๒,๕๐๐  

ทำสัญญาจัดจา้ง เลขที่ 
๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ 
ต.ค. ๖๑ 
 

- ดำเนนิการบำรุงรักษา
ระบบรักษา 
ความปลอดภยั 
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์

๑๖๗,๕๐๐ ดำเนนิการบำรุงรักษา
ระบบรักษา 
ความปลอดภยั 
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์  

๓๓๕,๐๐๐ 

 
ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษา 
ความปลอดภยั 
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์  
 

๖๙๐,๐๐๐  



- ๕๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๘. โครงการเช่าเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ตของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕,๒๑๓,๑๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและดำเนินการ
จัดจ้าง 

๑,๓๐๓,๒๐๐ บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและ
อินเตอร์เนต็ 
 
 

๑,๓๐๓,๒๐๐ บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและ
อินเตอร์เน็ต 

๑,๓๐๓,๒๐๐ บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและ
อินเตอร์เน็ต 

๑,๓๐๓,๕๐๐  

ทำสัญญาจัดจา้ง เลขที่
๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ 
ต.ค. ๖๑ 
 

- บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เนต็ 

๑,๕๘๓,๓๓๓.๓๕ 
 

บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ต 
  

๖๓๓,๓๓๓.๓๔ 
 

บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ต 

๓,๘๐๐,๐๐๐  

๒๙. โครงการจัดซ้ือครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและ
จัดซ้ือเพิ่มเติม 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๘,๓๗๑,๑๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและดำเนินการ
จัดซือ้ 
 

- ๑. จัดหาอปุกรณ์ 
๒. ติดตัง้ 
๓. ทดสอบระบบ 

- ๑. จัดหาอปุกรณ์ 
๒. ติดตัง้ 
๓. ทดสอบระบบ 

- ส่งมอบครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

๘,๓๗๑,๑๐๐  

ประกาศรายชือ่ผูช้นะ
การจัดซ้ือ วันที่ ๒๘ 
ธ.ค. ๖๑ 
 

- ๑. ทำสัญญาจัดซื้อ 
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ 
๒. กำลังดำเนินการ 
ส่งมอบอุปกรณ์ ติดต้ัง 
และทดสอบระบบบ 

- ส่งมอบฯ วันที่ ๑๗ 
เม.ย. ๖๒  

๗,๔๘๖,๕๐๐ 
 

- -  
 

๓๐. โครงการจัดซ้ือระบบ
บันทึกเวลาปฏิบัติราชการ 
(ทดแทนของเดิม) 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๙๐๐,๘๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและดำเนินการ
จัดซ้ือ 
 

-   ติดตั้งระบบ - ๑. ทดสอบระบบ 
๒. ตรวจรบัระบบ 

๙๐๐,๘๐๐ - -  

ผู้ประกอบการ 
ยื่นข้อเสนอราคา 
และเอกสาร  
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 
 

- ๑. ทำสัญญาจัดซื้อ 
เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒ 
๒ อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ 

- ส่งมอบฯ วันที่ ๒๔  
พ.ค. ๖๒   

๘๙๐,๐๐๐ 
 

- -  



- ๕๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๑. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
ระบบเครือข่ายทดแทน
ของเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๘,๐๑๖,๗๐๐   จัดทำขอบเขต 
ของงานและ 
ดำเนินการจัดซ้ือ 

- ๑. ติดต้ังอุปกรณ์
เครอืข่าย 
๒. ทดสอบอุปกรณ์
เครอืข่าย 

- ๑. ติดตัง้อุปกรณ์
เครือข่าย 
๒. ทดสอบอุปกรณ์
เครือข่าย 

- ๑. ติดต้ังอุปกรณ์
เครือข่าย 
๒. ทดสอบอุปกรณ์
เครอืข่าย 
๓. ตรวจรบัอุปกรณ์
เครือข่าย 
 

๘,๐๑๖,๗๐๐  

จัดทำขอบเขตของงาน 
 
 

- ๑. ประกาศร่างขอบเขต
ของงาน (TOR)  
เพื่อวิจารณ์ วันที่่ ๒๕ - 
๒๘ ม.ค. ๖๒ 
๒. ประกาศประกวด
ราคา วันที ่๒๓ ม.ค. - 
๗ ก.พ. ๖๒ 
๓. ทำสัญญาจัดจ้าง 
เลขที่ ๑๘/๖๒ ลงวันที่ 
๘ มี.ค. ๖๒ 

- กำหนดส่งมอบฯ  
วันที่ ๘ ก.ค. ๖๒ 
   

- ตรวจรับปกรณ์
เครือข่าย ๙ ส.ค. ๖๒  

๗,๘๕๐,๘๐๐  

๓๒. โครงการจัดหา
แบตเตอรี่เพื่อทดแทน 
ในระบบสำรองไฟฟ้าเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
(สว่นสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕๗๕,๐๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและดำเนินการ
จัดซ้ือ 
 

- ๑. ติดต้ังอุปกรณ์ 
๒. ตรวจรับ 
 
 
 
 
 

๕๗๕,๐๐๐ - - - -  

ผูป้ระกอบการ 
ยื่นข้อเสนอราคา 
และเอกสาร วันที่ ๒๗ 
ธ.ค. ๖๑ 
 

- ๑. ทำสัญญาจัดซื้อ 
เลขที่ ๑๓/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒ 
๒. ติดต้ังอุปกรณ์เสร็จ
แล้ว และรอการตรวจรับ 

- ส่งมอบฯ วันที่ ๒๕ 
เม.ย. ๖๒   

๔๔๙,๔๐๐ 
 

- -  



- ๕๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๓. โครงการพัฒนา
ฐานขอ้มูลหนังสือ วารสาร 
และตำรากฎหมายในระบบ
ห้องสมุดดิจิตอล (Digital 
Library 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย) 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

๓๖๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๒ คน 
๒. ผู้รบัจ้างดำเนนิงาน 
ตามสัญญา 
 
 

