
 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : มีกลไกเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทำกฎหมายและการใหความเห็นทางกฎหมาย 

เปาประสงค  : รางกฎหมายมีคณุภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะหความจำเปนในการตรากฎหมายประกอบรางกฎหมาย 

กลยุทธ   : ๑. ปรับปรุงและพัฒนางานรางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย 
     ๒. พัฒนาฐานขอมูลกฎหมายสำหรับการตรวจพิจารณารางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย 

ตัวชี้วัด   : ๑. จำนวนรางกฎหมายและใหคำปรึกษาทางกฎหมายท่ีพิจารณาแลวเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
     ๒. ฐานขอมูลท่ีใชเปนเครื่องมือสำหรับการตรวจพิจารณารางกฎหมายและใหคำปรึกษาทางกฎหมาย (๒ ฐานขอมูล) 
      

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑. การตรวจพิจารณา 
รางกฎหมายและให
ความเห็นทางกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมาย) 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลวเสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 
 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลวเสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

- 
 
 
 

ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลวเสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลวเสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

-  

- เร่ืองรับพิจารณา 
จำนวน ๑๓๔ เร่ือง 
- เร่ืองพิจารณาเสร็จ 
จำนวน ๑๐๘ เร่ือง 

- - เร่ืองรับพิจารณา 
จำนวน ๓๖๕ เร่ือง 
- เร่ืองพิจารณาเสร็จ 
จำนวน ๔๐๔ เร่ือง 

- - เร่ืองรับพิจารณา 
จำนวน ๓๔๒ เร่ือง 
- เร่ืองพิจารณาเสร็จ 
จำนวน ๔๕๕ เร่ือง 

- - เร่ืองรับพิจารณา 
จำนวน ๒๘๘ เร่ือง 
- เร่ืองพิจารณาเสร็จ 
จำนวน ๔๐๗ เร่ือง 

-  

๒. การประชมุ
คณะกรรมาธกิารกฎหมาย
การคาระหวางประเทศแหง
องคการสหประชาชาติ 
(United Nations 
Commission on 
International (UNCITRAL)) 
และการประชุมในเวที
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

๓,๖๐๙,๑๐๐ 
 
 

การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ๒ คร้ัง ดังนี้ 
    - คณะทำงาน ๔  
(๒๕ - ๒๙ พ.ย. ๖๒  
ณ กรุงเวียนนา) 
    - คณะทำงาน ๕  
(๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒  
ณ กรุงเวียนนา) 

 
 

(๓๒๘,๒๐๐) 
 
 

(๓๒๘,๒๐๐) 
 
 

๖๕๖,๔๐๐ 

การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ๒ คร้ัง ดังนี้ 
    - คณะทำงาน ๓  
คร้ังที่ ๑ (๒๐ - ๒๔ 
ม.ค. ๖๓ กรุงเวียนนา) 
    - คณะทำงาน ๓  
คร้ังที่ ๒ (๓๐ มี.ค. - ๓ 
เม.ย. ๖๓ ณ นคร
นิวยอรก) 

 
 

(๓๒๘,๒๐๐) 
 
 

(๔๑๐,๗๐๐) 
 
 

๗๓๘,๙๐๐ 

การประชุมในกรอบ 
UNCITRAL ๒ คร้ัง ดังนี้ 
    - คณะทำงาน ๔  
(๖ - ๙ เม.ย. ๖๓  
ณ นครนิวยอรก) 
    - คณะทำงาน ๕  
(๑๑ - ๑๕ พ.ค. ๖๓  
ณ นครนิวยอรก) 

 
 

(๓๘๗,๗๕๐) 
 
 

(๔๑๐,๗๐๐) 
 
 

๗๙๘,๔๕๐ 

การประชุมใหญ 
ในกรอบ UNCITRAL  
(๖ - ๑๗ ก.ค. ๖๓  
ณ นครนิวยอรก) 

๑,๔๑๕,๓๕๐  



- ๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. สงผูแทนเขารวม
ประชุมคณะทำงาน ๔ 
แลว ระหวางวันที ่ 
๒๕ - ๒๙ พ.ย. ๖๒  
ณ กรุงเวียนนา  
สาธารณรัฐออสเตรีย 
จำนวน ๒ คน 

๑๘๙,๐๔๑.๑๐ 
 
 

 

๑. สงผูแทนเขารวม
ประชุมคณะทำงาน ๓ 
คร้ังที่ ๑ 
(๒๐ - ๒๔ ม.ค. ๖๓  
ณ กรุงเวยีนนา) 
 

 
๑๖๒,๓๗๓.๐๖ 

 

ยกเลิกโครงการ 

๒. สงผูแทนเขารวม
ประชุมคณะทำงาน ๕ 
แลว ระหวางวันที ่๒ - 
๖ ธ.ค. ๖๒ ณ กรุง
เวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย 
จำนวน ๒ คน 

๑๖๘,๙๔๙.๗๘ ๒. ยกเลิกการสงผูแทน
เขารวมประชุม 
คณะทำงาน ๓ คร้ังที่ ๒ 
เนื่องจากสถานการณ
โรคติดตอ โควิด-๑๙ 

- 

(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายแปลฯ)) 
(นายภควัตฯ,นางสาวนุสราฯ 

 รวมคาใชจาย ๓๕๗,๙๙๐.๘๘ 
 

รวมคาใชจาย ๑๖๒,๓๗๓.๐๖ 
 

 

๓. การสมัครสมาชิก
ฐานขอมูลกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายแปลฯ)) 
(นายคนันทฯ,นางสาวนุสราฯ) 

๑,๒๐๐,๐๐๐ สมัครสมาชิกฐานขอมูล ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - - -  

๑. ตออายุสมาชิก
ฐานขอมูลแลว ๓ ฐาน 
ขอมูล ไดแก 
๑. Heinonline 
 ๒. Dalloz  
๓. Lexis Advanced 
๒. สมัครสมาชิก
ฐานขอมูลใหม ไดแก 
Beck – Online 

- เบิกจายงบประมาณ 
เพื่อชำระคาสมาชกิ
ฐานขอมูลครบทั้ง ๔
ฐานขอมูลแลว 

๑,๑๑๕,๓๓๑.๑๗ 
 

 
 
 
 
 

- - - -  



- ๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๔. โครงการกฎหมายสำหรับ
ประชาคมอาเซียน อาเซียน+
๘ และความรวมมือระหวาง
ประเทศของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ, 
น.ส.ณัฏฐกานตฯ) 

๑,๕๓๓,๑๐๐ เขารวมการประชุม 
Administrative Law 
and Regulatory 
Practice (วันที่ ๑๔ - 
๑๕ พ.ย. ๖๒ ณ ดี.ซี./
สหรัฐอเมริกา) 

๔๑๙,๖๕๐ เขารวมการประชุม 
American Society of 
International Law 
(ASIL) คร้ังที่ ๑๑๔  
(วันที่ ๑ - ๔ เม.ย. ๖๓  
ณ สหรัฐอเมริกา) 

๔๑๙,๖๕๐ ๑. เขารวมการประชุม 
Center for International 
Law Studies (CILS) 
Conference ๒๐๒๐  
(พ.ค. ๖๓ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย)  
๒. เขารวมการประชุม  
๑๗th ASLI Conference 
(ASEAN Law Institute) 
๓ - ๔ มิ.ย. ๖๓  
ณ ประเทศอินเดีย) 

(๑๔๕,๐๐๐) 
 
 
 
 
 

(๒๗๘,๖๐๐) 
 
 

 
๔๒๓,๖๐๐ 

 

เขารวมการประชุม 
LAWASIA ๘th Family 
Law and Children’s 
Rights Conference 
๒๐๒๐ (๑๙ - ๒๒ ก.ค. ๖๓  
ณ ประเทศสิงคโปร) 

๒๗๐,๒๐๐  

๑. อยูระหวางการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
๒. เลขาธิการฯอนุมัติ
แผนการประชุมตามที่
ฝายฯ เสนอแลว  
๓. อยูระหวางดำเนินการ
จัดทำบันทึกเสนออนุมัติ
การประชุมและรายชื่อ
ผูเขารวมประชุม 
รายไตรมาส 

- ๑. เลขาธิการฯ อนุมัติ 
การประชุมและรายชื่อ
ผูเขารวมการประชุม 
จำนวน ๒ คน 
๒. เลขาธิการฯ อนุมัติ
ยกเลิกการเขารวม 
การประชุม เนื่องจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา  ทั้งนี้ 
เพื่อใหเปนไปตามขอส่ัง
การของนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง มาตรการระยะ
เรงดวนสำหรับการแกไข
ปญหาจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) เมื่อวันที่ ๒ 
มี.ค. ๖๓ 

ยกเลิกโครงการ 



- ๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๕. การประชุมวิชาการ
ระหวางประเทศของสมาคม
ระหวางประเทศดาน
กฎหมาย 

๓,๐๑๒,๑๐๐ เขารวมการประชุม IIAS 
ในหัวขอ IASIA-DOHA 
Institute Regional 
Conference ๒๐๑๙ 
(๑๑ - ๑๒ ธค. ๖๒  
ณ ประเทศกาตาร) 

๖๐๗,๘๐๐ เขารวมการประชุม ๔th 

IBA Asia-based 
International 
Financial Law 
Conference 
(วันที่ ๒๖ - ๒๘ ก.พ. ๖๓ 
ณ ประเทศญี่ปุน) 

๕๕๘,๘๐๐ ๑. เขารวมการประชุม 
LAWASIA Environment 
Law Conference 
(วันที่ ๓ - ๕ เม.ย. ๖๓ 
ณ ประเทศฟจิ) 
๒. เขารวมการประชุม 
๓๗th IBA International 
Financial Law  

(๒๗๘,๗๐๐) 
 
 
 
 
 

(๕๕๘,๘๐๐) 
 

เขารวมการประชุม ILA 
๗๙th Biennial 
Conference 
(วันที่ ๒๓ - ๒๗ ส.ค. 
๖๓ ณ ประเทศญี่ปุน)  
 

๔๔๙,๒๐๐  

      Conference 
(วันที่ ๑๓ - ๑๕ พ.ค. ๖๓ 
ณ ประเทศอิตาลี)  

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ๓. เขารวมการประชมุ 
ITECHLAW: World 
Technology Law 
Conference  
(วันที่ ๒๐ - ๒๒ พ.ค. ๖๓ 
ณสหรัฐอเมริกา) 
 

(๕๕๘,๘๐๐) 
 
 
 

๑,๓๙๖,๓๐๐ 

   

๑. เลขาธิการฯ อนุมัติ
ใหยกเลิก การเขารวม
การประชุม IIAS 
เนื่องจากคณะฯไมได 
วีซาเขาประเทศจาก
หนวยงานที่เกีย่วของ  
จึงไมสามารถเดินทางได 
คาทำหนังสือเดินทาง
ราชการของผูไดรับ
อนุมัติใหเขารวมการ
ประชุม ๑ ราย  จำนวน 
๑,๐๐๐ บาท 
- อยูระหวางพิจารณา

๑,๐๐๐ ๑. เลขาธกิารฯ อนุมัติ 
การประชุมและรายชื่อ
ผูเขารวมการประชุม 
จำนวน ๔ คน 
๒. เลขาธกิารฯ อนุมัติ
ยกเลิกการเขารวม 
การประชุม เนื่องจาก
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
ขอส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี เร่ือง 

๒,๐๐๐ ยกเลิกโครงการ 



- ๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 

(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(น.ส. เจนจิราฯ,น.ส. วารีรัตนฯ
นายอัครพงศ) 
 

การประชุมอื่นทดแทน
การประชุม IIAS 

มาตรการระยะเรงดวน
สำหรับการแกไขปญหา
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) 
เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๓ 
พรอมทั้งอนุมัติ
คาใชจายสำหรับคาทำ
หนังสือเดินทางราชการ 
จำนวน ๒ ราย (๒,๐๐๐ 
บาท) ที่ไดสำรองจายไป
ลวงหนา 

๖. การประชุม ASEAN Law 
Association 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ, 
น.ส. ณัฐกานตฯ 
นายอัครพงศฯ) 
 

๓๒๐,๖๐๐ - - - - - - เขารวมการประชุม 
ASEAN Law 
Association 

๓๒๐,๖๐๐  

๑. เลขาธิการฯ อนุมัติให
เขารวมการประชุม ALA  
ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ 
ณ จังหวัดภูเก็ตแลว 
๒. จัดทำรายงาน 
การประชุมแลว  
(โดยใชงบดำเนินการ 
เนื่องจากเปนการประชุม
ในประเทศ) 
๓. รอแจงกำหนดการ
ประชุมตางประเทศ 
ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (หากมี) 
 
 

- ยกเลิกโครงการ 

๗.  คาธรรมเนียมสมาชกิ
สมาคมระหวางประเทศ 

๖๘,๓๐๐ - - คาธรรมเนียมสมาชิก 
IIAS 

๑๕,๐๐๐ ๑. คาธรรมเนียมสมาชิก 
ITECHLAW 

(๘,๗๒๕) 
 

คาธรรมเนียมสมาชิก 
LAWASIA 

๓๓,๗๐๐ 
 

 



- ๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ, 
นายอัครพงศฯ) 

(งบฯ คงเหลือ 
๒๗๕ บาท) 

๒. คาธรรมเนียมสมาชิก 
ILA 

(๑๐,๖๐๐) 
 

๑๙,๓๒๕ 
 

๑. อยูระหวางการ
ดำเนินการตามโครงการ 
๒. IIAS กำหนดจาย
คาธรรมเนียมเพื่อตออายุ
การเปนสมาชิก เดือน
มกราคม ๖๓ และอยู
ระหวางรอใบเรียกเกบ็
คาธรรมเนียมจาก IIAS 

- ๑. ประสานให IIAS สง
ใบเรียกเก็บ
คาธรรมเนียม  
๒. สวนการคลัง
ดำเนินการชำระ
คาธรรมเนียมดังกลาว 

๙,๗๑๙.๕๘ 
 
 

- สวนการคลังชำระ
คาธรรมเนียมแลว 
- ไดรับใบเสร็จรับเงินจาก 
IIAS แลว   
- รอการเรียกเก็บเงินจาก
สมาคม ILA และ 
LAWASIA 
- จายคาธรรมเนียม
สมาชิก ประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๓ แลว และไดรับ
ใบเสร็จการชำระ
คาธรรมเนียมฯ  
LAWASIA แลวเมื่อ  
๒๒ มิ.ย. ๖๓ 
 

๒๒,๕๙๓.๙๐  ๑. จัดทำบันทกึเสนอ
เลขาธิการฯ เพื่อสง 
สวนที่เหลือคืนคลัง 

 ๒. เลขาธกิารฯ อนุมัติให    
ยุติการดำเนินการ
โครงการฯ และสงเงิน 

  คืนคลัง 

-  

๘. โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลกฎหมายในระบบ
หองสมุดดิจิตอล (Digital 
Library) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ จำนวน ๑๒ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๓๖๐,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนินงาน 

เพิม่เติมอีก 
๑๘๐,๐๐๐ บาท) 

 

๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตราคาจาง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยไดดำเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

๕๔๐,๐๐๐ ๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

๕๔๐,๐๐๐ 
 

๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

๕๔๐,๐๐๐ ๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๑๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

๕๔๐,๐๐๐  



- ๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย) 
(น.ส. ภคมนฯ,นางนุสราฯ) 
 

กฎหมายที่อยูในระบบ
หองสมุดดิจิทัลของ
สำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายเพื่อ
นำลงในระบบหองสมดุ
ดิจิทัล จำนวน ๓๑ รหัส
กฎหมาย โดยคิดเปน
ขอมูลกฎหมายที่ได
ดำเนินการแลว จำนวน 
๒,๓๐๐ ฉบบั 
 
๒. ดำเนินการนำขอมูล
กฎหมายที่ประกาศใช
บังคับในเว็บไซด 
ราชกิจจานุเบกษาลงใน
ระบบหองสมุดดิจิทัล
จำนวน ๑,๔๕๓ ฉบับ 
พรอมทั้งปรับปรุง
ฐานขอมลูกฎหมายใหเปน
ปจจุบัน จำนวน ๑๓๑ 
ฉบับ และดำเนินการ
ยกเลิกกฎหมาย จำนวน 
๓๑๐ ฉบับ 

กฎหมายที่อยูในระบบ
หองสมุดดิจิทัลของ
สำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายเพื่อ
นำลงในระบบหองสมุด
ดิจิทัล จำนวน ๒๕ รหัส
กฎหมาย โดยคิดเปน
ขอมูลกฎหมายที่ได
ดำเนินการแลว จำนวน 
๑,๕๖๔ ฉบบั 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
๒. ดำเนินการนำขอมูล
กฎหมายที่ประกาศใช
บังคับในเวบไซด 
ราชกิจจานุเบกษาลงใน
ระบบหองสมุดดิจิทัล 
จำนวน ๑,๒๙๖ ฉบับ 
พรอมทั้งปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายให
เปนปจจุบัน จำนวน 
๑๕๘ ฉบับ และ
ดำเนินการยกเลิก
กฎหมาย จำนวน ๒๙๐ 
ฉบับ 

กฎหมายที่อยูในระบบ
หองสมุดดิจิทัลของ
สำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายเพื่อ
นำลงในระบบหองสมุด
ดิจิทัล  
 
๒. ดำเนินการนำขอมูล
กฎหมายที่ประกาศใช
บังคับในเวบไซต 
ราชกิจจานุเบกษาลงใน
ระบบหองสมุดดิจิทัล 
จำนวน ๑,๔๕๔ ฉบับ 
พรอมทั้งปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายให
เปนปจจุบัน จำนวน 
๑๕๐ ฉบับ และ
ดำเนินการยกเลิก
กฎหมาย จำนวน ๒๘๕ 
ฉบับ 

กฎหมายที่อยูในระบบ
หองสมุดดิจิทัลของ
สำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายเพื่อ
นำลงในระบบหองสมุด
ดิจิทัล  
 
๒. ดำเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายเพื่อ
นำลงในระบบหองสมุด
ดิจิทัล จำนวน ๔๑ รหัส
กฎหมาย โดยคิดเปน
ขอมูลกฎหมายที่ได
ดำเนินการแลว จำนวน 
๑,๓๗๕ ฉบับ 
 
๓. ไดดำเนินการนำ
ขอมูลกฎหมายที่
ประกาศใชบังคับในเวบไซต 
ราชกิจจานุเบกษาลง 
ในระบบหองสมุดดิจิทัล 
จำนวน ๑,๒๕๔ ฉบับ 
พรอมทั้งปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมายให
เปนปจจุบันจำนวน 
๑๔๖ ฉบับ และ
ดำเนินการยกเลิก
กฎหมาย จำนวน ๒๙๐
ฉบับ 



- ๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๙. โครงการเชื่อมโยงขอมูล
กฎหมายในระบบ ThCA 
(Thai Code Annotated) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย) 
(น.ส. ภคมนฯ,นางนุสราฯ) 
 
 
 
 
 

๙๙๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ จำนวน ๖ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๑๘๐,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนนิงาน 

เพิ่มเติมอีก 
๙๐,๐๐๐ บาท) 

 

๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตราคาจาง 
คนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
โดยไดรวบรวมความเหน็
ทางกฎหมายดำเนินการ
ยอแลวเชื่อมโยงกับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวของ 
ที่ไดจำแนกตามหวัขอ
เร่ือง จำนวน ๘๑ เร่ือง 
ปรับปรุงฐานขอมูล
ความเห็นทางกฎหมาย 
จำนวน ๔๕๗ เร่ือง  
 
๒.จัดทำประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากราง
กฎหมาย จำนวน  
๒ ฉบบั จัดทำฐานขอมูล
คำอธิบายกฎหมาย 
รายมาตรา เพื่อเตรียม
เชื่อมโยงเขากบับทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวของที่ไดจำแนก
ตามหัวขอเร่ือง จำนวน  
๔ ฉบับ และไดจัดกลุม
กฎหมายที่ประกาศใช

๒๗๐,๐๐๐ ๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อตัรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
จัดทำฐานขอมูล
คำอธิบายกฎหมายราย
มาตราเพื่อเตรียม
เชื่อมโยงเขากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวของที่
ไดจำแนกตามหวัขอ
เร่ือง จำนวน ๑๒ ฉบบั 
๗๔๘ มาตรา  
 
๒. จัดทำฐานขอมูล
ความเห็นทางกฎหมาย
โดยการยอแลวเชื่อมโยง
กับบทบัญญัติที่
เกี่ยวของ จำนวน ๓๓ 
เร่ือง ปรับปรุง
ฐานขอมูลความเห็นทาง
กฎหมาย จำนวน ๓๙๖ 
เร่ือง จัดทำประโยชนที่
ประชาชนไดรับจากราง
กฎหมาย จำนวน ๔ 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อตัรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
จัดทำฐานขอมูล
คำอธิบายกฎหมายราย
มาตราเพื่อเตรียม
เชื่อมโยงเขากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวของ 
ที่ไดจำแนกตามหวัขอ
เร่ือง จำนวน ๓๘ ฉบบั 
๑,๘๔๘ มาตรา  
 
๒. จัดทำฐานขอมูล
ความเห็นทางกฎหมาย
โดยการยอแลวเชื่อมโยง
กับบทบญัญัติที่เกีย่วของ 
จำนวน ๓๒เร่ือง และ
จัดกลุมกฎหมายเพื่อ
นำเขาดัชนีกฎหมาย
จำแนกตามหัวเร่ือง 
จำนวน ๖ ฉบับ 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. จดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อตัรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐  
โดยไดดำเนินการจัดทำ
ฐานขอมูลคำอธบิาย
กฎหมายรายมาตราเพือ่
เตรียมเชื่อมโยงเขากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวของที่
ไดจำแนกตามหวัขอเร่ือง 
จำนวน ๔๐ ฉบับ 
๑,๘๕๔ มาตรา 
 
 
๒. จัดทำฐานขอมูล
ความเห็นทางกฎหมาย
โดยการยอแลวเชื่อมโยง
กับบทบัญญัติที่เกีย่วของ 
จำนวน ๓๖เร่ืองและจัด
กลุมดัชนีกฎหมายไทย
จำแนกตามหัวเร่ือง 
จำนวน ๑ ฉบับ  

๒๗๐,๐๐๐  



- ๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมาย
เหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 

บังคับใหมเพื่อนำเขา 
ตามดัชนีกฎหมายจำแนก
ตามหัวเร่ือง จำนวน  
๑๑ ฉบับ 

ฉบับ และจัดทำ
ความเห็น คกก.  
ที่นาสนใจ จำนวน  
๑๑ ฉบับ 
 

๑๐. โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง ขอแลหนาปฏิรูป
การศึกษาไทย 
 
 

๒๔๗,๐๐๐ - - - - ประสานงาน 
เพือ่เตรียมการ 

- ดำเนินการตามโครงการ 
(เดือน ส.ค. ๖๓)  

๒๔๗,๐๐๐  

 
 
(กองกฎหมายการศึกษา 
และวัฒนธรรม) 
(น.ส. ภีรภัทรฯ) 

 - - - - ประสานงาน 
เพือ่เตรียมการ 

- ดำเนินการวันที่ ๒๘ 
ส.ค. ๖๓ ณ โรงแรม 
เดอะสุโกศล กรุงเทพ  
มีผูเขารวม ๑๕๐ คน 

๑๙๕,๖๙๕.๒๕  

๑๑. โครงการสัมมนา เร่ือง 
โครงการประชารัฐสวัสดิการ
สำหรับผูมีรายไดนอย : 
มุมมองของหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
 
(กองกฎหมายสวัสดิการ
สังคม) 
(ฝายกฎหมายสวัสดิการ
สังคม) 
 

๕๓,๕๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมัติจัดทำ
โครงการ 
๒. ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 
๓. ดำเนินการและ
ประเมินผลโครงการ 

๕๓,๕๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

             ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : ปฏิรูปการจัดทำกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 

เปาประสงค  : ๑. ข้ันตอนและกระบวนการรางกฎหมายมคีุณภาพและเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
 ๒. พัฒนากฎหมายของประเทศใหทันสมัย   

กลยุทธ   : ๑. พัฒนากฎหมายของประเทศใหทันสมัย 



- ๑๐ - 
 

     ๒. พัฒนาเครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย 
     ๓. สรางการรับรูความเขาใจทางกฎหมายแกผูเก่ียวของและประชาชน 

ตัวชี้วัด   : ๑. กฎหมายไดรับการพัฒนา 
     ๒. เครื่องมือในการจัดทำกฎหมาย ๗ เครื่องมือ 

 ๓. โครงการสรางความรับรูและเขาใจกฎหมายแกประชาชน (๓ 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 เร่ือง 
การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform)  
ขององคการเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกจิและ
การพัฒนา (Organization 
For Economic 
Cooperation and 
Development (OECD)) 
 
 
 
 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 
 

๑,๑๑๙,๘๐๐ เขารวมประชุมคร้ังที่ ๑ ๔๖๑,๓๕๐ จัดเตรียมขอมูล - เขารวมประชุมคร้ังที่ ๒ ๖๕๘,๔๕๐ - -  

เขารวมประชุมระหวาง
วันที่ ๖ - ๗ พ.ย. ๖๒  
ณ สำนักงานใหญ 
OECD กรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส 
จำนวน ๕ คน 

๔๔๔,๙๘๐.๐๑ ยกเลิกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

๒. โครงการประชุมดาน
กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายเพื่อรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียนและ
แผนการปฏิรูปประเทศ 
 

๒,๗๓๗,๒๐๐ - - - - เขารวมประชุม  
ณ สหราชอาณาจักร 
(ประมาณ พ.ค. ๖๓) 

๒,๗๓๗,๒๐๐ - -  

- - ๑. เลขาธกิารฯ อนุมัติ
ยกเลิกการดำเนิน
โครงการฯ ซ่ึงเปน

ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ, 
น.ส. เจนจิราฯ, 
นายอัครพงศฯ) 

โครงการเกี่ยวกบั 
การเดินทางไปราชการ
ตางประเทศของกอง
กฎหมายตางประเทศ
สำหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
บันทึกขอความลงวนัที่ 
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๓ 

๓. โครงการสัมมนาพัฒนา
หลักกฎหมายปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(ฝายพัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง) 

๑๖๘,๔๐๐ - - - - กำหนดหวัขอ 
การบรรยาย/อภิปราย  
ภายในเดือน มิ.ย. ๖๓ 

- ๑. กำหนดวิทยากร
ผูบรรยาย/อภิปราย 
กำหนดวัน เวลา 
สถานที่เอกชนใน
กรุงเทพฯ และ
กลุมเปาหมาย จำนวน 
๑๗๐ คน ภายในเดือน 
ก.ค. ๖๓  
๒. ขออนุมัติจัดทำโครงการ 
และจัดทำหนังสือเชิญ
ผูเขารวมโครงการตาม 
ที่กำหนดกลุมเปาหมาย 
ภายในเดือน ก.ค. ๖๓  
 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการ ลักษณะเปน
การบรรยาย/อภิปราย/ 
เสวนา ในสัปดาหที ่๓ 
ของเดือน ส.ค. ๖๓ 

๑๖๘,๔๐๐    

- - - - อยูระหวางการกำหนด
หัวขอบรรยาย/อภิปราย 

- ดำเนินโครงการ 
วันที่ ๒ ก.ย. ๖๓  

๑๖๓,๓๗๐  



- 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 

 

 ณ โรงแรมเบอร เคลีย 
กรุงเทพฯ  
ผูเขารวม ๑๖๐ คน 
บรรยายเรื่อง 
หลักเกณฑใหมในการ
บังคับทางปกครอง : 
หลักการและแนว 
ทางปฏิบัติ และรับฟง
ความคิดเห็น 

๔. โครงการจัดพิมพคูมือ 
แบบการรางกฎหมาย  
(ฉบับปรับปรุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ) 

๒๕๐,๐๐๐ - - จัดทำตนฉบับคูมือ 
แบบการรางกฎหมาย  
(ฉบับปรับปรุง) 

- ดำเนินการจางจัดพมิพ
คูมือแบบการรางกฎหมาย 

- ตรวจรับคูมือแบบ 
การรางกฎหมาย 

๒๕๐,๐๐๐  

- - อยูระหวางการ
ดำเนินการจัดซ้ือจัด
จางพิมพหนังสือ
แนวทางในการจัดทำ
รางกฎหมาย 
 

- ๑. ขออนุมัติเลขาธิการฯ 
การจางพิมพ "แนวทาง
ในการจัดทำรางกฎหมาย"  
(อนุมัติ ๑ เม.ย. ๖๓) 
และดำเนินการจาง
พิมพคูมือดังกลาว 
๒. แตงต้ัง คกก. 
กำหนดรางขอบเขตงาน 
และ คกก.ตรวจรับพัสดุ  
 

- ตรวจรับการจางพิมพ
หนังสือ “แนวทาง 
ในการจัดทำราง
กฎหมาย”  
จำนวน ๑,๐๐๐ เลม 

๑๙๖,๐๐๐  

๕. โครงการจัดทำฐานขอมูล
แบบกฎหมายเพื่อใช 
ในการวิเคราะหแบบ
กฎหมาย (ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
 
 
 

๖๖๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่เพื่อรวบรวม
รายงานการประชุม 
บันทึกเร่ืองพิจารณา
เสร็จและเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับการวาง
แนวทางการรางกฎหมาย 
พ.ศ. ๒๔๖๔ - พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒. รายงานผลการจาง

๑๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่เพื่อรวบรวม
รายงานการประชุม 
บันทึกเร่ืองพิจารณา
เสร็จและเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับ 
การวางแนวทาง 
การรางกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๔๖๔ -  

๑๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่เพื่อจัดทำสรุป
ขอเท็จจริงหรือประเด็น 
และเหตุผลเกี่ยวกบั 
แนวทางการราง
กฎหมาย 
๒. รายงานผลการจาง
ตามสัญญา 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่เพื่อจัดทำสรุป 
แนวทางการราง
กฎหมายและการอางอิง
ในรูปตางราง 
๒. รายงานผลการจาง
ตามสัญญา 
 

๑๒๐,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนินงาน 

เพิ่มเติมอีก 
๖๐,๐๐๐ 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ) 
 

ตามสัญญา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒. รายงานผล 
การจางตามสัญญา 

๑. รวบรวมกฎหมาย
จัดต้ังหนวยงาน 
๒. จัดจางบุคลากร
จำนวน ๔ คน 

๑๖๘,๗๔๗ ๑. รวบรวมกฎหมาย
จัดต้ังหนวยงาน 
๒. จัดจางบุคลากร
จำนวน ๔ คน 

๑๖๓,๖๓๒.๗๓ ๑. ดำเนินการจัดทำสรุป
ขอเท็จจริงหรือประเด็น
และเหตุผลเกี่ยวกับ 
แนวทางการรางกฎหมาย
ในไตรมาสที่ ๓ เสร็จ
เรียบรอยแลว 
๒. จัดจางบุคลากร
จำนวน ๔ คน 

๑๗๘,๙๗๗ ๑. ดำเนินการจัดทำ
สรุปแนวทางการราง
กฎหมายและการ
อางอิงในรูปตารางใน
ไตรมาสที่ ๔ เสร็จ
เรียบรอย 
๒. จัดจางบุคลากร 
จำนวน ๔ คน 

๑๖๖,๓๖๐  

๖. โครงการสัมมนา เร่ือง 
การตรวจสอบผลการรับฟง
ความคิดเหน็และการวเิคราะห
ผลกระทบของกฎหมาย  
ตามกฎหมายวาดวย
หลักเกณฑการจัดทำราง
กฎหมายและการประเมนิ 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 

๑๑๗,๐๐๐ จัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารประกอบการ
สัมมนา 

 

- จัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารประกอบการ
สัมมนา 

 

- ดำเนินโครงการ (พ.ค.) ๑๑๗,๐๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

๗. โครงการสัมมนา  
เร่ือง ปญหาและขอสังเกต 
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑการจัดทำ
รางกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 

๒๕๒,๐๐๐ จัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารประกอบการ
สัมมนา 

- จัดเตรียมขอมูล 
และเอกสารประกอบ 
การสัมมนา 

- จัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารประกอบ 
การสัมมนา 

- ดำเนินโครงการ (ส.ค.) ๒๕๒,๐๐๐  

- - - - จัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารประกอบ 
การสัมมนา 

 

- ดำเนินการวันที่ ๒๑
ส.ค. ๖๓ ณ โรงแรม 
คอนราด กรุงเทพฯ 
ผูเขารวม ๒๕๐ คน  

๒๙๓,๒๐๐ เจียดจาย
จากงบ
โครงการ
จัดการ
ความรู 

**๘. โครงการตรวจสอบ 
ผลการวิเคราะหผลกระทบ

๕,๐๐๐,๐๐๐ จัดจางผูเชี่ยวชาญที ่
มีความรูความสามารถ

๑,๒๕๐,๐๐๐ จัดจางผูเชี่ยวชาญ 
ที่มีความรูความสามารถ 

๑,๒๕๐,๐๐๐ จัดจางผูเชี่ยวชาญ 
ที่มีความรูความสามารถ 

๑,๒๕๐,๐๐๐ จัดจางผูเชี่ยวชาญ 
ที่มีความรู

๑,๒๕๐,๐๐๐  



- 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 

 

ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 
 
 
(กองกฎหมายที่ไดรับ
มอบหมาย) 

เฉพาะทางวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย 

เฉพาะทาง วิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย 

เฉพาะทางวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย 

ความสามารถเฉพาะ
ทางวิเคราะหผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมาย 

- - ยกเลิกโครงการ 

**๙. โครงการฝกอบรม
วิทยากรการดำเนินการ
เกี่ยวกบักฎหมายวาดวย
หลักเกณฑการจัดทำ 
รางกฎหมายฯ 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
 

๓,๓๒๔,๐๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม ๒ รุน 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
รุนที่ ๑ 
๓. ดำเนนิการจัด
ฝกอบรม รุนที่ ๑ 
 

๕๕๔,๐๐๐ ๑. ดำเนินการจัด
ฝกอบรม รุนที่ ๑  
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
และดำเนินการ
ฝกอบรม รุนที่ ๒ 
 

๑,๖๖๒,๐๐๐ ๑.ดำเนินการจัด
ฝกอบรม รุนที่ ๒ 
๒. ประเมนิผลโครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินการ 

๑,๑๐๘,๐๐๐  

- - เล่ือนการดำเนนิ
โครงการเนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

- ยกเลิกโครงการ 

**๑๐. โครงการประชุม
คณะกรรมการกฤษฎกีา 
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย คณะกรรมการ
ประมวลกฎหมาย และ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการ ทางปกครอง  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการจัดทำราง
กฎหมาย และใหความเห็น
ทางกฎหมาย 
 

๓๐๘,๗๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
จัดทำโครงการ 
๒. ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการ  
๔. ประเมินผลโครงการ 
๕. จัดทำสรุปผลเสนอ
ผูบริหาร 
 

๓๐๘,๗๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

(กองกฎหมายเทคโนโลยีฯ+ 
กองกฎหมายไทย) 
**๑๑. โครงการประชุม
ประธานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา  
ประธานคณะกรรมการ 
พัฒนากฎหมาย  
ประธานคณะกรรมการ
ประมวลกฎหมาย และ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการจัดทำราง
กฎหมายและใหคำปรึกษา
ทางกฎหมาย 
 
(กองกฎหมายปกครอง+
กองกฎหมายสวัสดิการฯ) 

๖๑,๓๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
จัดทำโครงการ 
๒. ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 

- ดำเนินการและ
ประเมินผลโครงการ 

๖๑,๓๐๐  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

**๑๒. โครงการสัมมนา 
เพื่อสรางความรับรูและ
ความเขาใจการดำเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ - - ๑. ดำเนินการจัด
สัมมนา โดยกองพัฒนา
กฎหมายดังนี้  
    - ขอบเขตการบังคับ
ใชพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑฯ 
    - แนวทางการรับ
ฟงความคิดเห็น
ประกอบการจัดทำราง
กฎหมาย 
    - การวิเคราะห
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย 

(๔๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - -  



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(คณะอนุกรรมการฯ/ 
คณะทำงานฯ +  
กองพัฒนากฎหมาย) 

๒. ดำเนินการจัดสัมมนา 
เร่ือง การนำระบบอนญุาต 
ระบบ คณะกรรมการ 
และดุลพินิจฯ 
๓. ดำเนินการจัด
สัมมนา เร่ือง  
การกำหนดโทษ 
ทางอาญา 
 

(๓๑๕,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

(๓๑๕,๐๐๐) 
 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ 
 

- - เล่ือนการดำเนนิ
โครงการเนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

- ๑. กองพัฒนากฎหมาย
ไดปรับเปล่ียน
วิธีดำเนินการโครงการ
จากการสัมมนาเปนการ
จัดทำส่ือวีดิทัศนสำหรับ
เผยแพรหลักเกณฑตาม
กฎหมายวาดวย
หลักเกณฑการจัดทำ
รางกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย อยูใน
กระบวนการเสนอขอ
อนุมัติโครงการ และ
ทาบทามผูวาจาง 
 
