
๑ 

 

แบบติดตามการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณารางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย 

เปาประสงค  : เพ่ือใหการจัดทำรางกฎหมายมีประสิทธิภาพเปนไปตามความตองการของสังคมและสอดคลองกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

แนวทางการขับเคลื่อน : ๑. กำหนดใหมีการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหรือดิจิทัลไวในรางกฎหมาย/กฎกระทรวงทุกฉบับ 
๒. สรางความรูความเขาใจการดำเนินการตามหลักเกณฑการจดัทำรางกฎหมายและการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย 

    ๓. เขาถึงขอมูลกฎหมายและคำวินิจฉัยทางกฎหมายท่ีทันสมัย 
    ๔. พัฒนากระบวนการรับฟงความคิดเห็นในการจดัทำกฎหมาย 
    ๕. ลดข้ันตอนการทำงานรางกฎหมายและใหความเห็นทางกฎหมาย 

ตัวชี้วัด   : ๑. จำนวนรางกฎหมายและใหคำปรึกษาทางกฎหมายท่ีพิจารณาแลวเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
๒. โครงการสรางความรับรูความเขาใจในการดำเนินการตามหลกัเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย (๔ โครงการ) 

    ๓. ฐานขอมูลกฎหมายตางประเทศ (๓ ฐานขอมูล) 
    ๔. รายงานผลการรับฟงความคดิเห็น 
    ๕. ระเบียบวาดวยการตรวจพิจารณารางกฎหมายและการใหความเห็นทางกฎหมายฉบับปรับปรุง 
          

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑. การตรวจพิจารณา 
รางกฎหมายและ 
ใหความเห็นทาง
กฎหมาย 
 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลว
เสร็จ ๒๒๕ เรื่อง 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลว
เสร็จ ๒๒๕ เรื่อง 
 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมายแลว
เสร็จ ๒๒๕ เรื่อง 
 

- ตรวจพิจารณา 
รางกฎหมาย 
และใหความเห็น 
ทางกฎหมาย
แลวเสร็จ ๒๒๕ 
เรื่อง 
 

-  



๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
(กองกฎหมาย) 

 - เรื่องรับพิจารณา 
จำนวน ๔๖๓ เรื่อง 
- เรื่องพิจารณาเสร็จ 
จำนวน ๔๕๒ เรื่อง 

-       ขอมูลจาก
ระบบงาน 
สารบรรณ 
 

๒. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธและ 
สรางความรับรู 
ตามกฎหมายวาดวย
หลักเกณฑการจัดทำ 
รางกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย 

๗๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

๑. จัดทำ TOR 
๒. เตรียมหาบริษัท 
เพ่ือทำการจัดซื้อ 
จัดจาง 

- จัดทำสื่อวิดีทัศน
และอินโฟกราฟก  
จำนวน ๑ เรื่อง 

๒๕๐,๐๐๐ จัดทำสื่อวิดีทัศน
และอินโฟ
กราฟก  
จำนวน ๒ เรื่อง 

๕๐๐,๐๐๐  

(กองพัฒนากฎหมาย)  

- 
 
 

- 
 

       
*๓. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การพัฒนา 
การปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยหลักเกณฑ 
การจัดทำรางกฎหมาย
และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย 

๓๖๙,๐๐๐ 
 

- - - - ๑. ดำเนินการ
สัมมนา 
(ปลาย พค. / ตน 
มิย. ๖๔) 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินการ 

๓๖๙,๐๐๐ 
 

- -  

 
(กองพัฒนากฎหมาย) 

- -        



๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๔. ติดตามผลการ
ดำเนินการตาม พ.ร.บ. 
หลักเกณฑการจัดทำ 
รางกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย 

- - - - - ๑. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการดำเนินการ 

- 
(รองบ 

ประมาณ) 

- -  

(คณะทำงาน ๔ 
หลักเกณฑ, 
สวนนโยบายและแผน) 

 - -        

*๕. โครงการฝกอบรม
วิทยากรการดำเนินการ
เก่ียวกับกฎหมาย 
วาดวยหลักเกณฑ 
การจัดทำรางกฎหมาย 
และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิของกฎหมาย  
 

๑,๒๗๖,๔๐๐ 
 
 
 

- - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๔. ประเมินผล
โครงการ 
๕. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๙๗๖,๔๐๐ 
 

- - ไดรับ   
๑,๒๗๖,๔๐๐ 
ใช        
๙๗๖,๔๐๐ 
เหลือ  
๓๐๐,๐๐๐.- 
เจียดจายให 
กองพัฒนา
กฎหมาย
โครงการสัมมนา 
เรื่อง การรับฟง 
ความคิดเห็น
เก่ียวกับราง
กฎหมาย 
หรือแนวทาง 



๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

การพัฒนา
กฎหมาย 

 

(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 - -      
 

  

๖. คาธรรมเนียม
สมาชิกสมาคม
ระหวางประเทศ 

๖๘,๓๐๐ - - ชำระคาธรรมเนียม
สมาชิก IIAS 

๑๕,๒๗๕ ๑. ชำระ
คาธรรมเนียม
สมาชิก ITECHLAW 
๒. ชำระ
คาธรรมเนียม
สมาชิก ILA 

๘,๗๒๕ 
 

๑๐,๖๐๐ 
๑๙,๓๒๕ 

 
 

ชำระ
คาธรรมเนียม
สมาชิก 
LAWASIA 

๓๓,๗๐๐  

(กองกฎหมาย
ตางประเทศ 
(ฝายคนควาและ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย)) 

 รออีเมลการเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียม 
สมาชิกสมาคมตาง ๆ 

 -        

๗.  การสมัครสมาชิก
ฐานขอมูลกฎหมาย
ระหวางประเทศ  
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ดำเนินการขออนุมตั ิ
การสมคัรสมาชิก
ฐานขอมลู 