๙๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรบังาน 
๒. ผู้รับจา้งดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูรั้บจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐  

จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ จำนวน ๒ คน 
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้ดำเนนิการจัดทำ 
ดัชนีกฎหมายตามปี
พุทธศักราช  
ที่ประกาศใช้บังคับ  
โดยเช่ือมโยงกบัเลข
เรือ่งเสร็จ จำนวน 
๘๐๒ ฉบับ 
 

๘๖,๕๙๐ จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ จำนวน ๒ คน 
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้ดำเนินการถ่ายภาพ 
(.JPG) เอกสารวิชาการ
และหนังสือ
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
กฎหมาย และแปลง
ไฟล์ให้อยู่ในรูปเอกสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(.PDF) จำนวน ๘ เล่ม 
(๒,๐๔๘ หน้า) เพื่อนำลง
ในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) 

๙๐,๐๐๐ จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตาม 
โครงการ จำนวน ๒ คน 
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดยได้
ดำเนินการถา่ยภาพ  
(.JPG) เอกสารวิชาการ 
และหนังสือ 
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
กฎหมาย และแปลง 
ไฟล์ให้อยู่ในรูปเอกสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(.PDF) จำนวน ๗ เล่ม 
(๑,๗๑๗ หน้า) เพื่อนำลง 
ในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) 
  

๙๐,๐๐๐ จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๒ คน อัตราค่าจา้ง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยได้ดำเนินการ
ถ่ายภาพ (.JPG) 
เอกสารวิชาการและ
หนังสือประวัติศาสตร์
เกี่ยวกบักฎหมาย และ
แปลงไฟล์ให้อยู่ในรูป
เอกสารข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (.PDF) 
จำนวน ๙ เลม่  
(๒,๗๑๕ หน้า) เพื่อนำลง
ในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library)  

๘๙,๓๑๘ ใชเ้งินไม่เต็มจำนวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลกูจา้ง 



- ๖๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๔. โครงการจัดจ้าง
บุคลากรสำหรับจัดทำ
ฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้
กรอบการดำเนินงาน 
ของประชาคมอาเซียน  
และความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศอาเซียนกับภูมภิาค
ต่าง ๆ (ระยะต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ/ 
นายอัครพงศ์ฯ/นางวรรธน์มนฯ) 
 

๖๐๐,๐๐๐ จ้างบุคลากร 
เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
กฎหมาย จำนวน ๒ คน 
 
 

๑๕๐,๐๐๐ จ้างบุคลากร 
เพื่อจดัทำฐานข้อมูล
กฎหมาย จำนวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐ จ้างบุคลากร 
เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
กฎหมาย จำนวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐ จ้างบุคลากร 
เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
กฎหมาย จำนวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐  

จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนนิการตาม
โครงการ จำนวน ๒ คน
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยตรวจรับงาน 
ของบุคลากรทีไ่ด้
ปฏิบัติงานในระหวา่ง
เดือน ต.ค – ธ.ค. ๖๑ 
เป็นรายเดือน 
 

๑๔๘,๖๑๒ จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนนิการตาม
โครงการ จำนวน ๒ คน
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยตรวจรับงาน 
ของบุคลากรทีไ่ด้
ปฏิบัติงานในระหวา่ง
เดือน ม.ค – มี.ค. ๖๒ 
เป็นรายเดือน 
 

๑๔๑,๔๗๑.๗๒ จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ จำนวน ๒ คน
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยตรวจรับงาน 
ของบุคลากรที่ได้
ปฏิบัติงานในระหวา่ง
เดือน เม.ย. – มิ.ย. ๖๒ 
เป็นรายเดือน 
   

๑๔๗,๒๒๒.๒๒ 
 

จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนินการตาม
โครงการ จำนวน ๒ คน
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยตรวจรับงานของ
บุคลากรที่ได้ปฏิบัติงาน
ในระหว่างเดือน ก.ค – 
ก.ย ๖๒ เป็นรายเดือน  

๑๔๗,๕๐๐ ใช้เงินไม่เต็มจำนวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลูกจา้ง 

 

๓๕. โครงการพัฒนาและ
บำรุงรกัษาเว็บไซต ์
Law for ASEAN 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝา่ยอาเซียนฯ)) 
(นางสาวณัฏฐก์านต์ฯ/ 
นางสาววารีรัตน์ฯ) 

๑๐๒,๐๐๐ - - บำรุงรักษา/ปรับปรุง
เว็บไซต์ 
 

๕๒,๐๐๐ - - บำรุงรักษา/ปรับปรุง
เว็บไซต์ 

๕๐,๐๐๐  

ตรวจสอบเว็บไซต์หลัง
การปรบัปรุงว่าสามารถ
ใช้งานได้หรือไม่  
และให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการแก้ไข 
ในส่วนที่พบวา่ 
ไม่สามารถใช้การได้ 
 

- อยู่ระหว่างจัดทำบันทกึ
ยุติโครงการฯ เนื่องจาก
ไม่มีความจำเป็นต้องใช้
จ่ายงบประมาณ  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

- ส่งบันทึกคืนเงิน
งบประมาณของฝ่าย
แล้ว (ปิดโครงการ) 
   

- - - เปลีย่นแปลงงบฯ ไป
ใช้ในการสัมมนารับ
ฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดทำ
ร่างหลกัเกณฑ์/แนว
ทางการจัดทำร่าง
กฎหมายฯ (สัมมนา ๔ 
หลกัเกณฑ)์ โครงการ
ตามแผนการปฏิรปู
กฎหมาย 
 



- ๖๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๓๖. การจัดทำคำแปล
กฎหมายและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดทำ
กฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพร่ขอ้มลู
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
    - จัดจ้างดำเนิน
โครงการ 
    - ทำสัญญาจ้าง 
๒. จ้างเหมาบริการ 
นำคำแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ 
    - เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
    - จัดจ้างดำเนนิ
โครงการ 
    - ทำสัญญาจ้าง 
๓. จัดประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดทำคู่มือกฎหมาย 
    - เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
 

- ๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพร่ขอ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๑ 
 
 
 
 
๒. จ้างเหมาบริการ 
นำคำแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ 
    - ดำเนินงานตาม
สัญญาจ้าง 
 
 
 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดทำคู่มือกฎหมาย 
    - ประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑ 

(๒๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๓,๔๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๓,๔๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๑๖,๘๐๐ 
 

๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพรข่อ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๒ 
 
 
 
 
๒. จ้างเหมาบริการ 
นำคำแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ 
    - ดำเนนิงานตาม
สัญญาจ้าง 
 
 
 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดทำคู่มือกฎหมาย 
    - ประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒ 

(๒๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๓,๓๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๓,๓๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๑๖,๖๐๐ 

๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพรข่อ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๓ 
 
 
 
 
๒. จ้างเหมาบริการ 
นำคำแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ 
    - ดำเนินงานตาม
สัญญาจ้าง 
 
 
 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดทำคู่มือกฎหมาย 
    - ประชุมหารือกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓ 

(๒๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๓,๓๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๓,๓๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๑๖,๖๐๐ 

โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพร่ขอ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๔ 
(กันเงินเหลื่อมปี 
๒๕๐,๐๐๐ บาท) 

๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน  

- ๑. ผู้รับจ้างส่งงาน 
งวดที ่๑ เมื่อวันที ่๒๖ 
มี.ค. ๖๒ อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน 

- 
 
 
 

๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน   

(๑๔๗,๐๐๐) 
 
 
 

๑. โครงการจัดทำ
กฎหมายฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน 

(๓๐๑,๐๐๐) 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 



- ๖๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
  - ไดร้ับอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
  - ดำเนินการจัดจา้งฯ 
  - ดำเนินการทำสัญญา
จ้าง 
๒. จ้างเหมาบริการ 
นำคำแปลงระบบ 
Trados เพื่อจัดทำ 
คลังคำศัพท์ 
  - ได้รับอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
  - ดำเนนิโครงการ 
  - ดำเนินการทำสัญญา
จ้าง 
๓. การประชุมหารือกบั
ผู้เชีย่วชาญเกีย่วกับการ
ปรับปรงุหลักเกณฑ์การ
จัดทำคำแปลกฎหมาย 
  - ได้รับอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
 

 และดำเนนิการเบิกจ่าย
เงินงวดที่ ๑ 
๒. ผู้รบัจ้างอยู่ระหวา่ง
การดำเนินการตาม
สัญญาจ้าง 
๓. การประชุมหารือกบั
ผู้เชี่ยวชาญเกีย่วกับการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
จัดทำคำแปลกฎหมาย 
  - ประชุมหารือกับ 
ผู้เชียวชาญครัง้ที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๕ คน 

 
 
- 
 
 

(๑๖,๒๐๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖,๒๐๕ 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
  - เบกิจา่ยเงินงวดที่ ๑ แลว้ 
  - ผู้รบัจ้างส่งงาน 
งวดที่ ๒ แลว้เมื่อวันที่ 
๒๖ มิ.ย. ๖๒  
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
และทำเร่ืองเบิกจ่าย
เงินงวดที่ ๒ (จำนวน 
๓๐๑,๐๐๐ บาท) 
  - ผู้รับจ้างอยู่ระหวา่ง
ดำเนินการตามสัญญา
จ้างงวดที่ ๓ 
๒. จ้างเหมาบริการนำ
คำแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์ 
  - ผู้รับจ้างทั้ง ๒ ราย 
ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว 
และเบิกจ่าย
งบประมาณให้ผู้รับจ้าง
แล้ว ๑ ราย อีก ๑ ราย
อยู่ระหว่างการตรวจ 
รับงาน 
  - ผู้รับจ้างอยู่ระหวา่ง
การดำเนินการตาม
สัญญาจ้างงวดที่ ๒ 
๓. การประชุมหารือกบั
ผู้เชี่ยวชาญเกีย่วกับการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
จัดทำคำแปลกฎหมาย 
  - ประชุมหารือกับ 
ผู้เชียวชาญคร้ังที่ ๒   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๘,๒๕๐) 
 
 
 
 
 

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
  - เบกิจา่ยเงินงวดที่ ๒ แลว้ 
  - ผู้รับจ้างส่งงาน 
งวดที่ ๓ แลว้ เมื่อวันที ่ 
๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒  
อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
และทำเร่ืองเบิกจ่าย
เงินงวดที่ ๓ (จำนวน ๒ ฉบับ 
เป็นจำนวนเงิน 
๒๔๘,๕๐๐ บาท) 
  - ผู้รับจ้างอยู่ระหวา่ง
ดำเนินการตามสัญญา
จ้างงวดที่ ๔ 
๒. จ้างเหมาบริการนำ
คำแปลลงระบบ Trados 
เพื่อจัดทำคลังคำศัพท์  
  - ผู้รับจ้างทั้ง ๒ ราย 
ส่งงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว 
และเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ผู้รับจ้างแลว้ทั้ง ๒ งวด 
  - ผู้รับจ้างอยู่ระหวา่ง
ดำเนินการตามสัญญา
จ้างงวดที่ ๓ 
๓. การประชุมหารือกบั
ผูเ้ช่ียวชาญเกีย่วกับ 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์
การจัดทำคำแปลกฎหมาย  
  - ประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญครัง้ที่ ๓ แลว้ 
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๘,๒๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๕,๑๗๓) 
 
 
 
 
 
 

๔๕๔,๔๒๓ 

 



- ๖๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(น.ส.อิงอรฯ) 
 

     เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จำนวน ๑๕ คน 
  

 
 
 

๒๒๕,๒๕๐ 

   

๓๗. โครงการเผยแพร่
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จำนวน ๖ คน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนนิงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รบัจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูร้ับจ้างดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐  