๒. คณะทำงานฯ  
ระบบอนุญาต 
คณะทำงานฯ  

- ๑. จัดจางทำส่ือวีดีทัศน
เพื่อเผยแพรหลักเกณฑ
ตาม พ.ร.บ. ๗๗   
อยูระหวางการตรวจรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. คณะทำงานฯ  
ระบบคณะกรรมการ 
ดุลพินิจ อนุญาต และ

๒๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๙,๓๑๐ 

เปลีย่นวิธ ี
ดำเนินการ
จากการ 
จัดฝกอบรม
หรือสมัมนา
เปนการ
จัดทำสื่อ
วิดีทัศน 

 



- 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 

 

ระบบกรรมการ 
และคณะทำงานฯ 
ดุลพินิจไดปรับเปล่ียน
วิธีดำเนนิการโครงการ
สัมมนาเพื่อเสริมสราง
ความรับรูและความเขาใจ
ในการดำเนินการ
ตามมมาตรา ๗๗ เปน
การจัดทำส่ือวีดีทัศนเพื่อ
เผยแพรหลักเกณฑ 
การนำระบบอนญุาต  
ระบบคณะกรรมการ 
และดุลพินิจฯ  
บนเว็บไซตของสำนักงาน  
อยูในกระบวนการจัดทำ
โครงการการและ TOR 
เสนอขออนุมัติตอ
เลขาธิการฯ ซ่ึงในไตร
มาส ๔ จะไดจัดจาง 
ทำส่ือวิดีทัศนเผยแพร
ตอไป  
 
 
๓. คณะอนกุรรมการฯ 
กำหนดโทษทางอาญา 
ไดปรับเปล่ียนวิธีดำเนิน 
การโครงการสัมมนา  
เร่ือง การกำหนดโทษ 
ทางอาญาเปนการจัดทำ
ส่ือวีดีทัศนเพื่อเผยแพร  
บนเวบ็ไซตของสำนักงาน  

โทษทางอาญาใน
กฎหมาย อยูระหวางการ
รอการจัดทำวิดิทัศนจาก
บริษัทผูรับจาง  
(มีการขยายระยะเวลา 
เนื่องจากบริษัทผูรับจาง
ดำเนินการไมทัน
กำหนดเวลา บริษัทผูรับ
จางแจงวาจะสงมอบงาน
วันที่ ๒ ต.ค. ๖๓) 



- 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 

 

อยูในกระบวนการจัดทำ
โครงการการและ TOR 
เสนอขออนุมัติตอ
เลขาธิการฯ ซ่ึงใน 
ไตรมาส ๔ จะไดจัดจาง 
ทำส่ือวิดีทัศนเผยแพร
ตอไป  
 

*๑๓. จัดทำฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศกลาง 
เพื่อรองรับการดำเนินการ 
ตามมาตรา ๗๗ 
 
(คณะอนุกรรมการฯ ระบบ
กลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กำหนดหลักเกณฑ ดังนี ้
  - หลักเกณฑเกี่ยวกบั
การจดแจงผูเกี่ยวของ
และการรับฟงความคิดเห็น
ผานระบบกลาง 
  - หลักเกณฑการจัดทำ
และการเผยแพรขอมูล
เกี่ยวกบัการจัดทำราง
กฎหมาย และการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

- - - - - - -  

ออกแบบโครงสรางระบบ
ฐานขอมูล ตามขอกำหนด 
ความตองการในการจัดทำ
ระบบกลาง (requirement) 
เสร็จเรียบรอยและสงให
สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) 
(สพร.) แลว เมื่อวันที ่ 
๒๗ กนัยายน ๖๒ 
 

- - - สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการมหาชน) 
(สพร.) ไดดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางเรียบรอยแลว  
อยูในระหวางดำเนินการ
จัดทำ 

- สำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องคการ
มหาชน) (สพร.)  
อยูในระหวาง
ดำเนินการจัดทำระบบ 

-  

๑๔. รายงานสรุปผลขอมูล
ผลงานสำคัญของสำนักงานฯ 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมายที่สง 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมายที่สง 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมายที่สง 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมายที่สง 

-  



- 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 

 

เพื่อสรางความรับรู 
ความเขาใจตอประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(น.ส. ทิพรัตนฯ) 

ผลกระทบตอประชาชน
หรือรางกฎหมายทีอ่ยู 
ในความสนใจของสังคม 

ผลกระทบตอประชาชน
หรือรางกฎหมายทีอ่ยู 
ในความสนใจของสังคม 

ผลกระทบตอประชาชน
หรือรางกฎหมายทีอ่ยู 
ในความสนใจของสังคม 

ผลกระทบตอประชาชน
หรือรางกฎหมายทีอ่ยู 
ในความสนใจของสังคม 

๑. ผลการตรวจ
พิจารณารางกฎหมาย
และใหคำปรึกษาทาง
กฎหมายแลวเสร็จ 
จำนวน ๑๐๘ เร่ือง 
๒. ไมมีรางกฎหมายที่
อยูในความสนใจของ
ประชาชน จึงไมม ี
การสรุปเนื้อหา 
ของกฎหมาย 

- ๑. ผลการตรวจ
พิจารณารางกฎหมาย
และใหคำปรึกษาทาง
กฎหมายแลวเสร็จ 
จำนวน  ๔๐๔ เร่ือง 
๒. มีรางกฎหมายที่อยู
ในความสนใจของ
ประชาชน แตไมมีการ
สรุปเนื้อหาของ
กฎหมายเนื่องจากมีชั้น
ความลับ 

- ๑. ผลการตรวจ
พิจารณารางกฎหมาย
และใหคำปรึกษาทาง
กฎหมายแลวเสร็จ 
จำนวน  ๔๕๕ เร่ือง 
๒. รางกฎหมายที่อยูใน
ความสนใจของ
ประชาชน และไดสรุป
เนื้อหาของกฎหมาย 
จำนวน ๑๐ เร่ือง 

- ๑. ผลการตรวจ
พิจารณารางกฎหมาย
และใหคำปรึกษาทาง
กฎหมายแลวเสร็จ 
จำนวน  ๔๐๗ เร่ือง 
๒. รางกฎหมายที่อยูใน
ความสนใจของ
ประชาชน และไดสรุป
เนื้อหาของกฎหมาย 
จำนวน ๑๑ เร่ือง 

-  

๑๕. โครงการประชาสัมพันธ
เพื่อสรางความรูความเขาใจ
ดานกฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๗๓,๒๐๐ เผยแพรภารกจิ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 

๖๑,๐๐๐ ๑. แถลงขาว  
คร้ังที่ ๑ 
๒. แถลงขาว  
คร้ังที่ ๒ 
๓. เผยแพรภารกิจ/
กฎหมาย 
ที่มีผลกระทบ 
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 
๔. จัดทำแผนพับ
เผยแพรภารกิจ 
ของสำนักงานฯ 

(๕,๐๐๐) 
(๕,๐๐๐) 

(๑๒๒,๐๐๐) 
 
 
 

(๙,๒๐๐) 
 

๑๔๑,๒๐๐ 

๑. แถลงขาว คร้ังที่ ๓ 
๒. แถลงขาว คร้ังที่ ๔ 
๓. เผยแพรภารกิจ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 

(๕,๐๐๐) 
(๕,๐๐๐) 

(๑๒๒,๐๐๐) 
 
 
 

๑๓๒,๐๐๐ 

๑. แถลงขาว คร้ังที่ ๕ 
๒. แถลงขาว คร้ังที่ ๖ 
๓. เผยแพรภารกจิ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 
๔. ผลิตส่ือโสตทัศน  
สารคดีรายการส้ัน ๓ 
เร่ือง 

(๕,๐๐๐) 
(๕,๐๐๐) 

(๒๔๙,๐๐๐) 
 
 
 

(๑๘๐,๐๐๐) 
 

๔๓๙,๐๐๐ 

 

อยูระหวางดำเนินการ - ๑. ดำเนินการเผยแพร
ภารกิจฯ ทาง
หนังสือพิมพมติชน 
(ขนาดคอลัมน ๖ x 
๑๐ นิ้ว ขาว - ดำ)  

๑. ๒๙,๙๖๐ 
 
  
 
 
 

๑. เผยแพรภารกิจฯ  
ทางหนังสือพิมพ  
คร้ังที่ ๓ 
๒. เผยแพรภารกิจฯ  
ทางหนังสือพิมพ  

๖๖,๐๐๐ ๑. จัดการแถลงขาว
และใหสัมภาษณ  
ผลการประชุมของ
คณะทำงานตรวจสอบ
การดำเนินการของ

๑. ไมมี
คาใชจาย 
 
 
 

 



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ ๑  
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๓ 
เร่ือง กฤษฎีกายก
เคร่ือง การบังคับทาง
ปกครองใหมีประสิทธิภาพ  
๒. ดำเนนิการเผย 
แพรภารกจิฯ ทาง
หนังสือพิมพมติชน 
(ขนาดคอสัมน ๖ x๑๐ 
นิ้ว ขาว - ดำ)  
คร้ังที่ ๒ วั 
นที่ ๕ มี.ค. ๖๓ 
เร่ือง กฎหมายวาดวย
การคุมครองขอมูลสวน
บุคคล 
๓. ดำเนินการจัดทำ
แผนพับเผยแพร
ภารกิจของสำนักงานฯ 
แลวเสร็จ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
๒. ๒๘,๘๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ๙,๒๐๐ 
 
 

๖๘,๐๕๐ 

คร้ังที่ ๔ พนักงานอัยการ ซ่ึงเปน
หนึ่งในชุดคณะทำงาน
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย กรณี
คำส่ังไมฟองคดีอาญาที่
อยูในความสนใจของ
ประชาชน  
(คดีนายวรยทุธ อยูวิทยา 
หรือบอส)  
วันที่ ๑๗  ส.ค. ๖๓  
ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒. จัดการแถลงขาว
และใหสัมภาษณ 
 ของนายวิชา มหาคุณ 
ประธานการประชุม
กรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมาย กรณีคำส่ัง 
ไมฟองคดีอาญากรณี
นายวรยุทธ อยูวิทยา 
หรือ บอส ที่อยูในความ
สนใจของประชาชน 
วันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๓  
ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

๓. เผยแพรภารกจิ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ตอประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ไมมี
คาใชจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ไมมี
คาใชจาย 
 



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(นายอชิระวิชญฯ) 

ทางหนังสือพมิพ 
   ๓.๑  ดำเนินการ
เผยแพรภารกิจฯ  
ทางหนังสือพิมพ 
ไทยโพสต (ขนาด
คอลัมม ๖*๑๐ นิว้ 
ขาว-ดำ) คร้ังที่ ๕  
วันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓ 
เร่ือง กฤษฎีกาเดินหนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพสู
เปาหมาย OCS 
toward ๒๐๒๕ : 
Better Regulation 
for Better Life  

  ๓.๒ ดำเนินการ
เผยแพรขอมูลดาน
กฎหมาย ทาง
หนังสือพิมพ ไทยโพสต 
(ขนาดคอลัมม ๖*๑๐ 
นิ้ว ขาว-ดำ) คร้ังที่ ๖ 
วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ 
เร่ือง แนวทางการ
ปฏิรูปกฎหมาย  
ใหสอดคลองกับมาตรา 
๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย           
 ๓.๓ ดำเนินการ
เผยแพรขอมูลดาน
กฎหมาย  
ทางหนังสือพิมพ  
ไทยโพสต (ขนาด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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 

 

คอลัมม ๖*๑๐ นิว้ 
ขาว-ดำ) คร้ังที่ ๗  
วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๓  
เร่ือง การดำเนนิการ
เพื่อรองรับและ
ขับเคล่ือนการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการ
จัดทำรางกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

๓.๔ ดำเนินการ
เผยแพรขอมูลดาน
กฎหมาย  
ทางหนังสือพิมพ  
ไทยโพสต (ขนาด
คอลัมม ๖*๑๐ นิว้ 
ขาว-ดำ) คร้ังที่ ๘  
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ 
เร่ือง ผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(รอบ ๑๑ เดือน)  
ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. ผลิตส่ือโสตทัศน  
สารคดีรายการส้ัน ๓ 
เร่ือง ซ่ึงอยูในระหวาง
การบริหารสัญญา 
(เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  
๒๐๓,๓๐๐.- 
(๑๘๐,๐๐๐ + 
๒๓,๓๐๐) 
 
 
 



- 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 

 

ไวรัส โควิด ทำใหเกิด
ความลาชาในการจัดหา
ผูรับจาง) และเนื่องจาก
ผูเสนอราคาคาผลิตส่ือ
โสตทัศนฯ ต่ำที่สุดเปน
เงิน ๒๐๓,๓๐๐ บาท 
จึงขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มเติม จำนวน 
๒๓,๓๐๐ บาท 
(สองหมื่นสามพันสาม
รอยบาทถวน) โดยใช
งบประมาณคงเหลือ
จากโครงการจัดทำจุล
สาร กฤษฎีกาสาร 
ประจำปงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖. การจัดทำคำแปล
กฎหมายและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัทำ
กฎหมายไทยฉบับภาษา 
อังกฤษเพื่อการเผยแพร 
ขอมูลกฎหมายแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย ดังนี ้  
    - จัดทำ TOR  
    - บันทกึอนุมัติ
โครงการ 
    - รางสัญญาจัดจาง  
    - ลงนามสัญญา 
(กอนวันที่สัญญาเดิม 
จะส้ินสุด ๒๖ ธ.ค. ๖๒) 
๒. จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
    - จัดทำ TOR  
    - บันทกึอนุมัติ

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

๑. จัดจางทำ 
คำแปลกฎหมาย  
งวดที่ ๑ 
๒. จัดจางทำ 
คำแปล ปพพ.  
งวดที่ ๑ 

(๒๔๕,๐๐๐) 
 

(๒๐๑,๘๗๕) 
 

๔๔๖,๘๗๕ 

๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย งวดที่ ๒ 
๒. จัดจางทำคำแปล 
ปพพ. งวดที่ ๒ 

(๒๔๕,๐๐๐) 
 

(๒๐๑,๘๗๕) 
 

๔๔๖,๘๗๕ 

๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย งวดที่ ๓ 
๒. จัดจางทำคำแปล 
ปพพ. งวดที่ ๓ 
๓. จัดพิมพเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับงานแปล
กฎหมาย เชน คูมือแปล 
Factbook 

(๒๔๕,๐๐๐) 
 

(๒๐๑,๘๗๕) 
 

(๑๒,๕๐๐) 
 
 
 

๔๕๙,๓๗๕ 

หมายเหตุ 
ไตรมาส ๑ 
(ปงบประมา
ณ ๒๕๖๔ 
กันเงิน
งบประมาณ
เหลือ่มป)  
๑. จัดจาง
ทำคำแปล
กฎหมาย 
งวดที่ 
๔๒๔๕,๐๐
๐ 
๒. จัดจางทำ
คำ ปพพ. งวด
ที่ ๔ 
๒๐๑,๘๗๕ 



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายแปลฯ)) 
(น.ส. อิงอรฯ,นายคนันทฯ) 

โครงการ 
    - รางสัญญาจัดจาง  
    - ลงนามสัญญา 
 

  ๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย - ดำเนินการ
เรียบรอย ลงนาม
สัญญาจาง วันที่ ๒๕ 
ธ.ค. ๖๒ - อยูระหวาง
การดำเนินการงวดที ่๑ 
๒. จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย - 
ดำเนินการเรียบรอย  
ลงนามสัญญาจาง  
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ -  
อยูระหวางการดำเนนิการ
งวดที่ ๑ 
 

- 
 

๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย 
- ผูรับจางสงงานงวดที่ 
๑ แลว เมื่อวันที่ ๒๐ 
มี.ค. ๖๓ อยูระหวาง
การตรวจรับและ
เบิกจายงบประมาณ 
- อยูระหวางการ
ดำเนนิการงวดที่ ๒ 
 

อยูระหวาง
ดำเนนิการ 

๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย 
- เบิกจายงบประมาณ
งวดที่ ๑ แลว 
- ผูรับจางสงงานงวดที่ 
๒ แลว เมื่อวันที่ ๑๒ 
มิ.ย.๖๓ อยูระหวางการ
ตรวจรับและเบิกจาย
งบประมาณ 
- อยูระหวางการ
ดำเนินการงวดที่ ๓ 

๒๔๕,๐๐๐ 
 
 

๑. จัดจางทำคำแปล
กฎหมาย 
- เบิกจายงบประมาณ
งวดที่ ๒ แลว 
- ผูรับจางสงงานงวดที่ 
๓ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๖๓ อยู
ระหวางตรวจรับและ
เบิกจายงบประมาณ
งวดที่ ๓ 
- อยูระหวางดำเนินการ
งวดที่ ๓ 

๒๓๔,๕๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   ๒. จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
- ผูรับจางสงงานงวดที่ 
๑ แลว เมื่อวันที่ ๒๔ 
มี.ค. ๖๓ อยูระหวาง
การตรวจรับและ

 ๒. จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  
- เบิกจายงบประมาณ
งวดที่ ๑ แลว 
- ผูรับจางสงงานงวดที่ 
๒ แลว เมื่อวันที่ ๒๕ 

(๒๐๑,๘๗๕) 
 
 
 
 
 
 

๒. จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  
- เบิกจายงบประมาณ
งวดที่ ๒ แลว 
- ผูรับจางสงงานงวดที่ 
๓ เมื่อวันที่ ๒๓ 

๒๐๖,๔๐๐  



- 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 

 

 
 
 

เบิกจายงบประมาณ 
- อยูระหวางการ
ดำเนนิการงวดที่ ๒ 

มิ.ย. ๖๓ อยูระหวาง
การตรวจรับและ
เบิกจายงบประมาณ 
- อยูระหวางการ
ดำเนินการงวดที่ ๓ 

 
 
 

 
๔๔๖,๘๗๕ 

กันยายน ๖๓ อยู
ระหวางการตรวจรับ
และเบิกจาย
งบประมาณงวดที่ ๓ 
- อยูระหวางดำเนินการ
งวดที่ ๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๓. การจัดพิมพเอกสาร
ที่เกี่ยวกบังานแปลได
ดำเนินการจัดทำคำ
แปลพระราชกำหนด 
พระราชกฤษฎีกาและ
ประกาศกระทรวง
ดิจิทัลที่ทำขึ้นเพื่อแกไข
ปญหาจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรค
โควิค ๑๙  จำนวน ๖
ฉบับ เปนเร่ืองเรงดวน
และเผยแพรในเว็บไซด
ของสำนักงานฯ และ
Facebookของกอง
กฎหมายตางประเทศ 
โดยมิไดจัดทำเปน
รูปเลม 

๑๕๓,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
๕๙๔,๕๐๐ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



- ๒๖ - 
 

 

 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนานักกฎหมายของหนวยงานภาครัฐเพ่ือรองรบัการปฏิรูปกฎหมาย 

เปาประสงค  : ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองคความรูทางกฎหมายท่ีทันสมัยสอดคลองกับแนวโนมของกฎหมายของนานาประเทศ 
    ๒. นักกฎหมายภาครฐัมีขีดความสามารถในการจดัทำกฎหมายตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 
    ๓. มีเครือขายนักกฎหมาย/หนวยงานทางกฎหมายเพ่ือความรวมมอืในการปฏิรูปกฎหมาย 

กลยุทธ   : ๑. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหนวยงานภาครัฐ 

     ๒. พัฒนาเครือขายนักกฎหมายและหนวยงานเพ่ือการปฏริูปกฎหมาย 

ตัวชี้วัด   : ๑. โครงการฝกอบรม/พัฒนานักกฎหมายกฤษฎกีา (จำนวน ๕ โครงการ) 

     ๒. โครงการฝกอบรมนักกฎหมายภาครัฐ (จำนวน ๕ โครงการ) 

     ๓. ขอมูลเครือขายนักกฎหมาย (๑ ระบบ) 

     ๔. ความรวมมือทางกฎหมายท้ังในและตางประเทศ (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. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการดานกฎหมาย
ปกครอง ณ สถาบัน 
การปกครองชั้นสูงแหงชาติ
ฝร่ังเศส (École National 
d’Administration : ÉNA) 
 
 
 
 
 

๑,๓๕๖,๘๐๐ - 
 

- สถาบันการปกครอง 
ชั้นสูงฯ ประกาศหลักสูตร
ฝกอบรมประจำป ๒๕๖๓ 
ภายในเดือน ม.ค. - มี.ค. 
๖๓ 
 

- ๑. เสนอขออนุมัติ
โครงการ และเสนอชื่อ
ผูเขารับ 
การฝกอบรมเดือน  
มี.ค. - เม.ย. ๖๓ 
๒. เสนอชื่อผูเขารับ 
การฝกอบมไปยัง
สถานทูตฝร่ังเศส 
๓. สอบสัมภาษณ  
ณ สถานทูตฝร่ังเศส 

- ๑. ลงทะเบียนเรียน 
แบบออนไลนผานเว็บไซต 
๒. ดำเนินการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน และที่พัก 
๓. ดำเนินการฝกอบรม
ภายในเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๓ 
จำนวน ๔ หวัขอ ๆ ละ 
๑ คน 
๔. จัดทำรายงานและ
สรุปผลการฝกอบรม
เสนอเลขาธิการและ

๑,๓๕๖,๘๐๐  



- 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 

 

(กองกฎหมายปกครอง) 
(น.ส. คนึงนิจฯ) 

เผยแพรตอไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - - ๑. เดือนมกราคม  
๒๕๖๓ สถาบัน 
การปกครองชั้นสูง
แหงชาติฝร่ังเศส  
ไดประกาศหลักสูตร
ฝกอบรมประจำป 
๒๕๖๓  
๒. เสนอขออนุมัติ
โครงการและเสนอชื่อผู
เขารับการฝกอบรม 
๓. เลขาธิการอนุมัติ
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานกฎหมาย
ปกครองและการบริหาร
ราชการแผนดิน  
ณ สถาบันการปกครอง
ชั้นสูงแหงชาติฝร่ังเศส 
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๑,๓๕๖,๘๐๐ 
บาท โดยอนุมัติ
ผูเขารวม ๕ คน ดังนี ้
๑) หัวขอ การคุมครอง
ส่ิงแวดลอม : กฎเกณฑ
ของสหภาพยุโรป 
ระหวางวันที ่๒๕ เม.ย. 
- ๑ พ.ค. ๖๓ ไดแก 
 ๑. น.ส. อนัญ  
ยศสุนทร นักกฎหมาย

ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

กฤษฎกีาชำนาญการ 
ฝายกฎหมายการคลัง 
๒. นายปาพจน  
บุบผาวัลย นักกฎหมาย
กฤษฎกีาชำนาญการ 
ฝายกฎหมายการคลัง 
๓. น.ส.  ปรางทิพย 
ระเบียบ นักกฎหมาย
กฤษฎกีาชำนาญการ 
ฝายกฎหมายทรัพยากร 
๔. น.ส.  อรพิม 
ประสงค ฝายวิจยัและ
พัฒนากฎหมาย 
๒)  หวัขอ ระบบงาน
รัฐสภา ระหวางวันที่ 
๒๓ พ.ค. - ๒๑ มิ.ย. 
๖๓ ไดแก นางสาว
กฤติกา ยวุนะเตมีย 
 

*๒. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนาที ่
นักกฎหมายกฤษฎกีา 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน)  
(น.ส. ศิริพรรณฯ) 
 
 

๑,๔๗๒,๒๐๐ - - ขออนุมัติจัดการฝกอบรม 
 

- ๑. ขออนุมัติจัดการ 
ฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม  
๔. ประเมินผล
โครงการ 
 
 

๑,๔๗๒,๒๐๐ จัดทำรายงานสรุป 
ผลการดำเนินการ 

-  

- - - - เล่ือนการจัดฝกอบรม
เพื่อดูสถานการณการ

- ดำเนนิการระหวางวันที่ 
๒๕ - ๒๗ ก.ย. ๖๓ 

๒๒๓,๙๕๓  



- ๒๙ - 
 

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 

 

 ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 
ณ โรงแรมทวาราวดี  
รีสอรท ปราจีนบุรี 
ผูเขารวม ๔๙ คน 

๓. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักกฎหมาย
กฤษฎกีา รุนที ่๘ 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน)  
(น.ส. ศิริพรรณฯ) 
 

๙๘๘,๒๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัดการ 
ฝกอบรม 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนนิการจัดฝก 
อบรม   

๒๔๗,๐๕๐ ๑. ดำเนินการจัด 
ฝกอบรม   
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงานสรุป 
ผลการดำเนินการ 

๗๔๑,๑๕๐ - -  

- - เล่ือนการดำเนนิ
โครงการเนือ่งจาก
สถานการณโควิด ๑๙ 

 

- อยูระหวางดำเนินการ
จัดฝกอบรมฯ 
(ระหวางวันที ่๒๒ 
มิ.ย. - ๒๐ ส.ค.
๒๕๖๓) ณ สำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูเขารวม ๒๕ คน 

- ดำเนนิการฝกอบรม
เรียบรอย 

๗,๗๐๔  

*๔. โครงการฝกอบรม 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ในการดำเนินการเกีย่วกบั
กฎหมายวาดวยหลักเกณฑ
การจัดทำรางกฎหมาย และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน)  
(นางนัทธมนฯ) 

๒,๓๔๘,๔๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม ๒ รุน 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
รุนที่ ๑ 
๓. ดำเนินการจัด
ฝกอบรม รุนที่ ๑ 
 

๓๙๑,๔๐๐ ๑. ดำเนินการจัด
ฝกอบรม รุนที่ ๑  
๒. ประสาน
ผูเกี่ยวของ 
และดำเนินการ
ฝกอบรม รุนที่ ๒ 
 
 

๑,๑๗๔,๒๐๐ ๑. ดำเนินการจัด
ฝกอบรม รุนที่ ๒ 
๒. ประเมินผลโครงการ 
๓. จัดทำรายงาน 
สรุปผลการดำเนินการ 

๗๘๒,๘๐๐  

- - เล่ือนการดำเนนิ
โครงการเนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

- ยกเลิกโครงการ  



- 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 

 

 

๕. โครงการการบรรยายพิเศษ
โดยผูเชี่ยวชาญตางประเทศ 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน) 
(นายจตุรงคฯ) 

๓๑๐,๑๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การบรรยายพิเศษ 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
 

- ๑. ประสาน
ผูเกี่ยวของ 
๒. ดำเนินการ
บรรยายพิเศษ 
๓. ประเมินผล
โครงการ 
๔. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๓๑๐,๑๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 
 

*๖. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการรางกฎหมาย 
การใหความเห็นทางกฎหมาย
และการดำเนินคดีปกครอง  
รุนที่ ๒๒ 
 
 
 
(สถาบนัพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน) 
(นายจตุรงคฯ) 
 

๑,๙๖๓,๒๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนินการฝกอบรม 

๖๕๔,๔๐๐ ๑. ดำเนินการฝกอบรม 
๒. ประเมินผลโครงการ 
๓. จัดทำรายงานสรุป 
ผลการดำเนนิการ 

๑,๓๐๘,๘๐๐ - - - -  

จัดอบรม ระหวางวันที ่
๑๑ ธ.ค ๒๕๖๒ - ๑๓ 
ก.พ. ๒๕๖๓ 
โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว 
ผูเขารวม ๑๐๐ คน 

อยูระหวาง 
การยืมเงินฯ  
 

จัดอบรม ระหวางวันที ่
๑๑ ธ.ค ๒๕๖๒ - ๑๓ 
ก.พ. ๒๕๖๓ 
โรงแรม เอส.ดี.อเวนวิ 
ผูเขารวม ๑๐๐ คน 
 

๑,๖๘๒,๓๐๘.๒๐ - - - -  

*๗. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับ
ปฏิบัติการ รุนที่ ๑๗ 
 
 

๓,๕๖๓,๘๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 

๒,๓๗๕,๙๐๐ 
 

๑. ดำเนินการฝกอบรม 
๒. ประเมินผลโครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินการ 

๑,๑๘๗,๙๐๐  



- 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 

 

 
 
 
(สถาบันพัฒนานักกฎหมาย 
มหาชน) 
(นางนัทธมนฯ) 

- - - - อยูระหวางเตรียมการ
ขออนุมัติจัดการ
ฝกอบรมฯ (จัดการ
ฝกอบรมระหวาง 
ก.ค. - ก.ย. ๖๓) 

อยูระหวาง
การยืมเงิน 

ดำเนนิการระหวางวันที่ 
๖ ส.ค.-๑๗ ต.ค.๖๓ 
ณ โรงแรม เดอะ  
เบอรเคลีย ประตูน้ำ 
กรุงเทพฯ 
ผูเขารวม ๒๒๓ คน  

๔,๖๔๗,๒๙๘  

*๘. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการพฒันา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับ
ชำนาญการขึ้นไป รุนที่ ๒๖ 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานักกฎหมาย 
มหาชน) 
(นางนัทธมนฯ) 
 

๔,๐๖๕,๑๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนินการฝกอบรม 

๑,๓๕๕,๐๐๐ ๑. ดำเนินการฝกอบรม 
๒. ประเมินผลโครงการ 
 
 

๒,๗๑๐,๑๐๐ ๑. จัดทำรายงานสรุป 
ผลการดำเนินการ 

- - -  

จัดอบรมระหวางวันที่ 
๑๗ ธ.ค ๒๕๖๒ - ๑๕ 
มี.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
รอยัลซิต้ี ปนเกลา 
ผูเขารวมจำนวน ๒๐๖ คน 

อยูระหวาง 
การยืมเงินฯ  

 

จดัอบรมระหวางวันที่ 
๑๗ ธ.ค ๒๕๖๒ - ๑๕ 
มี.ค. ๒๕๖๓ ณ โรงแรม 
รอยัลซิต้ี ปนเกลา 
ผูเขารวมจำนวน ๒๐๖ คน 
 

๓,๗๙๙,๔๒๓.๔๐ - - - -  

*๙. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
การพัฒนานกักฎหมายภาครัฐ 
ระดับชำนาญการขึ้นไป  
รุนที่ ๒๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน) 

๔,๐๖๕,๑๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสานผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนินการฝกอบรม 
 

๑,๓๕๕,๐๐๐ ๑. ดำเนนิการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
 

๒,๗๑๐,๑๐๐ ๑. จัดทำรายงานสรุป 
ผลการดำเนินการ 

-  

- - อยูระหวางดำเนินการจัด
ฝกอบรม (ระหวางวันที่ 
๙ ม.ีค.  - ๒๔ มิ.ย.๖๓)  
ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว   
 
 

อยูระหวาง
ดำเนินการยืมเงิน 

งวดที่ ๑       
๑,๓๕๕,๐๐๐ 

อยูระหวางเตรียมการ
จัดการฝกอบรมฯ  
หลังการผอนปรน
สถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ระหวางวันที ่๑๓ 
ก.ค. - ๒๖ ก.ย.

อยูระหวาง
การยมืเงิน 

ดำเนินการแลวเสร็จ ๒,๘๐๔,๖๙๖.๙๒  



- 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 

 

(นางนัทธมนฯ ๒๕๖๓ 

๑๐. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรผูบริหารงาน 
ดานกฎหมายระดับสูง รุนที ่๙ 
 
 
 
 
(สถาบนัพัฒนานกักฎหมาย 
มหาชน) 
(นางสุปราณีฯ) 

๓,๙๙๒,๐๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเกี่ยวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
 

๙๙๘,๐๐๐ ๑. ดำเนินการฝกอบรม 
๒. ศึกษาดูงานตางประเทศ 
๒. ประเมินผลโครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินการ 

๒,๙๙๔,๐๐๐  

- - - - ยกเลิกโครงการ 
 

๑๑. ฐานขอมูลเครือขาย 
นักกฎหมายภาครัฐ 
 
 
 
 
 
(สถาบันพฒันานกักฎหมาย 
มหาชน) 

- จัดเก็บขอมูลนักกฎหมาย 
ภาครัฐที่เขารับการฝก 
อบรม อยางนอยรอยละ  
๘๐ ของหลักสูตรที่จัด 

- จัดเก็บขอมูลนักกฎหมาย
ภาครัฐที่เขารับการฝก 
อบรม อยางนอยรอยละ 
๘๐ ของหลักสูตรที่จัด 

- จัดเก็บขอมูลนัก
กฎหมาย 
ภาครัฐที่เขารับการฝก 
อบรม อยางนอยรอย
ละ ๘๐ ของหลักสูตร 
ที่จัด 

- จัดเก็บขอมูลนักกฎหมาย
ภาครัฐที่เขารับการฝก 
อบรม อยางนอยรอยละ 
๘๐ ของหลักสูตรที่จัด 

-  

อยูระหวางการดำเนินการ 
จัดเก็บขอมูลผูเขารับ 
การฝกอบรม 

- อยูระหวางการดำเนินการ 
จัดเก็บขอมูลผูเขารับ 
การฝกอบรม 
 

- ดำเนินการจัดเก็บ
ขอมูลผูเขารับการ
ฝกอบรม 

- ดำเนินการจัดเก็บขอมูล
ผูเขารับการฝกอบรม
เรียบรอยแลว 

-  

๑๒. การพฒันาความรวมมือ
ทางวชิาการดานกฎหมาย 
กับหนวยงานทางกฎหมาย 
ของสาธารณรัฐเกาหลี ตามที่
สำนักงานฯ ไดทำความตกลงไว 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 
 
 

๔,๘๘๒,๖๐๐ การประชุมวชิาการ  
๗th Asian Legislative 
Experts Symposium 
(ALES) 

๗๑,๐๐๐ - - การประชมุวิชาการ 
ระหวางเจาหนาที ่
ของสำนกังานฯ และ
เจาหนาที่ของ KIPA 
และเจาหนาที่ KLRI 
จำนวน ๒ รุน ณ  
กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี 
 

๔,๘๑๑,๖๐๐ - -  



- 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 

 

 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายแปลฯ)) 
(น.ส. รชนิชลฯ,นายภควตัฯ) 
 

สงผูแทนเขารวม 
การประชุมวิชาการ 
๗th Asian Legislative 
Experts Symposium 
(ALES) วันที ่๓๐ ต.ค. ๖๒ 
ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
จำนวน ๒ คน 
 

๖๐,๐๖๖.๓๑ ยกเลิกโครงการ 
 

๑๓. การพัฒนาความรวมมือ
ทางวชิาการดานกฎหมายกับ
มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร 
(National University of 
Singapore) ตามทีส่ำนกังานฯ  
ไดทำความตกลงไว 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายแปลฯ)) 
(น.ส. ณธราฯ,น.ส. อิงอรฯ) 
 

๒,๕๒๑,๐๐๐ - - - - การประชุมสัมมนา/
อบรมกับ NUS 
ณ ประเทศสิงคโปร 
 

๒,๕๒๑,๐๐๐ - -  

- - ยกเลิกโครงการ 

๑๔. การพัฒนาความรวมมือ
ทางวชิาการดานกฎหมายกับ
สถาบัน National Graduate 
Institute for Policy Studies 
(GRIPS) ตามท่ีสำนักงานฯ  
ไดทำความตกลงไว 
 
 
 
 
 

๒,๖๙๕,๐๐๐ - - การประชุม GRIPS  
ณ ประเทศญี่ปุน 
(ประมาณ มี.ค. ๖๓) 

๒,๖๙๕,๐๐๐ - - - -  

- - ๑. เลขาธิการฯ อนุมัติ
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
จำนวน ๑๑ คน  
๒. เลขาธิการฯ อนุมัติให
เล่ือนการประชุม 
เนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติด

๕,๐๐๐ ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(น.ส.เจนจิราฯ,น.ส. ณัฏฐกานตฯ, 
น.ส.วารีรัตนฯ) 

เชื้อไวรัสโคโรนา พรอม
ทั้งอนุมัติคาทำหนังสือ
เดินทางราชการ จำนวน 
๕ ราย (๕,๐๐๐ บาท) ที่
ไดสำรองจายไปลวงหนา   
๓. เลขาธิการ อนุมัติ
ยกเลิกการดำเนิน
โครงการฯ ซ่ึงเปน
โครงการเกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการ
ตางประเทศของกอง
กฎหมายตางประเทศ
สำหรับปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามบันทึก
ขอความลงวันที่ ๒๔ 
มี.ค. ๒๕๖๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาขีดสมรรถนะองคการและทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงค  : ๑. สำนักงานฯ มรีะบบการบรหิารจัดการองคการท่ีดี และยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

     ๒. ทรัพยากรบุคคลมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหวางประเทศ 

     ๓. การใหบริการวิชาการดานกฎหมายมีประสิทธิภาพตอบสนองตอความตองการของประชาชน 



- ๓๕ - 
 

กลยุทธ   : ๑. สงเสริมธรรมาภิบาลองคการ 
     ๒. พัฒนาการบรหิารจดัการองคการและทรัพยากรบุคคล 
     ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบรกิารวิชาการดานกฎหมาย 

ตัวชี้วัด   : ๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ไมต่ำวารอยละ ๘๕) 
     ๒. คะแนนประเมนิสวนราชการ (ผานทุกองคประกอบ) 
     ๓. ความพึงพอใจของผูรับบริการงานวิชาการ (ไมต่ำกวารอยละ 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. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส 
ในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment – ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต) 
 

- - - เตรียมการประเมิน  
(นำเขาขอมูลเพื่อ
เตรียมการประเมิน) 