จัดจ้างลูกจ้าง 
เพื่อดำเนนิการ 
ตามโครงการ จำนวน ๖ 
คน อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ  
อนุบัญญตัิ และความเห็น
ที่มีความสอดคล้องกัน
ให้เปน็ปัจจุบันและ
รวบรวมเพื่อจัดทำเป็น
ไฟล์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(ebook) เพื่อเผยแพร่
ทางเว็บไซด์แล้ว 
จำนวน ๑๐ เล่ม   
 

๒๖๓,๑๘๐ จัดจ้างลูกจ้าง 
เพือ่ดำเนินการตาม
โครงการ จำนวน ๖ คน 
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือ (E-book) 
ให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงอยู่
ระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อ
เผยแพร่ จำนวน ๓ 
ฉบับ (กลุ่มกฎหมาย
ครอบครวัและมรดก 
กลุ่มกฎหมายสมาคม
และมูลนิธิ และกลุ่ม
กฎหมายอาวธุ) และ
ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือให้เป็น
ปัจจุบัน จำนวน ๓ เล่ม 
(กลุ่มกฎหมายศาลและ
กระบวนการยุตธิรรม) 

๒๔๙,๕๘๑.๑๖ 
 

จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราค่าจา้ง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือ (E-book) 
ให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงอยู่
ระหว่างการปรับปรุงและ
เผยแพร ่จำนวน ๓ เล่ม 
(เล่ม ๕๔ - ๕๖ กลุ่ม
กฎหมายศาลและ
กระบวนการยุตธิรรม 
กลุ่มกฎหมายคนต่างดา้ว
และองค์การระหว่าง
ประเทศ และกลุ่ม
กฎหมายขนส่งและ
คมนาคม) และดำเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลหนังสือ
ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 
๓ เล่ม (เล่ม ๕๗ - ๖๐ 
กลุ่มกฎหมายขนส่งและ
คมนาคม)  

๒๖๗,๒๗๒ 
 

จัดจ้างลูกจ้างเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราค่าจา้ง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือ (E-book) 
ให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงอยู่
ระหว่างการปรับปรุง
และเผยแพร่ จำนวน ๕ 
เล่ม (เล่ม ๕๖ – ๖๐ 
(กลุ่มกฎหมายขนส่ง
และคมนาคม))  

๒๓๔,๘๘๖ ใช้เงินไม่เต็มจำนวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลูกจา้ง 

 



- ๖๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๘. โครงการจัดพิมพ์
หนังสือรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
ประจำป ี๒๕๖๑ 
(เพื่อเผยแพร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางสาวศรีประภาฯ) 
 

๑๓๐,๐๐๐ ๑. รวบรวม 
ผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง        
๒. รวบรวม 
ผลการดำเนนิงาน 
ของคณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการ
ประจำป ี๒๕๖๑ 
 

- ๑. รวบรวม และ
วิเคราะห์สภาพปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัการบังคับใช้
พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙     

- ๑. นำเสนอ
คณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองพิจารณา  
๒. เสนอขออนุมัติ
โครงการจัดพิมพ์ฯ     

- ๑. ดำเนนิการวา่จ้าง
ผู้รบัจ้าง 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจการจา้ง 
๓. เผยแพรไ่ปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

๑๓๐,๐๐๐  

๑. รวบรวมผล 
การดำเนินงาน 
ของสำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
๒. รวบรวมผล 
การดำเนนิงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
๓. ดำเนินการจัดทำ
ต้นฉบับของเจ้าหนา้ที ่
 
 
 

- รอคณะกรรมการฯ
จัดทำต้นฉบับ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั
การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และออกแบบรูปเล่ม 

- คณะกรรมการอยู่
ระหว่างจัดทำต้นฉบับ
วิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัตวิิธี
ปฏิบัติราชการ ทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และออกแบบรูปเล่ม  

- ๑. ว่าจา้งผู้รับจ้างตาม
ใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๗/
๒๕๖๒ ลว ๑๒ ก.ย. ๖๒               
๒. ได้เผยแพรท่างเว็ปไซต์
ของสำนักงานฯ แลว้ 

 
 
 

๘๘,๘๖๓.๕๐  



- ๖๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๙. โครงการจัดทำข้อมูล
กฎหมายสื่อประสมสำหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยินและ
การมองเห็นเพื่อเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕๐๐,๐๐๐ จัดทำขอบเขตของงาน
และดำเนินการจา้ง
จัดทำข้อมูล 
 

- จัดทำข้อมูลกฎหมาย 
สือ่ประสมฯ 

- จัดทำข้อมูลกฎหมาย 
สื่อประสมฯ 

- ส่งมอบข้อมูลกฎหมาย
สือ่ประสมฯ 

๕๐๐,๐๐๐  

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง เลขที่ 
๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ 
ธ.ค. ๖๑ 
 
 

- อยู่ระหว่างจัดทำขอ้มูล
กฎหมายสือ่ประสมฯ 

- ส่งมอบฯ วันที่ ๑  
พ.ค. ๖๒  

๔๙๙,๖๙๐ 
 

- -  

๔๐. โครงการหนังสือ
เผยแพร่ภารกิจ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑. ประสานขอข้อมูล
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ดำเนินการจัดทำ 
๓. เผยแพร่ไปยัง
กลุม่เปา้หมาย 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - - -  

ดำเนินการจัดทำหนังสอื
เผยแพรภ่ารกิจของ
สำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 
จำนวน ๑,๒๐๐ ชุด 
และเผยแพร่ไปยัง
กลุม่เปา้หมาย 

๒๘๓,๒๐๐ - - - - - -  



- ๖๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๑. โครงการจัดทำหนังสอื
รายงานประจำป ี
 
 
 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

๒๕๐,๐๐๐ ประสานขอขอ้มูล 
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

- จัดหาผู้รบัจ้าง - ดำเนินการจัดทำ - ๑. จัดทำแลว้เสร็จ 
๒. เผยแพร่ไปยัง
กลุม่เป้าหมาย 
 
 

๒๕๐,๐๐๐  

ดำเนินการประสาน
ข้อมูลจากสว่นงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

- จัดหาผู้รบัจ้าง - ดำเนินการจัดทำ 
  

- ดำเนินการจัดทำหนังสือ
รายงานประจำปีแลว้เสรจ็
  

๒๔๙,๐๐๐  

๔๒. โครงการกฤษฎีกาสัญจร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สว่นช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

๘๔,๓๐๐ ๑. ประสานขอจัดโครงการ
กับสถาบนัอุดมศกึษา 
๒. สัญจรครัง้ที่ ๑ 

๒๐,๑๐๐ ๑. ผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ ์
๒. สัญจรครัง้ที่ ๒ 

(๓๑,๐๐๐) 
 

(๑๖,๖๐๐) 
๔๗,๖๐๐ 

 
 

- - สัญจรครัง้ที่ ๓ ๑๖,๖๐๐  

๑. ดำเนินการประสาน
ขอจัดโครงการ 
กฤษฎกีาสัญจรกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
๒. ดำเนนิการจัด
โครงการกฤษฎกีา
สัญจร ครั้งที ่๑  
เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๑  
ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี
ผูเ้ข้ารว่ม จำนวน  
๑๒๐ คน 
 

๑๒,๖๐๐ ๑. ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
๒. ดำเนนิการจัด
โครงการกฤษฎกีา
สัญจร คร้ังที่ ๒ เมื่อ
วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒  
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วม จำนวน  
๒๐๐ คน 
 

(๓๐,๙๗๖.๕๐) 
 

(๑๖,๖๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗,๕๗๖.๕๐ 
 
 

- - ดำเนนิการจัดโครงการ
กฤษฎกีาสัญจร  
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ 
ส.ค. ๖๒  
ณ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โดยมผู้เข้าร่วมฯ 
จำนวน ๑๕๐ คน  

๑๙,๕๐๐  



- ๖๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๓. โครงการจัดทำจุลสาร 
“กฤษฎกีาสาร” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นางสาวฐิตาพรฯ) 
 

๕๐๐,๐๐๐ ฉบับที่ ๑ ๘๓,๓๐๐ ๑. ฉบับที่ ๒ 
๒. ฉบับที่ ๓ 
 

๑๖๖,๖๐๐ ฉบับที่ ๔ ๘๓,๓๐๐ ๑. ฉบับที่ ๕ 
๒. ฉบับที่ ๖ 

๑๖๖,๘๐๐  

ดำเนินการจัดทำ 
จุลสาร “กฤษฎีกาสาร”  
ฉบับที่ ๑ แล้วเสร็จ 
จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม 
 

๖๕,๐๐๒.๕๐ ๑. ดำเนินการจัดทำ 
จุลสาร “กฤษฎีกาสาร” 
ฉบับที่ ๒ แส้วเสร็จ 
จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
๒. อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
กฤษฎกีาสาร ฉบับที ่๓  
 

๖๕,๐๐๒.๕๐ 
 
 
 
 

๑. ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
กฤษฎกีาสาร ฉบับที ่๓ 
แล้วเสร็จ จำนวน 
๓,๐๐๐ เล่ม 
๒. ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
กฤษฎกีาสาร ฉบับที ่๔ 
แล้วเสร็จ จำนวน 
๓,๐๐๐ เล่ม 
  
  

(๖๕,๐๐๒.๕๐) 
 
 
 

(๖๕,๐๐๒.๕๐) 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๕ 
 

๑. ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
กฤษฎกีาสาร ฉบับที ่๕ 
แล้วเสรจ็ จำนวน 
๓,๐๐๐ เล่ม  
๒. ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
กฤษฎกีาสาร ฉบับที ่๖ 
แล้วเสร็จ จำนวน 
๓,๐๐๐ เล่ม 

(๖๕,๐๐๒.๕๐) 
 
 
 

(๖๕,๐๐๒.๕๐) 
 
 
 

๑๓๐,๐๐๕ 

 

๔๔. โครงการจัดพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ “กฤษฎีกา
โฟกัส (Krisdika Focus)” 
และ “รวมความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในรอบ ๖ เดือน” 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๘,๐๐๐ จัดพิมพ์ “กฤษฎกีา 
โฟกัส” 

๒๗,๐๐๐ ๑. จัดพิมพ์ “กฤษฎีกา
โฟกัส” 
๒. จัดพิมพ์ “รวม
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ในรอบ ๖ เดือน” 
 

๔๒,๐๐๐ จัดพิมพ์ “กฤษฎกีา 
โฟกัส” 

๒๗,๐๐๐ ๑. จัดพิมพ์ “กฤษฎีกา
โฟกัส” 
๒. จัดพิมพ์ “รวม
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ในรอบ ๖ เดือน” 

๔๒,๐๐๐  

ดำเนินการจัดพิมพ ์
และเผยแพร่จุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัส 
ฉบับรายเดือน (เดือนละ 
๒๘๐ เล่ม) จำนวน 
๘๔๐ ฉบับ รวมทั้งได้
เผยแพร่ข้อมูลจุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัสผ่านทาง
เว็บไซด์ของสำนักงาน ฯ
http://www.krisdika.
go.th 

๒๗,๐๐๐ ดำเนินการจัดพิมพ ์
และเผยแพร่จุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัส 
ฉบับรายเดือน (เดือนละ 
๒๘๐ เล่ม) จำนวน 
๘๔๐ ฉบับ และจัดพิมพ์
และเผยแพร่ “หนังสอื
รวมความเห็น คกก. 
กฤษฎีกา” ราย ๖ เดือน 
จำนวน ๒๕๐ ฉบับ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล 

๔๒,๐๐๐ ดำเนินการจัดพิมพ ์
และเผยแพร่จุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัส 
ฉบับรายเดือน (เดือนละ 
๒๘๐ เล่ม) จำนวน 
๘๔๐ ฉบับ รวมทั้งได้
เผยแพร่ข้อมูลจุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัสผ่านทาง
เว็บไซด์ของสำนักงานฯ
http://www.krisdika.
go.th 