- ดำเนินการประเมิน 
(ดำเนินการประเมิน
ตามแบบ IIT, EIT, OIT) 

- รายงานผลการประเมิน
ตอผูบริหาร 

-  

- - หนวยงานผูประเมินขอ
ประกาศขยาย
ระยะเวลาการ
ดำเนินงานตามปฏิทิน
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ  
จึงทำใหขั้นเตรียมการ
ประเมินและนำเขา
ขอมูลเพื่อเตรียมการ
ประเมินเล่ือนไปอยูใน
ไตรมาสที่ ๓ 
 

- ดำเนินการประเมิน 
(ดำเนินการประเมิน
ตามแบบ IIT, EIT, OIT) 

- ประกาศผลเมื่อวันที่ 
๒๘ ก.ย. ๖๓ คะแนน
ภาพรวมหนวยงาน คือ 
๘๗.๑๙ คะแนน ระดับ
ผลการประเมิน A   
ผลคะแนนผานเกณฑ
การประเมิน 

-  

๒. โครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงในการตานทจุริต 

๑๐๑,๒๐๐ ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 
๓. ดำเนนิการตามโครงการฯ 
๔. จัดทำสรุปผลเสนอ
ผูบริหารฯ 

 ๑๐๑,๒๐๐ - - - - - -  

ดำเนินโครงการ วันที่ ๙๐,๒๐๐ - - - - - -  



- 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 

 

๑๗ ธันวาคม ๖๒ 
 
 
 
(ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต) (น.ส. ไพรินทรฯ) 

 เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ณ โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ แพลทินัม 
ประตูน้ำ  
ผูเขารวม ๙๒ คน 

        

๓. โครงการยกยองเชิดชูเกยีรติ
ผูประพฤติตนเปนแบบอยาง
ที่ดีดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต) (นายราชนัยฯ) 

๕,๐๐๐ - - - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงานและ
ดำเนินการคัดเลือก 
๓. ประกาศผลและ 
มอบโลประกาศฯ 

๕,๐๐๐  

- - - - - - มอบโลประกาศเกียรติ
คุณเพื่อยกยองเชิดชู
เกียรติผูประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีดาน
คุณธรรมและจริยธรรม 
ของสำนักงานฯ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓   
จำนวน ๓ ราย  
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓  
ณ หองประชุมปรีดี 
พนมยงค สำนักงานฯ 

๓,๔๕๐  

๔. โครงการพัฒนาความรู
เชิงสรางสรรคเพื่อเสริมสราง
คานิยมสุจริตในการปฏบิัติงาน 
อยางโปรงใส 
 
 
 

๑๐๙,๐๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 
๓. ดำเนนิการ 
ตามโครงการฯ 
๔. จัดทำสรุปผล 
เสนอผูบริหารฯ 

๑๐๙,๐๐๐ - -  



- 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 

 

(ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต) (นายราชันยฯ) 
 

- - - - ยกเลิกโครงการ 

๕. โครงการฝกอบรม 
เพื่อเสริมสรางความรู 
ในการแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน 
กับผลประโยชนสวนรวมเพื่อ
ปองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
(ศูนยปฏิบัติการตอตาน 
การทุจริต) (น.ส. ไพรินทรฯ) 

๑๐๓,๐๐๐ - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 
๓. ดำเนินการ 
ตามโครงการฯ 
๔. จัดทำสรุปผล 
เสนอผูบริหารฯ 

๑๐๓,๐๐๐ - - - -  

- - ดำเนินการ 
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ณ เดอะ ระวกีัลยา  
แบงค็อก เวลลเนส คู
ซีน รีสอรท  
ผูเขารวม ๗๘ คน 
 

๗๙,๘๐๐ - - - -  

๖. โครงการสัมมนา 
เชิงวิชาการดานการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อรองรับการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ 
(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
(น.ส. พนิดาฯ) 

๑๒๘,๕๐๐ - - จัดโครงการตามที่กำหนด 
(๒๔ ก.พ. ๖๓) 

๑๒๘,๕๐๐ - - - -  

- - เล่ือนการดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- ยกเลิกโครงการ 
 

๗. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การถายทอดตัวชี้วัดและ 
ใหคำปรึกษาเกีย่วกับการประเมิน 
สวนราชการตามมาตรการการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำปงบประมาณ 

๑๘๖,๗๐๐ - - จัดโครงการตามที่กำหนด 
(ม.ค. ๖๓) 

๑๘๖,๗๐๐ - - - -  

- - เนื่องจากสำนักงาน 
ก.พ.ร. แจงตัวชี้วัดใหแก
สำนักงาคณะกรรมการ
กฤษฎกีาลาชา  
(มีหนังสือถึงสำนักงานฯ 
เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๓) 

- ยกเลิกโครงการ 
 



- 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 

 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
(น.ส. พนดิาฯ) 

จึงทำใหไมสามารถจัด
โครงการตามแผน 
ที่กำหนดได 

๘. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
ของสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 
(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
(น.ส. บุษรินฯ) 
 

๔๑๖,๖๐๐ - - - - จัดโครงการตามที่กำหนด 
   - คร้ังที่ ๑ วันที ่ 
๑ - ๒ มิ.ย. ๖๓ 
   - คร้ังที่ ๒ วันที ่ 
๑๑ - ๑๓ มิ.ย. ๖๓ 

๔๑๖,๖๐๐ 
 

- -  

- - โอนงบประมาณ ไป
โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

๒๔๕,๙๕๐ 
 

ยกเลิกโครงการ 
* โอนงบประมาณ ไปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

๙. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง การมี
สวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
(น.ส. พนิดาฯ) 
  

๑,๒๓๕,๗๐๐ - - - - - - จัดโครงการตามที่กำหนด 
(๑๘ - ๒๐ ก.ย. ๖๓) 
 

๑,๒๓๕,๗๐๐  

- - - - - - จัดโครงการระหวางที่ 
๑๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๓  
ณ โรงแรมอวานี่พลัส  
หัวหิน รีสอรท 
จังหวัดเพชรบุรี  
ผูเขารวม ๑๘๒ คน 

๑,๐๗๗,๕๑๗  

๑๐. โครงการพัฒนา
ศักยภาพขาราชการและ
เจาหนาที่ของสำนักงาน

๕๐,๐๐๐ - - - - จัดโครงการตามที่กำหนด 
(มิ.ย. ๖๓) 
 

๕๐,๐๐๐ - -  



- 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 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(กลุมพัฒนาระบบบริหาร) 
(น.ส. บุษรินฯ) 

- - เขารวมการฝกอบรม ๒ 
หลักสูตร ดังนี ้
๑. หลักสูตร "การ
บริหารยุทธศาสตร" ป 
๒๕๖๓ ระหวางวันที ่๔ 
- ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรม เดอะ  
สุโกศล กรุงเทพฯ 
๒. หลักสูตร "การจดัทำ
และจัดการตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์" ป ๒๕๖๓
ระหวางวันที ่
๑๗ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรม เดอะ  
สุโกศล กรุงเทพฯ 
ทั้งนี้ ยังเหลืออีก ๒
หลักสูตร จะเขาอบรม
ในชวงเดือนพ.ค. 
๒๕๖๓ และเดือนมิ.ย. 
๒๕๖๓ 
 
 

 
 

๑. ๑๙,๕๐๐ 
 
 
 
 
 

๒. ๘,๐๐๐ 
 

๒๗,๕๐๐ 
 

ขอกันเงินเพิ่มไว 
๑๒,๖๐๐  

 
รวมเปน 

 
๔๐,๑๐๐ 

- - - -  

๑๑. โครงการสัมมนา  
เร่ือง การถายทอดยุทธศาสตร 
สูแผนปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(นางสาลินีฯ) 

๑๑๖,๐๐๐ - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ  

๑๑๖,๐๐๐ - - - -  

- - เล่ือนการดำเนนิ
โครงการเนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 
 

- ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

๑๒. โครงการสัมมนา  
เร่ือง การติดตามประเมนิ 
ผลการปฏิบัติราชการ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(นางสาลินีฯ)  
 

๔๓๔,๐๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ  

๔๓๔,๐๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

๑๓. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบติัการ เร่ือง การระดม
และรับฟงความคิดเห็นของ
ขาราชการและเจาหนาทีข่อง
สำนกังานฯ ผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียตอ 
การปฏิบัติงานของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(นางสาวเกศินีฯ) 

๖๒๓,๕๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ  
(กลุมผูรับบริการฯ)  
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

๙๖,๔๐๐ ๑. ดำเนินโครงการ  
(กลุมขาราชการ และ 
เจาหนาที่ของสำนักงานฯ  
๒ สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

๕๒๗,๑๐๐  

- - - - ไมไดดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ และจะดำเนนิการ 
ในไตรมาสที่ ๔ 

 

- ดำเนินการสัมมนา 
(กลุมขาราชการ และ
เจาหนาที่สาย
อำนวยการ) ระหวางวัน
ศุกรที่ ๒๘ - วันอาทิตย
ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมศรีวิไล  
รีสอรท แอนสปา 
จังหวัดสุโขทัย  
ผูเขารวม ๖๕ คน 

๓๕๙,๐๓๘  

๑๔. โครงการสัมมนา  
เร่ือง การเพิ่มประสิทธภิาพ 
การปฏิบัติราชการ 
 
 

๑๕๖,๐๐๐ ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ  
คร้ังที่ ๑ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

๗๘,๐๐๐ - - ๑. ดำเนินโครงการ  
คร้ังที่ ๒ 
๒. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

๗๘,๐๐๐ - -  



- ๔๑ - 
 

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 

 

 
 
 
 
 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(นางสาวเกศินีฯ) 
 

ยังไมไดดำเนินการ  
อยูในกระบวนการปรับ
หัวขอและเล่ือนการจัด
ไปไตรมาสที่ ๒ 

- ดำเนินการวันที ่
๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๓ ณ หองประชุม
ปรีดี พนมยงค 
ผูเขารวมจำนวน  ๑๐๐ 
คน  

๑๒๒,๒๗๘ - - - - - 

๑๕. โครงการการจดัการ
ความรูของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(นายชรินทรฯ) 
 
 

๕๕๔,๗๐๐ ๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ของสำนักงานฯ (๓ คร้ัง) 
๒. กิจกรรมการถายทอด
ความรูและประสบการณ 
 

(๑๒,๖๐๐) 
 
 

(๑๐,๓๐๐) 
 

๒๒,๙๐๐ 
 
 

๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ของสำนักงานฯ (๓ คร้ัง) 
๒. การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง  
การสรางส่ืออินโฟ
กราฟก 

(๑๒,๖๐๐) 
 
 

(๑๔๕,๘๐๐) 
 
 

๑๕๘,๔๐๐ 

๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ของสำนักงานฯ (๓ คร้ัง) 
๒. กิจกรรมการถายทอด
ความรูและประสบการณ 

 

(๑๒,๖๐๐) 
 
 

(๑๐,๓๐๐) 
 

๒๒,๙๐๐ 

๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ของสำนักงานฯ (๓ คร้ัง) 
๒. กิจกรรมการถายทอด
ความรูและประสบการณ 
๓. กิจกรรมแลกเปล่ียน
องคความรู (Open House) 

๔. การสัมมนา เร่ือง 
การพัฒนาการจดัการ
ความรูของสำนักงานฯ 

(๑๒,๖๐๐) 
 
 

(๑๐,๓๐๐) 
 

(๖๘,๔๐๐) 
 

(๒๕๙,๒๐๐) 
 
 

๓๕๐,๕๐๐ 
 

 

  ๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู  
คร้ังที่ ๑ หวัขอ แนวทาง 
การใชจายเงินงบประมาณ  
กอนพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจาย 
ประจำปประกาศใช  
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๖๒  

๔,๒๐๐ ๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู คร้ัง
ที่ ๓ หวัขอ นานา 
จิปาถะ วันที ่๒๙ ม.ค. 
๖๓ 
 

๔,๒๐๐ งดจััดกิจกรรมใน 
ไตรมาส ๓ เนื่องจาก

สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- ๑. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู คร้ัง
ที่ ๔ หวัขอ 
ประสบการณในงาน 
ที่หลากหลายสำหรับ
ขาราชการอำนวยการ 
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓  
ณ หองประชุมสมภพ  
โหตระกิตย สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔,๒๐๐  



- 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 

 

 

  ๒. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู  
คร้ังที่ ๒ หัวขอ  
แชรประสบการณ  
การไปราชการ
ตางประเทศ  
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒  
 

๔,๒๐๐ ๒. กิจกรรมการ
ถายทอดความรูและ
ประสบการณ คร้ังที่ ๒ 
หัวขอ ความรูเกีย่วกับ
กฎหมายคุมครองขอมูล
สวนบุคคล : มุมมอง
จากผูรางกฎหมาย 
นักวิชาการ และนัก
กฎหมายตางประเทศใน
วันที่ ๑๘ ม.ีค. ๖๓ 
 

๑๙,๔๐๐ งดจััดกิจกรรมใน 
ไตรมาส ๓ เนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- ๒. กิจกรรมเสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรู คร้ัง
ที่ ๕ หวัขอ “จากเลม
ฟา สูเลมเขียว บริบทที่
เปล่ียนแปลงไป” 
วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓  
ณ หองประชุมปรีดี  
พนมยงค สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔,๒๐๐  

  ๓. กจิกรรมการถายทอด
ความรูและประสบการณ 
คร้ังที่ ๑ หัวขอ ความรู
เกี่ยวกบัการดำเนิน
คดีอาญา : การสอบสวน 
คดีอาญาโดยมิชอบ  
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๖๒  

๑๑,๖๐๐ 
 
 
 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

๓. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง กล
ยุทธการส่ือสารดวยส่ือ
วิดีโอ (VDO Content 
& VDO Presentation) 
ระหวางวันรที ่๑๐ –  
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ 
 

๑๑๗,๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 ๑๔๐,๗๐๐ 

งดจััดกิจกรรม 
ในไตรมาส ๓ เนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

- ๓. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ืองการปรับ
โครงสรางหนี้และการ
ฟนฟูกิจการ :  
ในมุมมองของนาย
ธนาคาร (Bankers) 
วันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๓  
ณ สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑,๘๐๐  

        ๔. โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เร่ือง หลักการ
แหงชีวิต คน และ
วัฒนธรรมองคกร 
(สัมภาษณนายรวิศ  
หาญอุตสาหะ)  
วันที่ ๔ ส.ค. ๖๓  
ณ บริษัท ศรีจันทร
โอสถ จำกัด 

๓,๖๐๐  



- 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 

 

        ๕. โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การบริหารจัดการความ
เส่ียงและการควบคุม
ภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๓  
ณ โรงแรมนูโว ซิต้ี 
กรุงเทพมหานคร 
ผูเขารวม ๖๕ คน 

๔๕,๕๐๐  

๑๖. โครงการจัดทำขอมูล
วิชาการดานการจัดการ
ความรูของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
(สวนนโยบายและแผน) 
(นายชรินทรฯ) 

๑๙๒,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน 
ตามสัญญา 
 

๔๘,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐ ๑. จางบคุลากร 
จำนวน ๑ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐  

ยกเลิกโครงการ 

๑๗. โครงการสัมมนา
ผูบริหารระดับตนและ
ระดับกลาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
(กองกฎหมายการบริหาร
ราชการแผนดิน) 

๔๒๒,๗๐๐ ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 

- ดำเนนิโครงการ ๔๒๒,๗๐๐ - - - -  

ประสานงาน 
เพื่อเตรียมการ 

- ดำเนินการระหวางวันที่ 
๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๖๓  
ณ โรงแรมไมดา  
แกรนด ทราวดี 
นครปฐม  
ผูเขารวม ๔๘ คน 

๑๗๔,๑๕๖ - - - -  

๑๘. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อการส่ือสารระหวาง
ประเทศชั้นสูง (Advanced 
Oral Communication 

๖๗๒,๐๐๐ ชำระเงินคาลงทะเบียน
ภายในวันที่ ๓ ม.ค.๖๓   

 

๖๗๒,๐๐๐ - - ฝกอบรมระหวางวันที่ 
๑ มิ.ย - ๕ ก.ค. ๖๓ 
ณ ประเทศนิวซีแลนด- 

- - -  

๑. เสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพื่อพิจารณา

๖๗๐,๐๐๐ ๑. เสนอคณะกรรมการ
คัดเลือกฯ เพื่อพิจารณา

- ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

Course (AOCC)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(น.ส. ณัฏฐกานตฯ) 

ผูเขารับการอบรม 
๒. ประสานแจงสวน 
การเจาหนาที่แลวเพือ่ 
โอนเงินคาลงทะเบียน
สำหรับผูเขารวมการอบรม  
รุนที่ ๑๗ จำนวน ๒ คน 
(ตองโอนภายในวันที่  
๓ ม.ค. ๖๓) 
๓. โอนเงินคาลงทะเบยีน  
๔. รอเขารายการอบรม 
(๒ คน) เดือนมิ.ย. ๖๓ 

ผูเขารับการอบรม 
๑. ประสานแจงสวน 
การเจาหนาที่แลวเพือ่
โอนเงินคาลงทะเบยีน
สำหรับผูเขารวมการ
อบรม รุนที่ ๑๗ จำนวน 
๒ คน (ตองโอนภายใน
วันที่ ๓ ม.ค. ๖๓) 
๓. โอนเงินคาลงทะเบยีน  
๔. รอเขารายการอบรม 
(๒ คน) เดือนมิ.ย. ๖๓ 

๑๙. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อใชในการปฏบิัติงาน 
(Intensive Language 
Course (ILC)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๔,๐๐๐ ชำระเงินรุน ๑  
(ภายใน ๒๕ ธ.ค. ๖๒) 

๖๗,๐๐๐ อบรมรุนที่ ๑ ระหวาง
วันที่ ๑๖ มี.ค. - ๑ พ.ค. ๖๓ 
จำนวน ๑ คน 
 

- ชำระเงิน รุน ๒  
(ภายใน ๖ พ.ค. ๖๓) 

๖๗,๐๐๐ อบรมรุนที่ ๒ ระหวาง 
วันที่ ๑๗ ส.ค. - ๒๕ ก.ย. ๖๓
จำนวน ๑ คน 

-  

๑. ประสานแจง 
สวนการเจาหนาที ่
เพื่อดำเนินการพิจารณา
รายชือ่ผูเขารวมการอบรม 
รุนที่ ๑ (ตองโอนเงิน
ระหวางวันที ่ ๒๕- ๒๗ 
ธ.ค. ๖๒) 
๒. เลขาธิการฯ อนุมัติ
เจาหนาที่สำนกังานฯ 
เขารับการอบรม ในรุน
ที่ ๑ จำนวน ๒ คน  
๓. เตรียมโอนเงิน
ระหวาง วันที่ ๒๕ – 
๒๗ ธ.ค. ๖๒ 

๑๓๒,๐๐๐ 
(ยกยอด
งบประมาณ 
จากไตรมาส ๓  
มาเบิกจายแลว) 

๑. สวนการเจาหนาที่
จัดทำบันทึกขออนุมัติ
ปรับแผนการใช
งบประมาณของ
โครงการประชุม
วิชาการระหวาง
ประเทศของสมาคม
ระหวางประเทศดาน
กฎหมาย เพือ่ใช 
ในการจัดสงเจาหนาที่ฯ 
เขารับการอบรม ILC 
เพิ่มอีกจำนวน ๑ คน  
๒. เสนอเร่ืองขออนุมัติ
ปรับแผนไปยังสำนัก

- ยกเลิกโครงการ 



- 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 

 

 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(นายอัครพงศฯ) 
 

๔. ผูเขารวมการอบรม
เตรียมโอนเงิน
ลงทะเบียนระหวางวันที่ 
๒๕ - ๒๗ ธ.ค. ๖๒ 

งบประมาณ อยูระหวาง
การพิจารณาของสำนัก
งบประมาณ 

๒๐. โครงการฝกอบรม
“หลักสูตรการเปนขาราชการ
ที่ดี” สำหรับขาราชการที่อยู
ระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
(สวนการเจาหนาที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๑๔๙,๖๐๐ - - - - จัดอบรมขาราชการ
บรรจุใหม (เดือน เม.ย. ๖๓) 
 

๑๔๙,๖๐๐ - -  

- - - - งดจัดโครงการฯ และสง
ขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ เขารวมการ
อบรมสัมมนารวมกัน
ทางออนไลนกับ
สำนักงาน ก.พ. 