๒๗,๐๐๐ ดำเนินการจัดพิมพ ์
และเผยแพร่จุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัส 
ฉบับรายเดือน (เดือนละ 
๒๘๐ เล่ม) จำนวน 
๘๔๐ ฉบับ และจัดพิมพ์
และเผยแพร่ “หนังสือ
รวมความเห็น คกก. 
กฤษฎีกา” ราย ๖ เดือน 
จำนวน ๒๕๐ ฉบับ 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล 

๔๒,๐๐๐  

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/


- ๖๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

   จุลสารกฤษฎีกาโฟกัส
และ “หนังสือรวม
ความเห็น คกก. 
กฤษฎีกา” ราย ๖ เดือน 
ผ่านทางเว็บไซด์ของ
สำนักงานฯ
http://www.krisdika.
go.th 

   จุลสารกฤษฎีกาโฟกัส
และ “หนังสือรวม
ความเห็น คกก. 
กฤษฎีกา” ราย ๖ เดือน 
ผ่านทางเว็บไซด์ของ
สำนักงานฯ 
http://www.krisdika.
go.th 
หมายเหตุ : สำหรับ
หนังสือรวมความเห็น คกก. 
กฤษฎกีา ราย ๖ เดือน 
ฝ่ายฯ ได้มีการเปลี่ยน
คณะผูจ้ัดทำเนื่องจาก 
มีการโยกยา้ยขา้ราชการ
และเปลี่ยนหลักเกณฑ์
การคัดเลือกและรวบรวม
ความเห็น คกก. กฤษฎีกา  
ทำให้การรวบรวม
ความเห็นของ คกก. 
กฤษฎกีา มีความล่าชา้
ประมาณ ๑๐ วัน โดยจะ
นำข้อมูลรวมความเห็นฯ 
ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์
และจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
ได้ในวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒ 
 

  



- ๖๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๕. จัดซ้ือหนังสือ วารสาร 
และตำราของหอ้งสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝา่ยห้องสมุดกฎหมาย)) 
(นางสาวมลฤดีฯ) 
 

๑,๑๙๕,๐๐๐ ๑. ดำเนินการต่ออายุ
วารสารภาษาไทย
ภาษาตา่งประเทศ  
และ Supplement 
๒. ขออนุมัติและ
ดำเนนิการจัดซ้ือ
หนังสือ ครัง้ที่ ๑ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑. ดำเนินการจัดซื้อ
หนังสือ ครัง้ที่ ๑ 
๒. ต่ออายุวารสาร 
๓. ขออนมุัติและ
ดำเนินการจัดซ้ือ
หนังสอื ครั้งที่ ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรบัและชำระ
เงินการจัดซ้ือหนังสือ 
ครัง้ที่ ๑ 
๒. ดำเนินการจัดซ้ือ
หนังสือ ครัง้ที่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรบัและชำระ
เงินการจัดซ้ือหนังสอื 
ครั้งที่ ๒ 
๒. ต่ออายุวารสาร 

๔๔๕,๐๐๐  

๑. ดำเนินการต่ออายุ
วารสารภาษาไทย 
ภาษาต่างประเทศและ 
Supplement 
๒. สำรวจความต้องการ
หนังสือและเริ่ม
ดำเนนิการจัดซ้ือหนังสือ 
ครัง้ที่ ๑ 
 

๑๑๒,๓๖๔.๗๕ 
 
 
 
 

๑. ดำเนนิการจัดซื้อ
หนังสือ ครั้งที่ ๑ 
๒. ต่ออายุวารสาร 
๓. สำรวจความต้องการ
หนังสือและเร่ิม
ดำเนินการจัดซ้ือหนังสือ 
ครัง้ที่ ๒ 

๑๒๘,๑๙๖.๕๖ 
 
 

๑. ตรวจรับและชำระ
เงินการจัดซ้ือหนังสือ 
ครั้งที่ ๑ 
๒. ดำเนินการจัดซ้ือ
หนังสือ ครั้งที่ ๒ 
๓. ต่ออายุวารสาร
ภาษาไทย และ 
Supplement 
  

(๓๗๙,๙๔๙.๗๕) 
 
 
- 
 

(๑๕,๘๓๘.๑๑) 
 
 

๓๙๕,๗๘๗.๘๖ 
 

๑. ตรวจรับและชำระเงิน
การจัดซ้ือหนังสือ  
ครัง้ที่ ๒  
๒. ต่ออายุวารสาร  

(๒๗๑,๐๐๖) 
 
 

(๘,๙๓๐) 
 
 
 
 

๒๗๙,๙๓๖ 

 

๔๖. โครงการเย็บเล่ม
วารสารและราชกจิจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายห้องสมุดกฎหมาย)) 
(นางสาวมลฤดีฯ) 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ๑. รวบรวมเอกสาร 
ที่จะเย็บเล่ม 
๒. ขออนุมัตดิำเนิน  
งานจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบฯ 
 

- ตรวจรับเอกสาร 
ที่ดำเนินการแล้วเสรจ็
พรอ้มทั้งชำระเงิน 

๕๐,๐๐๐ ปรับลดการใช้งบฯ 
เปน็ ๓๐,๐๐๐ บาท 

- - - - ๑. ดำเนินการจัดซ้ือ 
จัดจ้างตามระเบียบฯ 
๒. ส่งมอบเอกสารที่จะ
เย็บเล่ม  
  

- ๑. ตรวจรับเอกสารเย็บเล่ม
๒. ชำระเงิน  

๑๕,๓๒๐  



- ๗๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๗. โครงการซ่อมแซม
เอกสารต้นฉบับการร่าง
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายห้องสมุดกฎหมาย)) 
(นางสาวมลฤดีฯ) 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมเอกสาร 
๒. ประสานงานกับ 
หอจดหมายเหตุฯ 
๓. ขออนุมัติเพื่อ 
ดำเนนิงาน 
๔. จัดส่งเอกสารเพื่อ
ดำเนินงานตามแผนงานฯ 
 