- - -  

๒๑. โครงการปจฉิมนิเทศ
ขาราชการเกษียณอาย ุ 
ของสำนกังาน ก.พ. 
 
(สวนการเจาหนาที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๓๙,๖๐๐ - - - - สงขาราชการเกษียณอายุ
เขารวมโครงการฯ 
(เดือน มิ.ย. ๖๓) 

๓๙,๖๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

๒๒. โครงการสืบสานพระราช 
ปณิธาน ทำความดีดวยใจภกัด์ิ 
(จิตอาสา) ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑๔๗,๖๐๐ กิจกรรม CSR  
(เดือน ธ.ค. ๖๒) 

๓๖,๙๐๐ กิจกรรม CSR  
(เดือน ก.พ. ๖๓) 

๓๖,๙๐๐ กิจกรรม CSR  
(เดือน พ.ค. ๖๓) 

๓๖,๙๐๐ กิจกรรม CSR  
(เดือน ส.ค. ๖๓) 

๓๖,๙๐๐  

จัดกิจกรรมรุนที่ ๑  
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓  
ณ สถานพกัฟนคนชรา

๒๕,๓๘๔ จัดกิจกรรมรุนที่ ๒ 
วันที่ ๑๔  ก.พ.  ๖๓  
ณ โรงเรียนวัดดอนตาก

๓๐,๔๐๓ งดจัดกิจกรรมใน 
ไตรมาส ๓ เนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ

- จัดกิจกรรมรุนที่ ๓ 
วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓  
ณ ศูนยวิจยัและ

๓๓,๔๗๕  



- 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 

 

 
 
(สวนการเจาหนาที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

บางเขน กรุงเทพฯ 
ผุเขารวม ๓๔ คน 

แดด (รอดประชานกุูล) 
อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
ผูเขารวม ๓๑ คน 
 

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ถายทอดเทคโนโลยี
ทรัพยากรปาชายเลน 
ที่ ๒ จ.สมุทรสาคร 
ผูเขารวม ๓๔ คน 
 

๒๓. โครงการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของบุคลากร 
สำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
(สวนการเจาหนาที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 

๒๑๘,๘๐๐ - - จัดอบรมคร้ังที่ ๑ 
(เดือน มี.ค. ๖๓) 

๑๐๙,๔๐๐ จัดอบรมคร้ังที่ ๒ 
(เดือน มิ.ย. ๖๓) 

๑๐๙,๔๐๐ - -  

- - เล่ือนการดำเนิน
โครงการเนื่องจาก
สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

- อยูระหวางสำรวจทักษะ
ดานดิจิทัลของบุคลากร 
เพื่อใชประกอบการ
กำหนดหลักสูตร 
การพัฒนา 

- จัดอบรมหลักสูตร  
Data Analytics and 
Visualization  
วันที่ ๒๒ - ๒๔ ก.ย. ๖๓ 
 ณ โรงแรมไอบิส สไตล 
กรุงเทพ  
ผูเขารวม ๕๐ คน 

๒๐๖,๗๐๐  

๒๔. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรกลยุทธ 
การประชาสัมพันธ 
(Strategic PR Management) 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(นายวัชระฯ)  

๗๘,๐๐๐ - - - - ๑. ชำระคาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรม ๑ คน 
(๒๒ เม.ย. - ๑๙ มิ.ย. ๖๓) 

๗๘,๐๐๐ - -  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

๒๕. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาการส่ือสารยุคดิจิทัล 
 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 

๕,๙๐๐ - - ๑. ชำระคาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรม ๑ คน  
(๑๔ - ๑๗ ม.ค. ๖๓) 

๕,๙๐๐ - - - -  

- - นางสาวอริษา ชมชื่น 
เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรพฒันาการ
ส่ือสารยุคดิจิทัล  
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ 

๕,๙๐๐ - 
 

- 
  

- - - 



- 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 

 

(น.ส. อริษาฯ)  

๒๖. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรนกัประชาสัมพันธ
ดิจิทัล Smart PR 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(นายอชิระวิชญฯ) 
 

๕,๙๐๐ ๑. ชำระคาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรม ๑ คน  
(๑๗ - ๒๐ ธ.ค. ๖๒) 

๕,๙๐๐ - - - - - -  

นายอชิระวิชญ  
พฤทธิ์พีรภาส เขารับ 
การฝกอบรมหลักสูตร 
นักประชาสัมพันธ 
ดิจิทัล Smart PR  
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๖๒ 

๕,๙๐๐ - - - - - - - 

๒๗. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรงานเขียน 
เพื่อการประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(น.ส. วาสนาฯ) 
 

๔,๙๐๐ - - - - ๑. ชำระคาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรม ๑ คน  
(๑๘ - ๒๑ พ.ค. ๖๓) 
 

๔,๙๐๐ - -  

- - - - เล่ือนการฝกอบรมไป
เปนวันที่ ๑๗ - ๒๐ 
ส.ค. ๖๓ 

ไดลงทะเบียน
ลวงหนาในเดือน 
ก.พ. ๖๓  
จำนวน ๔,๙๐๐ บาท 
แลว 

เขารวมการฝกอบรม
ระหวางวันที ่๑๗ - ๒๐ 
ส.ค.๖๓  ณ สถาบัน 
การประชาสัมพันธ  
กรมประสัมพันธ 

-  

๒๘. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรมาตรฐานวิชาชพี
ดานการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
(Certificate in Public 
Procurement – CPP) 
 

๗๑,๐๐๐ - - - - - - สงเจาหนาทีจ่ำนวน ๒ คน 
เขารวมฝกอบรม 
 

๗๑,๐๐๐  

 - - - - - - ไมไดเขารวมการ
ฝกอบรมเนื่องจาก
หนวยงานเจาภาพไมได
จัดการอบรม 

-  



- 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 

 

(สวนการคลัง) 

๒๙. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ
เครือขาย (Network) หรือ
ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 

๘๓,๐๐๐ 

งบฯ เดิม 
๙๗,๐๐๐ บาท
โยกไปใชใน

โครงการอบรม 
Programming 
๑๔,๐๐๐ บาท 

คงเหลือ 
๑,๐๐๐ บาท 

- - เขารวมฝกอบรม 
หลักสูตร Window ๑๐ 
Administration รหัส 
CTS๐๑๐  จำนวน ๒ คน 
ระยะเวลา ๓ วัน 

๒๐,๐๐๐ เขารวมฝกอบรม 
หลักสูตร Network 
System Administration 
Techniques for IT 
Professionals: 
การพัฒนาทักษะ
ผูบริหารระบบเครือขาย 
รหัส NWA๐๖๗ 
จำนวน ๒ คน 
ระยะเวลา ๕ วนั 

๓๑,๐๐๐ เขารวมฝกอบรม 
หลักสูตร Network 
System Administration 
Techniques for IT 
Professionals: 
การพฒันาทักษะ
ผูบริหารระบบเครือขาย 
รหัส NWA๐๖๗ 
จำนวน ๒ คน 
ระยะเวลา ๕ วัน 

๓๑,๐๐๐  

- - ไดรับแจงถูกยกเลิก 
เนื่องงจากจำนวนคน 
ไมพอ 
 

ยกเลิกโครงการ 

๓๐. โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 
(Programming) หรือ 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) 
 
 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๔๔,๐๐๐ 
(งบฯ เดิม 

๓๐,๐๐๐ บาท 
คาใชจายเกิน 
งบฯ ที่ต้ังไว 

๑๔,๐๐๐ บาท 
จึงเกล่ียจาก

โครงการอบรม 
เกี่ยวกบัระบบ

เครือขาย 
(Network) 

- - - - เขารวมฝกอบรม 
หลักสูตร React and 
Redux Build Web 
Programming 
รหัส JAV๐๕๖ 
จำนวน ๒ คน 
ระยะเวลา ๓ วัน 

๒๒,๐๐๐ เขารวมฝกอบรม 
หลักสูตร PHP using 
Laravel Framework 
รหัส PHP๐๒๗ 
ผูเขารับการอบรม ๒ คน 
ระยะเวลา ๓ วัน 

๒๒,๐๐๐  

- - - - ยกเลิกโครงการ 

๓๑. โครงการจางบริการ
บำรุงรักษาและซอมแซม

๑๔,๑๓๐,๑๐๐ ดำเนนิการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข

๓,๕๓๒,๕๒๕ ดำเนนิการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข

๓,๕๓๒,๕๒๕ ดำเนินการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข

๓,๕๓๒,๕๒๕ ดำเนินการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข

๓,๕๓๒,๕๒๕  



- 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 

 

แกไขระบบคอมพวิเตอรและ
อุปกรณประชุม 
วีดีทัศน 
 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทัศน 

ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทศัน 

ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทัศน 

ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทัศน 

ดำเนินการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทัศน 
สัญญาจาง เลขที่ ๓/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ 
พ.ย. ๖๒  

๓,๕๓๒,๕๒๕ ดำเนินการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรและอปุกรณ
ประชุมวีดีทัศน 

๓,๕๓๒,๕๒๕ ดำเนินการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทัศน 

๓,๕๓๒,๕๒๕ ดำเนินการบำรุงรักษา
และซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประชุมวีดีทัศน 
(อยูระหวางการตรวจ
รับ และขอขยาย
ระยะเวลาในการตรวจ
รับ) 

๓,๕๓๒,๕๒๕  

๓๒. โครงการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภยั
ของศูนยคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 

๖๙๐,๐๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภยั
ของศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภยั
ของศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภยั
ของศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภยั
ของศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐  

ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย
คอมพิวเตอรใบส่ังจาง 
เลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ 
ลงวันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๒  

๑๖๗,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย
คอมพิวเตอร 
เปดการสนับสนุน
โปรแกรมอานหนาจอ 
และดำเนนิการ
บำรุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภยัของศูนย
คอมพิวเตอร 

๑๖๗,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย
คอมพิวเตอร 
เปดการสนับสนุน
โปรแกรมอานหนาจอ 
และดำเนินการ
บำรุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภยัของศูนย
คอมพิวเตอร 

๑๖๗,๕๐๐ ดำเนินการบำรุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย
คอมพิวเตอร 
เปดการสนับสนุน
โปรแกรมอานหนาจอ 
และดำเนินการ
บำรุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภยัของศูนย
คอมพิวเตอร 

๑๖๗,๕๐๐  

๓๓. โครงการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ตของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ดำเนินการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๒๕๐,๐๐๐ ดำเนนิการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๒๕๐,๐๐๐ ดำเนนิการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๒๕๐,๐๐๐ ดำเนินการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๒๕๐,๐๐๐  

ดำเนินการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๙๓๔,๑๙๙.๓๓ 
 

ดำเนนิการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๐๑๐,๕๐๘ 
 

ดำเนินการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๐๑๐,๕๐๘ 
 

ดำเนินการเชาเครือขาย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอรเน็ต 

๑,๐๑๐,๕๐๘ 
 

 



- 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 

 

 

๓๔. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ตอพวงเพื่อทดแทนและ
จัดซ้ือเพิ่มเติม 
 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๗,๕๕๐,๔๐๐ จัดทำขอบเขตของงาน 
(TOR) 
 

- ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

- ติดต้ังระบบ ๗,๕๕๐,๔๐๐ - -  

อยูระหวางขั้นตอน 
การดำเนินการจัดซ้ือ 
และจัดทำขอบเขต 
ของงาน (TOR) 

- อยูระหวางขั้นตอน 
การดำเนินการจัดซ้ือ 
และจัดทำขอบเขต 
ของงาน (TOR) 

- จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรฯ  
บริษัท ที.เอ็น.แม็คเน็ท 
เซ็นเตอร จำกัด  
สัญญาเลขที่ ๑๖/
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ 
พ.ค.๒๕๖๓ 
อยูระหวางสงมอบ 

๔,๒๕๘,๑๐๗.๐๘ - -  

๓๕. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ
สำหรับหองประชุมเพื่อทดแทน
ของเดิมและเพิม่เติม 
ใหเพียงพอกับการใชงาน 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๑,๙๙๕,๑๐๐ จัดทำขอบเขตของงาน 
(TOR) 

- ดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามระเบียบพัสดุ 

- ติดต้ังระบบ ๑,๙๙๕,๑๐๐ - -  

อยูระหวางขั้นตอน 
การดำเนินการจัดซ้ือ 
และจัดทำขอบเขต 
ของงาน (TOR) 

- อยูระหวางขั้นตอน 
การดำเนินการจัดซ้ือ 
และจัดทำขอบเขต 
ของงาน (TOR) 

- จัดซ้ืออุปกรณสำหรับ
หองประชุมฯ บริษัท 
เอเอ็มอาร เอเซีย จำกัด 
สัญญาเลขที่ ๑๔/
๒๕๖๓ลงวันที่ ๒๙ พ.ค. 
๒๕๖๓ อยูระหวางการ
ติดต้ัง 

๑,๘๑๒,๐๐๐    

๓๖. โครงการจัดซ้ือตำรา
กฎหมายปกครองและ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วของ 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ - - รวบรวมรายชือ่ตำรา
กฎหมายปกครอง 
ของประเทศไทย และ
ตางประเทศ 
 

- ๑. เสนอขออนุมัติ
โครงการจัดพมิพฯ      
๒. ดำเนินการจัดจาง 
 

- คณะกรรมการตรวจรับ
การจัดจาง 

๑๐,๐๐๐  

- - กองกฎหมายรอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 จากสวนการคลัง โดย
ในปงบประมาณ ป 

- กองกฎหมาย 
ปกครองพิจารณาซ้ือ
ตำรากฎหมายปกครอง
ของประเทศไทย 

- ไมไดดำเนินการ
เนื่องจากเลขาธกิารฯ
อนุมัติใหนำเงินไปใชใน
โครงการสัมมนาพัฒนา

-  



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางสาวศรีประภาฯ) 
 
 

๒๕๖๓ ไดต้ังคำขอ
งบประมาณเพือ่จัดซ้ือ
ตำรากฎหมายปกครอง
ของประเทศไทย และ
ตางประเทศ เปนเงิน
จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท ตอมาสวนการคลัง
ไดจัดสรรงบประมาณ
มาให จำนวน ๑๐,๐๐๐ 
บาท ดังนั้น กอง
กฎหมายปกครอง จึงขอ
ปรับแผนการซ้ือตำรา
กฎหมายครองของ
ประเทศไทย และ
ตางประเทศ กอน
รวบรวมรายชือ่ตำรา
กฎหมาย 
 

โดยขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณารายชื่อ
หนังสือ 

หลักกฎหมายปกครอง 

๓๗.  โครงการจัดจาง
บุคลากรสำหรับจัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมายภายใต
กรอบการดำเนินงาน 
ของประชาคมอาเซียน  
และความรวมมอืระหวาง
ประเทศอาเซียนกับ 
ภูมิภาคตาง ๆ 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(น.ส. เจนจิราฯ, 

๕๕๐,๐๐๐ จางบุคลากรเพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐ จางบุคลากรเพือ่จัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐ จางบุคลากรเพือ่จัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐ จางบุคลากรเพือ่จดัทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 

๑๐๐,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนินงาน 

เพิ่มเติมอีก 
๕๐,๐๐๐ บาท) 

 

ตรวจรับงานของ
บุคลากรที่ไดปฏบิัติงาน
ในระหวางเดือนตุลาคม 
- ธันวาคม ๒๕๖๓ เปน
รายเดือน จำนวน ๖ คน  

๑๕๐,๐๐๐ ตรวจรับงานของ
บุคลากรที่ไดปฏิบัติงาน
ในระหวางเดือน
มกราคม - มีนาคม 
๒๕๖๓ เปนรายเดือน
จำนวน ๖ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ตรวจรับงานของ
บุคลากรที่ไดปฏิบัติงาน
ในระหวางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 
๒๕๖๓ เปนรายเดือน 
จำนวน ๖ คน 

๑๕๐,๐๐๐ ตรวจรับงานของ
บุคลากรที่ไดปฏิบัติงาน
ในระหวางเดือน
กรกฎาคม - กันยายน 
๒๕๖๓ เปนรายเดือน 
จำนวน ๖ คน 

๑๕๐,๐๐๐  



- 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 

 

น.ส. ณัฏฐกานตฯ, 
น.ส. วารีรัตนฯ) 
 
๓๘. โครงการพฒันา 
และบำรุงรักษาเว็บไซต 
Law for ASEAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตางประเทศ 
(ฝายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ, 
น.ส. วารีรัตนฯ) 
 

๑๐๒,๐๐๐ 
 

- - คาบำรุงรักษาเว็บไซต ๙๘,๙๗๕ - - คาบำรุงรักษาเว็บไซต ๓,๐๒๕ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนินงาน 

เพิ่มเติมอีก 
๙๕,๙๕๐ บาท) 

 

 

๑. เสนอพิจารณาจัดจาง 
บริษัท สามารถฯ เปน
ผูดำเนินการบำรุงรักษา
เว็บไซต ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
๒. ดำเนินกระบวนการ 
จัดจางบริษัทสามารถฯ 
๓. ดำเนินการจัดจาง 
บริษัทสามารถฯ  
เรียบรอยแลว 
๔. บริษัทฯ อยูระหวาง
ดำเนินการใหเปนไป 
ตามขอกำหนดในสัญญา 