- ตรวจรับเอกสารและ
ชำระเงิน ครัง้ที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ตรวจรับเอกสาร  และ
ชำระเงิน ครัง้ที่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐ ตรวจรับเอกสาร  และ
ชำระเงิน ครั้งที่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐  

๑. ขออนุมัติเพื่อ
ดำเนินการซ่อมแซม
เอกสาร 
๒. จัดส่งเอกสารเพื่อ
ดำเนนิการตามแผนงานฯ 
 

- ตรวจรบัเอกสารและ
ชำระเงิน ครั้งที่ ๑ 

๑๘๓,๗๒๐ 
 

ตรวจรบัเอกสารและ
ชำระเงิน ครั้งที่ ๒
จำนวน ๑๗ เล่ม 
๔,๙๘๔ แผ่น   

๒๙๙,๐๔๐ 
 

ตรวจรับเอกสารและ
ชำระเงิน ครั้งที่ ๓ 
จำนวน ๑๔ เล่ม 
๓,๙๕๔ แผ่น   

๒๓๗,๒๔๐  

๔๘. โครงการจัดองค์ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายวา่ด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าดว้ย 
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๒๐,๐๐๐ ศึกษาค้นคว้า รวบรวม 
และวิเคราะห์หลกั
กฎหมายปกครอง 
ไตรมาส ๑ 
(จ้างบุคลากร ๔ คน) 
 

๑๘๐,๐๐๐ ศึกษาค้นคว้า รวบรวม 
และวิเคราะห์หลกั
กฎหมายปกครอง 
ไตรมาส ๒ 
(จ้างบุคลากร ๔ คน) 

๑๘๐,๐๐๐ ศึกษาค้นคว้า รวบรวม 
และวิเคราะห์หลกั
กฎหมายปกครอง 
ไตรมาส ๓ 
(จ้างบุคลากร ๔ คน) 

๑๘๐,๐๐๐ ศึกษาค้นคว้า รวบรวม 
และวิเคราะห์หลกั
กฎหมายปกครอง 
ไตรมาส ๔ 
(จ้างบุคลากร ๔ คน) 

๑๘๐,๐๐๐ ปรับเปลี่ยนแผนฯ 
ตามบันทึก ลงวันที ่
๒๐ ก.พ. ๖๒ เร่ือง 
ขออนุมัติปรับเปลี่ยน
แผนดำเนนิโครงการ 

ผลการดำเนินงานของ
การจ้างบุคคลกร  
๑. รวบรวมและย่อ
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ได้แก่เรือ่งเสร็จที่ ๑๔๓/ 

๘๓,๕๒๑ ผลการดำเนนิงานของ
การจ้างบุคคลกร  
๑. รวบรวมคำพพิากษา
ศาลปกครอง  
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. รวบรวมคำพพิากษา  

๑๐๙,๔๓๓ 
 

ผลการดำเนินงานของ
การจ้างบุคคลกร  
๑. รวบรวมคำพพิากษา
ศาลปกครองที่เกี่ยวขอ้ง
กับพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. รวบรวมคำพพิากษา
ศาลปกครองที่เกี่ยวขอ้ง 

๑๗๐,๔๕๒ 
 

ผลการดำเนินงานของ
การจ้างบุคคลกร  
๑. รวบรวมคำพพิากษา
ศาลปกครองที่เกี่ยวขอ้ง
กับพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๒. รวบรวมคำพพิากษา
ศาลปกครองที่เกี่ยวขอ้ง 

๑๐๙,๔๓๓ ใช้เงินไม่เต็มจำนวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลูกจา้ง 

 
เปลี่ยนแปลงงบฯ  
ไปใช้ในโครงการ
สัมมนาพัฒนาหลัก
กฎหมายปกครอง 
(ใช้งบฯ ไตรมาสที่ ๑ 
เป็นเงิน ๒๑,๑๗๐ บาท) 



- ๗๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

  ๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จที่ 
๖๖๑/๒๕๖๑ เรื่องเสร็จ
ที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ เร่ือง
เสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๖๑ 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๕๐/
๒๕๖๑ เร่ืองเสรจ็ที่ 
๑๓๖๐/๒๕๖๑ เร่ือง
เสร็จที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๑ 
และเรือ่งเสร็จที่ 
๑๕๔๔/๒๕๖๑ รวม
ทั้งสิ้น ๘ เร่ือง  
๒. รวมความคำ
พิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่
ระหว่างดำเนินการ  
๓. รวบรวมและย่อ
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวา่ด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ รวมถึงระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางละเมิด 

 ศาลปกครองที่เกี่ยวขอ้ง
กับพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึง
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกบัความรบัผิดทาง
ละเมดิของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑  
๓. ร่างกฎกระทรวง
กำหนดขั้นตอนและ วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด 
การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
๔. ตรวจสอบกฎหมาย
ลำดับรอง ที่กำหนด
ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการยึด การ
อายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน  
๕. วิเคราะห์โครงสรา้ง
ของกฎหมายลำดบัรอง
แต่ละฉบับดังกล่าว 
รวมถึงกลุ่มกฎหมาย
ลำดับรองที่มีโครงสรา้ง
เหมือนกันออกเป็นกลุ่ม
โดยแสดงโครงสร้างของ
กฎหมายลำดับรอง  

 กับพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึง
ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกบัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑  
๓. สรุปผลแบบสอบถาม
ตามความคิดเห็นที่
ได้รับจากการสัมมนา 
เร่ือง “แนวทางพัฒนา
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง” 
๔. จัดเตรียมเอกสาร
โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และ
รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมาย 
ว่าด้วยวธิีปฏบิัติราชการ 
ทางปกครอง  
วันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ 
๕. สรปุคำบรรยาย
วิทยากรตามโครงการ
สัมมนาฯ "แนวทาง
พัฒนากฎหมายวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง" 