๑๓๙,๖๓๕ ดำเนินการตรวจรับและ
เบิกจายเงินตามงวดงาน 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
  

๑. ดำเนินการตรวจรับ
และเบิกจายเงิน 
ตามงวดงาน 
๒. รอเจาหนาทีย่ืนยัน
การแกไขตามที่ไดแจง
ไวลวงหนาแลวและอยู
ระหวางเตรียมเอกสาร 
ตรวจรับและเบิก
จายเงินตามงวดงาน 
๓. ดำเนินการเบิก
จายเงินของงวดงาน
เดือน พฤษภาคม 
เรียบรอยแลว 
 

๑๓,๙๖๓.๕๐ ๑. ดำเนินการตรวจรับ
และเบิกจายเงินของ 
ไตรมาสสุดทาย 
เรียบรอยแลว   
๒. จัดทำบันทึกเสนอ
โครงการปงบประมาณ 
๒๕๖๔ แลว 
 
 
 

 

๔๑,๘๙๐.๕๐ 
 

 
 

๓๙. โครงการสัมมนาเชิงการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายวา
ดวยวธิีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง และกฎหมาย 
วาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาทีก่ับองคกร
ปกครองสวนทองถิน่   

๔๘๘,๐๐๐ กำหนดหวัขอ 
การบรรยาย/อภิปราย  
ภายในเดือน ธ.ค. ๖๒ 

- ๑. กำหนดวิทยากร
ผูบรรยาย/อภปิราย กำหนด
วัน เวลา สถานที่เอกชน 
ในกรุงเทพฯ และกลุม 
เปาหมาย จำนวน ๒๐๐ คน 
ภายในเดือน ม.ค. ๖๓  
๒. ขออนุมติัจัดทำ 

๔๘๘,๐๐๐ - - - - 

 



- 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 

 

 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(ฝายวิเคราะหและคดี
ปกครอง) 
 

โครงการ และจัดทำ
หนังสือเชิญผูเขารวม
โครงการตามที่กำหนด 
กลุมเปาหมาย ภายใน
เดือน ก.พ. ๖๓ 
๓. ดำเนนิการตาม
โครงการ ลักษณะเปน
การบรรยาย/อภิปราย/ 
เสวนา ในสัปดาหที ่๔ 
ของเดือน มี.ค. ๖๓ 
 

กำหนดหวัขอในการ
อภิปรายทางวิชาการ
เกี่ยวกบักฎหมาย 
วาดวยความรับผิด 
ทางละเมิด จำนวน ๓ 
ชั่วโมง และการอภิปราย
ทางวิชาการเกี่ยวกับ
กฎหมายวาดวยวธิีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
จำนวน ๙ ชัว่โมง 

- เล่ือนดำเนินการ
เนื่องจากสถานการณ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

- ๑. เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓
เลขาธิการอนุมัติให
เปล่ียนวิธีดำเนินการ
จากการจัดฝกอบรม
หรือสัมมนาเปนการ
จัดทำส่ือวิดีทัศน 
2. กองกฎหมาย 
ปกครองเลือกจัดทำส่ือ
วิดีทัศนแบบโมชั่น 
อินโฟกราฟฟกภาพ
การตูนเคล่ือนไหว 
โดยขณะนี้อยูระหวาง
การสืบหาผูรับจาง 
 

- ๑. เลขาธิการฯ อนุมัติ
ใหจัดทำ 
ส่ือวิดีทัศน เมื่อวันที ่๙ 
กรกฎาคม ๖๓ 
๒. ขณะนี้อยู 
ในขั้นตอนกำหนด TOR 
๓. อยูระหวาง 
ผูรับจางดำเนินการ โดย
กำหนดสงมอบงาน  
ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ 
๔. อยูระหวาง
คณะกรรมการตรวจการ
จาง 

๔๘๖,๘๕๐ 
 

เปลี่ยนวิธ ี
ดำเนินการ
จากการ 
จัดฝกอบรม
หรือสัมมนา
เปนการ
จัดทำสื่อ
วิดีทัศน 

 

๔๐. โครงการจัดพิมพหนังสือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการวิธปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
ประจำป ๒๕๖๒ 

๑๗๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 

- ๑. รวบรวม และ
วิเคราะหสภาพปญหา 
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกบัการบังคับใช
พระราชบัญญัติ 

- ๑. นำเสนอคณะกรรมการ         
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองพิจารณา  
๒. เสนอขออนุมัติ
โครงการจดัพิมพฯ  

- ๑. ดำเนนิการจัดจาง 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจรับการจัดจาง 
๓. เผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมาย 

๑๗๐,๐๐๐  



- 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 

 

 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(น.ส. ศรีประภาฯ) 

๒. รวบรวมผล 
การดำเนินงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการประจำป ๒๕๖๒ 

วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

รวบรวมผล 
การดำเนินงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
ประจำป ๒๕๖๒  
แลวเสร็จ 

- รวมรวมขอมูลเบื้องตน
เสนอคณะกรรมการ
ตรวจการจางเพื่อทำ
การวิเคราะหสภาพ
ปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะเกีย่วกบั
การบังคับใช
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

- อยูระหวาง
คณะกรรมการตรวจการ
จางจัดทำรูปเลมเสนอ
ผอ.ฝายพัฒนาฯ
พิจารณากอนเสนอ ผอ.
กองฯ 

 ๑. เลขาธิการอนุมัติ
โครงการ วันที่ ๑๘ ส.ค. 
๖๓ ขณะนี้อยูระหวาง
การตรวจสอบความ
ถูกตองของเนื้อหา 
๒. อยูระหวาง 
ผูรับจางแกไขตนฉบับ 

๑๑๐,๒๐๐  

๔๑. โครงการจัดองคความรู
เกี่ยวกบักฎหมายวาดวยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายวาดวย 
ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ เพือ่ศึกษา
คนควา รวบรวม และ
วิเคราะหหลักกฎหมาย
ปกครอง จำนวน ๔ คน 
๒. รายงานผลการจาง
ตามสัญญา 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ เพือ่ศึกษา
คนควา รวบรวม และ
วิเคราะหหลักกฎหมาย
ปกครอง จำนวน ๔ คน 
๒. รายงานผลการจาง
ตามสัญญา 
 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ เพือ่ศึกษา
คนควา รวบรวม และ
วิเคราะหหลักกฎหมาย
ปกครอง จำนวน ๔ คน 
๒. รายงานผลการจาง
ตามสัญญา 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ เพือ่ศึกษา
คนควา รวบรวม และ
วิเคราะหหลักกฎหมาย
ปกครอง จำนวน ๔ คน 
๒. รายงานผลการจาง
ตามสัญญา 

๑๒๐,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนินงาน 

เพิม่เติมอีก 
๖๐,๐๐๐ บาท) 

 

๑. รวบรวมขอมูล 
คำพพิากษาศาลปกครอง
สูงสุด เกี่ยวกับ
พระราชบัญญติั 
วาดวยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในป ๒๕๖๒ 
ไดแก คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที ่อ.๕๖/

๑๒๗,๔๙๘ ๑. รวบรวมขอมูลคำ
พิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด เกีย่วกับ
พระราชบัญญัติวาดวย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ ในป ๒๕๖๒ 
ไดแก คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที ่อผ.

๑๒๕,๗๕๗ ๑. รวบรวมขอมูล
ความเหน็คณะกรรมการ 
กฤษฎีกาและคำพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุด 
และคำส่ังศาลปกครอง
สูงสุดเกี่ยวกับพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๙๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมขอมูล
ความเห็น
คณะกรรมการ 
กฤษฎกีาและคำ
พิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดและคำส่ังศาล
ปกครองสูงสุดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทาง

๖๐,๘๘๖  



- 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 

 

กองกฎหมายปกครอง) 
(น.ส. ศรีประภาฯ) 

๒๕๖๒ อ.๕๗/๒๕๖๒ 
อ.คผ.๙๓/๒๕๖๒  
อ.๔๓๑/๒๕๖๒ และ
ระเบยีบสำนกันายก 
รัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ
การปฏิบัติเกีย่วกับความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก 
คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๐๑/๒๕๖๒ 
รวมทั้งส้ิน ๕ เร่ือง 
 
๒. ตรวจสอบความ 
ถูกตองรายงานผล 
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการ ทางปกครอง 
ประจำป ๒๕๖๑  
 
๓. ตรวจความถูกตอง
บันทึกหลักการและ
เหตุผลประกอบราง
กฎหมายมอบอำนาจ 
ในการพิจารณาใช
มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเจาหนาที่
ผูทำคำส่ังทางปกครอง  
 
๔. ตรวจสอบความ 
ถูกตอง เนื้อหา และลิงค 

๑๕๔/๒๕๖๒ คำส่ังศาล
ปกครองสูงสุดที่ คผ.
๑๖๒/๒๕๖๒  
คำพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่ อ.๓๙๗/๒๕๖๒ 
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ คผ.๑๕๗/๒๕๖๒ 
รวมทั้งส้ิน ๔ เร่ือง 

ไดแก คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด 
ที่ ฟ.๗/๒๕๖๒,  
คำพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ 
อบ. ๑๒/๒๕๖๒,  
เร่ืองเสร็จที่ ๑๑๘/
๒๕๖๒, คำพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที ่
อบ. ๑๓๓/๒๕๖๒,  
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด 
ที่ อ. ๒๕๙/๒๕๖๒, 
เร่ืองเสร็จที่ ๘๗/
๒๕๖๓, เร่ืองเสร็จที่ 
๙๔/๒๕๖๓, เร่ืองเสร็จ
ที่ ๓๒๒/๒๕๖๓, เร่ือง
เสร็จที่ ๓๘๙/๒๕๖๓ 
เร่ืองเสร็จที่ ๙๔/๒๕๖๓ 
รวมทั้งส้ิน ๑๐ เร่ือง 
 
๒. รวบรวมขอมูล
ความเห็นคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาและคำพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุด 
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ
วาดวยความรับผิด 
ทางละเมิดของเจาหนาที ่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในป 
๒๕๖๒ ไดแก เร่ืองเสร็จ 
ที่ ๓๑/๒๕๖๓, เร่ือง

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดแก  
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๒๐/๒๕๖๒,  
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๐๘/๒๕๖๓,  
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ ฟบ.
๑๕/๒๕๖๓,  
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่คบ.๒๑๕/๒๕๖๒,  
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.
๒๘๔/๒๕๖๒, 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘/
๒๕๖๓ 
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๑๒๐/๒๕๖๓    
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๗๘๒/๒๕๖๒, 
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๙๙/๒๕๖๒, 
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๒๑๑/๒๕๖๒      
เร่ืองเสร็จที่ ๗๐๔/
๒๕๖๓,เร่ืองเสร็จที่ 
๗๕๓/๒๕๖๓ 
 
๒. รวบรวมขอมูล
ความเห็น



- 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 

 

เอกสารในเวบ็ไซตของ 
กองกฎหมายปกครอง 

เสร็จที่ ๔๑๒/๒๕๖๓, 
เร่ืองเสร็จที่ ๖๓๕/
๒๕๖๓, คำพิพากษา 
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 
๓๓๑/๒๕๖๒, 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด 
ที่ อ.๔๒๙/๒๕๖๒, 
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ คผ ๙๐/๒๕๖๒, เร่ือง
เสร็จที่ ๕๒๕/๒๕๖๒ 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด ที่ อผ 
๑๘๒/๒๕๖๒ รวม
ทั้งส้ิน ๘ เร่ือง  
 
๓. ตรวจสอบความถูกตอง
ของหนังสือหลักการ 
และแนวคำวินิจฉยั 
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 
๔. ตรวจความถูกตอง
ของหนังสือรวมความเหน็ 
ของคณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง เลม ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑ – ๒๕๕๖) 
๕. ตรวจสอบความ 

คณะกรรมการกฤษฎีก 
และคำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติวาดวย
ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจาหนาที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ ในป ๒๕๖๒ 
ไดแก  
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔/
๒๕๖๓  
คำพิพากษาศาล
ปกครอง,สูงสุดที อ.
๑๐๒-๑๐๓/ 
๒๕๖๓, เร่ืองเสร็จที่ 
๕๓๓/๒๕๖๓,  
คำส่ังศาลปกครองสูงสุด
ที่ คร.๑๘/๒๕๖๓, 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.
๑๔๐/๒๕๖๓ 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่  อ.
๓๘/๒๕๖๓, 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.๙๘/
๒๕๖๓, 
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดที่ อ.
๑๙๕/๒๕๖๓ 
 



- 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 

 

ถูกตองของหนังสือ 
หลักการและแนวคำ
วินิจฉยัเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
๓. ตรวจสอบความถูก
ตองของหนังสือ
หลักการ 
และแนวคำวินิจฉยั
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
๔. ตรวจสอบความถูก
ตองของหนังสือ
หลักการ 
และแนวคำวินิจฉยั
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ 
 

๔๒. โครงการจัดทำขอมูล
กฎหมายส่ือประสมสำหรับ 
ผูพิการทางการไดยินและ
การมองเห็นเพื่อเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต 
 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 

๕๐๐,๐๐๐ คัดเลือกกฎหมายที่จะ
จัดทำส่ือประสม และ
จัดทำขอบเขตของงาน 
(TOR) 
 

- ดำเนนิการจัดจาง 
ตามระเบียบพัสดุ 

- ผูรับจางจดัทำขอมูล - ผูรับจางจัดทำขอมูล ๕๐๐,๐๐๐  

คัดเลือกกฎหมายที่จะ
จัดทำส่ือประสมแลว 
อยูระหวางขั้นตอนการ
ดำเนินการจัดจาง และ
จัดทำขอบเขตของงาน 
(TOR) 
 

- ดำเนนิการจัดจาง 
ตามระเบียบพัสดุ 

- อยูในรหวางการ
ดำเนนิการจัดทำส่ือ
ประสม 

- ดำเนินการจัดทำส่ือ
ประสมแลวเสร็จ 
 

๔๙๙,๖๙๐ 
 

 



- 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 

 

๔๓. โครงการหนังสือ
เผยแพรภารกิจของ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(นายอชิระวิชญฯ) 
 

๑๕๙,๐๐๐ 

 

๑. ประสานขอขอมูล
จากสวนงานที่เกี่ยวของ 
๒. ดำเนินการจัดทำ 
๓. เผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมาย 
 

๑๕๙,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 
จากงบดำเนินงาน 

เพิ่มเติมอีก 
๑๔๑,๐๐๐ บาท) 

 

- - - - - -  

ดำเนินการจัดทำหนังสือ
เผยแพรภารกิจของ
สำนักงานฯปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๐๐ 
ชุด และเผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมาย 

๒๙๐,๔๐๐ - - - - - -  

๔๔. โครงการจัดทำหนังสือ
รายงานประจำป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(นายอชิระวิชญฯ) 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประสานขอขอมูลจาก 
สวนงานที่เกี่ยวของ 

- จัดหาผูรับจาง - ดำเนนิการจัดทำ - ๑. จัดทำแลวเสร็จ 
๒. เผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมาย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (ขอเจียดจาย

จากงบดำเนินงาน 
เพิ่มเติมอีก 

๑๕๐,๐๐๐ บาท) 
 

 

ดำเนินการประสาน
ขอมูลกับสวนงานที่
เกี่ยวของ 

- จัดหาผูรับจาง - ยูระหวางรวบรวมขอมูล
เสนอทานเลขาธิการฯ 
พิจารณา 

- ๑. ดำเนินการจัดทำ
หนังสือรายงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ แลวเสร็จ 
๒. เผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมายเสร็จ
เรียบรอย 
 

๒๐๐,๐๙๐ 
 

 

๔๕. โครงการกฤษฎกีาสัญจร 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๘๔,๓๐๐ ๑. ประสานขอจัดโครงการ
กับสถาบันอุดมศึกษา 

๒๐,๖๐๐ ๑. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ 
๒. สัญจรคร้ังที ่๒ 

(๓๑,๐๐๐) 
(๑๖,๐๐๐) 

- - สัญจรคร้ังที่ ๓ ๑๖,๗๐๐  



- 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 

 

๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(นายอชิระวิชญฯ) 
 

๒. สัญจรคร้ังที่ ๑ ๔๗,๐๐๐ 
 

ดำเนินการจัดโครงการ
กฤษฎกีาสัญจร 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ คร้ังที่ ๑ 
วันที่ ๔ ธ.ค. ๖๒  
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
ผูเขารวม ๑๔๐ คน 

๑๙,๒๐๐ ๑. ดำเนินการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธแลวเสร็จ
เมื่อวันที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๒. ดำเนินการจัด
โครงการ กฤษฎีกา
สัญจรคร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๑๒ ก.พ. ๖๓  
ณ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ  
ผูเขารวม ๑๓๐ คน 

๓๐,๗๐๙ 
 
 
 

๑๘,๗๐๐ 
 
 
 
 

๔๙,๔๐๙ 

- - ยกเลิกการดำเนิน
โครงการเนื่องจาก 
สถานการณโรคระบาด 
โควิด ๑๙ 

-  

๔๖. โครงการจัดทำจุลสาร 
“กฤษฎกีาสาร” ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 
(น.ส.ฐิตาพร) 

๕๐๐,๐๐๐ จัดทำจุลสารฉบับที่ ๑ ๘๓,๓๐๐ 
 

๑. จัดทำจุลสารฉบับที่ ๒ 
๒. จัดทำจุลสารฉบบัที่ ๓ 

(๘๓,๓๐๐) 
(๘๓,๓๐๐) 
๑๖๖,๖๐๐ 

 

จัดทำจุลสารฉบบัที่ ๔ ๘๓,๓๐๐ 
 

๑. จัดทำจุลสารฉบับที่ ๕ 
๒. จัดทำจุลสารฉบับที่ ๖ 

(๘๓,๓๐๐) 
(๘๓,๕๐๐) 
๑๖๖,๘๐๐ 

 

อยูระหวางการ
ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
“กฤษฎีกาสาร”  
ฉบับที่ ๑ 

- ๑.ดำเนินการจัดทำจุล
สารกฤษฎีกาสาร ฉบับที่
๑ แลวเสร็จ 
 
๒. ดำเนินการจัดทำจุล
สารกฤษฎีกาสาร ฉบับที่
๒ แลวเสร็จ  
 

๖๕,๘๐๕ 
 
 
 

๖๕,๘๐๕ 
๑๓๑,๖๑๐ 

 

๑. ดำเนินการจัดทำจุลสาร 
กฤษฎีกาสาร ฉบับที่๓ 
แลวเสร็จ ๖๕,๘๐๕ 
บาท 
๒. ดำเนินการจัดทำจุลสาร
กฤษฎีกาสาร ฉบับที ่๔ 
แลวเสร็จ ๖๕,๘๐๕ 
บาท 

๖๕,๘๐๕ 
 
 
 

๖๕,๘๐๕ 
๑๓๑,๖๑๐ 

 
 

๑. ดำเนินการจัดทำจุล
สารกฤษฎกีาสาร ฉบับ
ที่ ๕ แลวเสร็จ บาท 
 
๒. ดำเนินการจัดทำจุล
สารกฤษฎกีาสาร ฉบับ
ที่ ๖ แลวเสร็จ บาท 

๖๕,๘๐๕ 
 
 
 

๖๕,๘๐๕ 
๑๓๑,๖๑๐ 

 

 

๔๗. โครงการเผยแพร
กฎหมาย 
 

๙๙๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ จำนวน ๖ คน 
 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๑๘๐,๐๐๐ 

(ขอเจียดจาย 

 



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย) 
(น.ส. ภคมนฯ,นางนสุราฯ) 

๒. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

จากงบดำเนินงาน 
เพิม่เติมอีก 

๙๐,๐๐๐ บาท) 
จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยดำเนินการ
ปรับปรุงขอมูลหนังสือ 
(e-book) ใหเปนปจจุบัน 
ซ่ึงอยูระหวางการรวบรวม
กฎหมาย และความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎกีาที่เกีย่วของ 
เพื่อจัดทำตนฉบับ 
จำนวน ๑๐ เลม 
(กลุมกฎหมายการเมือง
การปกครอง และ 
กลุมกฎหมายการบริหาร
ราชการแผนดิน) 

๒๖๗,๙๕๔ จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ
จำนวน ๖ คน อตัรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยดำเนินการ
ปรับปรุงขอมูลหนังสือ 
(e-book) ใหเปน
ปจจุบัน ซ่ึงอยูระหวาง
การจัดทำตนฉบับใน
สวนของกฎหมาย 
update ลาสุด รวม 
๖๖ ฉบับ (นับเฉพาะ
กฎหมายแมบท) และ
กฎหมายลูกบทที่
เกี่ยวของ รวมทั้ง
รวบรวมสรุปความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎกีาที่เกีย่วของ 
เพื่อปรับปรุงหนังสือ 
จำนวน ๑๐ เลม  
(กลุมกฎหมายการเมือง 
การปกครอง และกลุม
กฎหมายการบริหาร
ราชการแผนดิน) 

๒๖๗,๒๗๒ จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยดำเนินการ
ปรับปรุงขอมูลหนังสือ 
(e-book) ใหเปน
ปจจุบัน ซ่ึงอยูระหวาง
การจัดทำตนฉบับใน
สวนของกฎหมายลาสุด 
และไดสรุปยอความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎกีาในกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ จำนวน ๕๑ 
ฉบับ เพื่อปรับปรุงหนังสือ 
จำนวน ๑๐ เลม  
(กลุมกฎหมายการเมือง
การปกครองและกลุม
กฎหมายการบริหาร
ราชการแผนดิน) 

๒๗๐,๐๐๐ จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๖ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยดำเนินการ
ปรับปรุงขอมูลหนังสือ 
(e-book) ใหเปน
ปจจุบัน โดยไดจัดทำ
ตนฉบับในสวนของ
กฎหมาย update 
ลาสุด และสรุปยอ
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ 
เพื่อปรับปรุงหนังสือ 
จำนวน ๑๐ เลม แลว
เสร็จ (กลุมกฎหมาย
การเมืองการปกครอง
และกลุมกฎหมายการ
บริหารราชการแผนดิน) 

๒๗๐,๐๐๐  

๔๘. โครงการพัฒนาฐานขอมลู
หนังสือ วารสาร และตำรา
กฎหมายในระบบหองสมุด
ดิจิตอล (Digital Library) 

๓๓๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาที่ จำนวน ๒ คน 
๒. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผูรับจางดำเนินงาน
ตามสัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๖๐,๐๐๐ 
(ขอเจียดจาย 

จากงบดำเนินงาน 
เพิม่เติมอีก 

 



- 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย) 
(น.ส. ภคมนฯ,นางนุสราฯ) 
 
 

๓. ตรวจรับงาน ๓๐,๐๐๐ บาท) 

จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
ถายภาพ (.JPG) เอกสาร
วิชาการและหนังสือ
ประวัติศาสตรเกี่ยวกับ
กฎหมาย และแปลงไฟล
ใหอยูในรูปเอกสารขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.PDF) 
จำนวน ๒๐ เลม ๖,๑๐๑ 
หนาเพื่อนำลงในระบบ
หองสมุดดิจิทัล (Digital 
Library) 

๙๐,๐๐๐ จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยไดดำเนินการ
ถายภาพ (.JPG) 
เอกสารวิชาการและ
หนังสือประวัติศาสตร
เกีย่วกบักฎหมาย และ
แปลงไฟลใหอยูในรูป
เอกสารขอมูล
อิเล็กทรอนิกส  
(.PDF) จำนวน ๕๔๑ 
หนาเพือ่นำลงในระบบ
หองสมุดดิจิทัล (Digital 
Library) จัดทำดัชนี
คำคนสำหรับ
เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประมวลกฎหมาย 
จำนวน ๑๑๒ แฟม 
และจัดทำคำคนสำหรับ
เร่ืองเสร็จรางกฎหมาย  
(ในระหวางป พ.ศ. 
๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๕๐) 
จำนวน ๑๕๖ เร่ือง 
 

๙๐,๐๐๐ จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนนิการตามโครงการ 
จำนวน ๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐
บาท โดยไดดำเนินการ
ถายภาพ (.JPG) 
เอกสารวิชาการและ
หนังสือประวัติศาสตร
เกี่ยวกบักฎหมาย และ
แปลงไฟลใหอยูในรูป
เอกสารขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (.PDF)
จำนวน ๓๙ เลม รวมถึง
หนังสือใหม จำนวน ๔ 
เลม เพื่อนำลงในระบบ
หองสมุดดิจิทัล (Digital 
Library) จัดทำดัชนี
คำคนสำหรับเอกสาร 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประมวล
กฎหมาย โดยแบงเปน
ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. ๒๔๘๒ - พ.ศ. ๒๔๘๗
จำนวน ๕,๑๐๓ หนา 
ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ ๕ 
จำนวน ๑,๗๓๖ หนา 
และประมวลกฎหมาย
วิธีพจิารณาความอาญา 

๙๐,๐๐๐ จัดจางลูกจางเพื่อ
ดำเนินการตามโครงการ 
จำนวน ๒ คน อัตรา
คาจาง คนละ ๑๕,๐๐๐
บาท โดยดำเนินการ
สแกนหนังสือ วารสาร 
ตำรากฎหมายทั้งของ
ไทยและของ
ตางประเทศ เพื่อนำลง
ระบบหองสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) แลว
เผยแพรประชาสัมพันธ
ใหกับเจาหนาที่ของ
สำนักงานฯ ทราบ 
รวมทั้งจัดทำดัชนีคำคน
ในเอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาราง
ประมวลกฎหมาย ซ่ึง
อยูในระหวางการจัดทำ
รวมดัชนีคำคนที่เปน
ประโยชนเพื่อเผยแพร
ตอไป 

๙๐,๐๐๐  



- 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 

 

จำนวน ๔๕ คร้ัง และ
จัดทำคำคนสำหรับเร่ือง
เสร็จรางกฎหมาย  
(ในระหวางป พ.ศ. 
๒๕๔๖- พ.ศ. ๒๕๖๐) 
จำนวน ๗๐๔ เร่ือง 

๔๙. โครงการจัดพิมพ
เอกสารเผยแพร “กฤษฎกีา
โฟกัส (Krisdika Focus)” 
และ “รวมความเห็น 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในรอบ ๖ เดือน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย) 
(น.ส. ภคมนฯ,นางนุสราฯ) 

๓๓,๐๐๐ จัดพิมพ “กฤษฎกีา 
โฟกัส”  
 

- ๑. จัดพิมพ “กฤษฎีกา 
โฟกสั”  
๒. จัดพิมพ “รวมความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในรอบ ๖ เดือน” 

๑๖,๕๐๐ จัดพิมพ “กฤษฎกีา 
โฟกัส”  
 

- ๑. จัดพิมพ “กฤษฎีกา 
โฟกัส”  
๒. จัดพิมพ “รวมความเห็น
ของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาในรอบ ๖ เดือน” 

๑๖,๕๐๐  

- - ๑.จัดพิมพและเผยแพร
จุลสารกฤษฎีกาโฟกัส
ฉบับรายเดือน เดือนละ 
๖๐ เลม จำนวน ๑๘๐ 
เลม 
๒. จัดทำ “รวม
ความเห็นฉบับยอที่
นาสนใจของ
คณะกรรมการ
กฤษฎกีา” ราย ๖ 
เดือน (เดือนเมษายน 
๒๕๖๒ ถงึเดือน
กันยายน ๒๕๖๒) และ
เผยแพรขอมูลผานทาง
เว็บไซตสำนักงาน 
http://www.krisdika.
go.th เปดการ
สนับสนุนโปรแกรมอาน
หนาจอแลว 
๓. จัดพิมพและเผยแพร

๑๖,๕๐๐ เผยแพรจุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัสฉบบัราย
เดือนผานทางเว็บไซด
ของสำนักงาน 
http://www.krisdika.
go.th 

- ๑. จัดพิมพและเผยแพร
จุลสารกฤษฎีกาโฟกัส
ฉบับรายเดือน เดือนละ 
๖๐ เลม จำนวน ๑๘๐ 
เลม 
๒. จัดทำ “รวม
ความเห็นฉบับยอที่
นาสนใจของ
คณะกรรมการ
กฤษฎกีา” ราย ๖ 
เดือน (เดือนตุลาคม 
๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม 
๒๕๖๓) และเผยแพร
ขอมูลผานทางเว็บไซต
สำนักงาน 
http://www.krisdika.
go.th 

๑๖,๕๐๐  

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


- 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 

 

จุลสารกฤษฎีกาโฟกัส
ฉบับรายเดือน เดือนละ 
๖๐ เลม จำนวน ๑๘๐ 
เลม 
๔. จัดทำ “รวม
ความเห็นฉบับยอที่
นาสนใจของคณะกรรมการ
กฤษฎกีา” ราย ๖ 
เดือน (เดือนเมษายน 
๒๕๖๒ ถึงเดือน
กันยายน ๒๕๖๒) และ
เผยแพรขอมูลผานทาง
เว็บไซตสำนักงาน 
http://www.krisdika.
go.th 
 
 

๕๐. จัดซ้ือหนังสือ วารสาร 
และตำราของหองสมุด 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(หองสมุดฯ)) 
(น.ส. มลฤดีฯ) 

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑. ตออายุวารสาร และ 
Supplement 
๒. สำรวจความตองการ
จัดซ้ือ 
๓. ขออนุมัติเพื่อ
ดำเนินการจัดซ้ือหนังสือ 
คร้ังที่ ๑ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑. จัดซ้ือหนังสือ คร้ังที่ ๑ 
๒. ตออายุวารสาร และ 
Supplement 
๓. ขออนุมัติเพื่อ
ดำเนินการจัดซ้ือหนังสือ 
คร้ังที่ ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับและชำระเงิน
การจัดซ้ือหนังสือ คร้ังที่ ๑ 
๒. จัดซ้ือหนังสือ คร้ังที่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑. ตรวจรับและชำระเงิน
การจัดซ้ือหนังสือ คร้ังที่ ๒ 
๒. จัดซ้ือหนังสือภาษาไทย 
๓. ตออายุวารสาร 

๕๕๐,๐๐๐ 
 
 

 

๑. ตออายุวารสาร และ 
Supplement 
๒. สำรวจความตองการ
จัดซ้ือ 
๓. ขออนุมัติเพื่อดำเนินการ
จัดซ้ือหนังสือ คร้ังที่ ๑ 

๗๗,๕๒๖.๙๗ ๑. จัดซ้ือหนงัสือ 
คร้ังที่ ๑ 
๒. ตออายุวารสาร และ 
Supplement 
๓. ขออนุมัติเพื่อ
ดำเนินการจัดซ้ือหนังสือ 
คร้ังที่ ๒ 

๑๐๓,๘๔๒.๖๓ ๑. อยูระหวางตรวจรับ
และชำระเงินการจัดซ้ือ
หนังสือคร้ังที่ ๑ จำนวน 
๑๑๓ รายการ จำนวน 
๓๔๔,๓๒๖.๖๖ บาท  
๒. ตออายุวารสาร ๒ 
ชื่อเร่ือง จำนวน 

๓๕๖,๔๗๗.๖๖ ๑. ตรวจรับและชำระ
เงินการจัดซ้ือหนังสือ 
คร้ังที่ ๒ จำนวน 
๓๑๘,๕๓๔.๒๖ บาท 
๒. จัดซ้ือหนังสือ
ภาษาไทย จำนวน 
๔๓,๖๒๒.๒๐ บาท 

๓๘๙,๙๕๗.๕๔  



- 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 

 

 
 

๑๒,๑๕๑ บาท  
๓. ดำเนินการจัดซ้ือ
หนังสือคร้ังที่ ๒ จำนวน 
๘๙ รายการ 
๓๒๘,๘๙๐.๒๖ บาท 
 

๓. ตออายวุารสาร และ 
Supplement จำนวน 
๒๗,๘๐๑.๐๘ บาท 

๕๑. โครงการเย็บเลมวารสาร
และราชกจิจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(หองสมุดฯ)) 
(น.ส. มลฤดีฯ) 
 

๓๐,๐๐๐ - - - - ๑. รวบรวมเอกสาร 
ที่จะเย็บเลม 
๒. ขออนุมัติและดำเนินงาน
จัดซ้ือจัดจาง 
 

- ตรวจรับเอกสาร 
ที่ดำเนินการแลวเสร็จ
พรอมทั้งชำระเงิน 

๓๐,๐๐๐  

- - - - ๑. สำรวจและรวบรวม
เอกสารเพื่อดำเนิน
โครงการ  
๒. ขออนุมัติและ
ดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง 
 

- ตรวจรับเอกสาร 
ที่ดำเนินการแลวเสร็จ
พรอมทั้งชำระเงิน 

๒๑,๒๕๐ 
 

 

๕๒. โครงการซอมแซม
เอกสารตนฉบับการราง
กฎหมาย 
 
(กองกฎหมายไทย  
(หองสมุดฯ)) (น.ส. มลฤดีฯ) 
 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมเอกสาร 
๒. ขออนุมัติเพื่อ 
ดำเนินงาน 
๓. จัดสงเอกสาร 
เพื่อดำเนินงาน 
ตามแผนงานฯ 

- ตรวจรับเอกสาร และ
ชำระเงิน คร้ังที่ ๑ 

๒๕๐,๐๐๐ ตรวจรับเอกสาร และ
ชำระเงิน คร้ังที่ ๒ 

๒๕๐,๐๐๐ ตรวจรับเอกสาร และ
ชำระเงิน คร้ังที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐  

๑. รวบรวมเอกสาร 
๒. ขออนุมัติเพื่อ 
ดำเนินงาน 
๓. จัดสงเอกสาร 
เพื่อดำเนินงาน 
ตามแผนงานฯ 

- ตรวจรับเอกสาร และ
ชำระเงิน คร้ังที่ ๑  

๑๕๖,๙๐๐ รอตรวจรับเอกสาร 
และชำระเงิน คร้ังที่ ๒ 

๒๕๖,๘๐๐ รอตรวจรับเอกสาร 
และชำระเงิน คร้ังที่ ๓ 

๓๐๐,๐๐๐  

 
 



- ๖๕ - 
 

การปฏิบัติราชการในภาพรวมของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๑. แผนงาน มีโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการจำนวน ๙๓ โครงการ ดำเนินการเสร็จ ๕๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๓.๔๔ ยกเลิกโครงการ ๓๒ โครงการ  
คิดเปนรอยละ ๓๔.๔๑ ไมไดดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเปนรอยละ ๒.๑๕   
  ๒. แผนการใชจายงบประมาณ จำนวน ๑๐๗,๕๔๙,๖๐๐ บาท ผลการใชงบประมาณท้ังสิ้น๕๘,๓๙๓,๑๘๒.๕๐ บาท คิดเปนรอยละ ๕๔.๒๙  
ยกเลิก ๔๐,๒๕๔,๗๒๖.๗๔ บาท คิดเปนรอยละ ๓๗.๔๓  (สงคืนสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓๕,๗๔๓,๖๘๙.๗๔ บาท เพ่ือนำไปใชสนับสนุนการแกปญหาและเยียวยา 
ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ไมไดดำเนินการ ๘๑,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๐๘  งบประมาณเหลือจายจากโครงการท่ีดำเนินการแลว 
๘,๘๒๐,๖๙๐.๗๖ บาท คิดเปนรอยละ ๘.๒๐ ซ่ึงงบประมาณดังกลาวไดมีการโอนเปลี่ยนแปลงไปใชในราชการของสำนักงานฯ  

ปญหา/อุปสรรคการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
๑. ผลการดำเนินการและการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนฯ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหตองยกเลิกโครงการ

ฝกอบรม/สัมมนาท้ังในประเทศและตางประเทศหลายโครงการ 
๒. มีโครงการนอกแผนเพ่ิมระหวางปซ่ึงไมไดตั้งงบประมาณไว อาจทำใหไมสามารถดำเนินการได และบางโครงการขอเพ่ิมในไตรมาสสุดทายทำใหไมสามารถดำเนินการ

ไดทันภายในสิ้นปงบประมาณ  
๓. จำนวนผูเขารวมโครงการฝกอบรม/สัมมนาไมเปนไปตามเปาหมาย แตละโครงการจึงมีเงินเหลือคอนขางมาก ทำใหการใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 

ขอเสนอแนะ  
  ๑. หนวยงานยอยควรมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินตาง ๆ หรือการขัดของของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานฯ และมีมาตรการ
รองรับสถานการณดังกลาว เพ่ือไมใหกระทบตอผลผลิตของสำนักงานฯ 
  ๒. หนวยงานยอยควรทบทวนแผน หรือภารกิจของหนวยงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรสำนักงานฯ เพ่ือปรับแผนงาน/โครงการ หรือจัดทำโครงการเพ่ิมตั้งแต 
ตนปงบประมาณ 
  ๓. หนวยงานยอยควรมีแผนหรือแนวทางพัฒนาบุคลากร และจัดขาราชการ/เจาหนาท่ีในหนวยงานเขารับการฝกอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพของแตละตำแหนง  
ตามโครงการฝกอบรมท่ีสำนักงานฯ จัด หรือเสนอใหมีโครงการฝกอบรมตามความจำเปนได 
 