 กับพระราชบัญญัติวา่ด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
รวมถึงระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกบัความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑  
๓. สรปุผลแบบสอบถาม
ตามความคิดเห็นที่
ได้รับจากการสัมมนา 
เร่ือง “แนวทางพัฒนา
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง”  
๔. จัดเตรียมเอกสาร
โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้และรับ
ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ครั้งที่ ๒ วันที่ 
๓๐ ส.ค. ๖๒ 
๕. สรุปคำบรรยาย
วิทยากรตามโครงการ
สัมมนาฯ "เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแก้ไขกฎหมาย
ปกครอง" ครั้งที่ ๑ 

  



- ๗๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นายศุภวัฒน์ฯ/นางพัชฌาฯ) 
 

 ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก ่
เร่ืองเสร็จที่ ๘/๒๕๖๑ 
เร่ืองเสร็จที่ ๘๐๐/
๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จที่ 
๘๐๑/๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จ
ที่ ๙๗๖/๒๕๖๑ เร่ือง
เสรจ็ที่ ๑๓๐๘/๒๕๖๑ 
เร่ืองเสร็จ ๑๓๕๐/
๒๕๖๑ เรือ่งเสร็จ 
๑๖๓๖/๒๕๖๑ รวม
ทั้งสิน้ ๗ เร่ือง  
๔. รวมรวมคำพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่
เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวา่ด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ รวมถึงระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏบิัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงอยู่
ระหว่างดำเนินการ 

 ๖. ตรวจสอบเรือ่งเสร็จ
ของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเกี่ยวกบัการนำ
ประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง  
๗. ตรวจสอบบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง ใน
ลักษณะ ๒ การบังคับ
ตามคำพิพากษาหรือ
คำสัง่ มาใชบ้ังคับกับ
การ ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
ตามมาตรา ๕๗ 
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
๘. จัดทำสรุปผล 
การสัมมนาเพื่อพัฒนา
หลักกฎหมายปกครอง 
ในหัวข้อ “แนวทาง 
การพัฒนากฎหมาย 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง” เมื่อวันที่ ๒๑ 
มี.ค. ๖๒  

      



- ๗๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

**๔๙. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติ
ราชการเพื่อรองรับ 
ความเปลีย่นแปลงในอนาคต 
ณ วิทยาลยัราชการพลเรือน 
(Civil Service College)  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นายคนันท์) 

๒,๕๒๒,๐๐๐ 
 

(ใช้งบฯ เหลือ
จ่ายจากงบฯ 
ต่างประเทศ) 

- - - - - - เขา้ร่วมประชุม ระหวา่ง
วันที่ ๒๙ ก.ย.- ๔ ต.ค. ๖๒ 
  

๒,๕๒๒,๐๐๐  

- - - - - - ส่งเจ้าหน้าทีจ่ำนวน ๑๕ คน 
เข้าร่วมประชุม ระหว่าง
วันที่ ๒๙ ก.ย.- ๔ ต.ค. ๖๒ 
ณ ประเทศสิงคโปร์ 

๒,๑๔๗,๒๖๐.๗๑  

 
 
หมายเหตุ  : ๑.     *   หมายถงึ  โครงการในแผนการปฏริูปประเทศด้านกฎหมาย 

      ๒      ** หมายถงึ  โครงการเพิม่จากท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ (โครงการงอก)  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗๔ - 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน  
        ๑. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ๑.๑ บางโครงการต้องยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณ หรือปรับเปลี่ยนโครงการตามภารกิจและความจำเป็นเร่วด่วนของสำนักงานฯ ซึ่งประมาณการใช้จ่ายเงิน 
 ในโครงการเหล่านั้นไม่ตรงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้ในโครงการเดิม 
     ๑.๒ บางโครงการมีปัญหาการจัดทำสัญญาจ้าง ทำให้ดำเนินการล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณไดน้้อยกว่าที่กำหนด 
      ๒. ด้านการดำเนินการ 

     ๒.๑ หน่วยงานย่อย (บางหน่วย) ไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ Google Dive ตามที่ได้ตกลงร่วมกันในการประชุมชี้แจงเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณทำให้การรายงานไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด 

     ๒.๒ หน่วยงานย่อยไม่ได้แจ้งข้อมูลโครงการ (ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมระหว่างปี) ให้ส่วนนโยบายและแผนเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลในแผนติดตามฯ ทำให้ข้อมูลในแผน 
 ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และขาดการรายงานผลดำเนินการโครงการดังกล่าวผ่านระบบ Google Dive  

 
ข้อเสนอแนะ 

      ๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนงานที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ควรดำเนินการตาม TOR โดยเคร่งครัด และสามารถดำเนินการในบางขั้นตอนได้ก่อนที่ พ.ร.บ. 
 งบประมาณประกาศใช้บังคับ 
      ๒. ขอให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ชั้นการจัดทำปฏิทินดำเนินการ แผนการติดตามกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ และการรายงาน 
 ผลการดำเนินการผ่านระบบ Google Dive ทั้งหน่วยงานที่มีโครงการในความรับผิดชอบและหน่วยงานที่ไม่มีโครงการในความรับผิดชอบในต้นปีนปีงบประมาณ เนื่องจากต้องบริหาร 
 จัดการงานของกอง ทั้งการจัดส่งข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ หรืออาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการเพิ่มระหว่างปีก็ได้ 
      ๓. ขอความร่วมมือให้ทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดปริมาณกระดาษ ทั้งนี้ ส่วนนโยบายและแผนได้นำข้อมูลการปฏิบัติงานทั้งหมดที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
 และแผนงานของสำนักงานฯ ลงเผยแพร่ในตู้ DL แถว ๔๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน และระบบ Google drive ที่หน่วยงานย่อยผูก e-mail address ไว้แล้ว 
      ๔. ให้หน่วยงานที่มีแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบรายงานเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บริหาร หากไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 ภายในเวลาที่กำหนดในแผน 