 
 

- สมัครสมาชิก
ฐานขอมูลเสร็จ  
และใชงานได 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - -  

(กองกฎหมาย
ตางประเทศ 

 เลขาธิการฯ
เห็นชอบโครงการ 

-        



๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

(ฝายแปลและ 
ใหความเห็น)) 
 

แลวอยูระหวาง 
ดำเนินการจัดซื้อ 
จัดจาง  

๘. โครงการสมัคร
สมาชิก Free Access 
to Law Movement 
(FALM) 
 

- ดำเนินการสมัคร
สมาชิกเมื่อไดรบั
มอบหมาย 

- - - - - - -  

 

 

(กองกฎหมายท่ีไดรับ
มอบหมาย) 

 กองพัฒนากฎหมาย
ไดสมัครสมาชิก 
Free Access to 
Law Movement 
(FALM) (fatlm.org) 

-        

*๙. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การรับฟง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับ
รางกฎหมายหรือ 
แนวทางการพัฒนา
กฎหมาย  
 
 
 

- - - ๑. ดำเนินการ
สัมมนา (เดือน ม.ีค. 
๖๔) 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผล 
การดำเนินการ 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - เงินเหลือจาย
จากโครงการ
ฝกอบรมวิทยากร
การดำเนินการ
เก่ียวกับกฎหมาย 
วาดวยหลักเกณฑ 
การจัดทำราง
กฎหมาย ฯ 

 

(กองพัฒนากฎหมาย) 

 - -        



๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๐. โครงการสัมมนา
พัฒนาหลักกฎหมาย 
ปกครอง  
 

- - - - - ๑. กำหนดหัวขอ
การบรรยาย/
อภิปราย/เสวนา
เดือน มิ.ย. ๖๔      

 ๑. กำหนด
วิทยากรเพ่ือ   
การบรรยาย/
อภิปราย/เสวนา
และกำหนด          
สถานท่ีเอกชนใน
จังหวัดกรุงเทพฯ
ภายในเดือน 
ก.ค. ๖๔    
๒. กลุมเปาหมาย 
จำนวน ๑๕๐ คน
(เจาหนาท่ี ๑๙ 
คน ผูเขารวม 
๑๓๑ คน)               
๓. เสนอขอ
อนุมัติโครงการ
พรอมจัดทำ
หนังสือเชิญ
วิทยากร และ
หนังสือเชิญ
ผูเขารวม
โครงการ ภายใน
เดือน ก.ค.  
ถึง ส.ค. ๖๔ 

๒๑๔,๐๐๐ เงินเหลือจาย
จาก  
๑) โครงการ 
จัดองคความรู
เก่ียวกับ
กฎหมายวาดวย
วิธีปฏิบัตริาชการ  
ทางปกครอง
และกฎหมาย 
วาดวยความ 
รับผิดทางละเมิด
ของจนท. 
จำนวน 
๑๓๔,๐๐๐.- 
๒) โครงการพิธี 
ลงนามบันทึก
ขอตกลงความ
รวมมือทาง
วิชาการ 
ระหวาง
สำนักงานฯและ
สำนักงานศาล
ปกครอง      
จำนวน 
๑๘,๔๐๐ 



๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๔. ดำเนินการ
ตามโครงการใน
สัปดาหท่ี ๔ 
ของเดือน ส.ค. 
๖๔ 

๓) ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณจาก
สวนกลาง
สำนักงานฯ 
จำนวน 
๖๑,๖๐๐.-    
รวมเปนเงิน 
๒๑๔,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 

 ไดรับอนุมัติใหเจยีด
จายเงินงบประมาณ
จำนวน ๓,๐๐๐ บาท 
ไปสมทบสำหรับการ
ดำเนินโครงการ  
การแลกเปลี่ยน
ความรูดานกฎหมาย
โดยผูเช่ียวชาญจาก
ตางประเทศ 
(โครงการเพ่ิมระหวาง 
ป ลำดับท่ี ๑๕.๑)  
 
 

๓,๐๐๐ 
 

       



๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๑. โครงการสัมมนา
ถายทอดความรู 
ซักซอมความเขาใจ 
และรับฟงความ
คิดเห็นกับหนวยงาน
ในพระราชบัญญัติการ
จัดทำประมวล
กฎหมายตอเน่ือง พ.ศ. 
....  

- ๑. ดำเนินการ
สัมมนา วันท่ี ๒๙ 
ต.ค. ๖๓ 
๒. ประเมินผล
โครงการ  
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๒๐,๘๐๐ - - - - - - เจียดจายจาก
โครงการการ
จัดการ 
ความรูของ
สำนักงาน ฯ  
จำนวน 
๒๐,๘๐๐ บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 

(กองกฎหมาย
กระบวนการยุติธรรม) 

 ดำเนินโครงการ 
วันท่ี ๒๙ ต.ค. ๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๓๐ น. 
ณ หองปรีดีพนมยงค 
ผูเขารวม ๔๐ คน  
รายงานสรุปผลฯ  
อยูระหวางเสนอ 
เลขาธิการฯ 

๒๐,๗๖๐        

๑๒. การพัฒนา 
ความรวมมือทาง
วิชาการดานกฎหมาย
กับสถาบัน National 
Graduate Institute 
for Policy Studies 
(GRIPS) 

๒,๓๕๔,๓๐๐ ๑. ประสานกับ 
GRIPS เก่ียวกับ 
การจัดการประชุม 
๒. จัดทำบันทึก
เสนอ ลธ. เพ่ืออนุมตัิ
หัวขอการประชุม
และกำหนดการ

- 
 

ประสานกับ GRIPS 
เก่ียวกับการจดัการ
ประชุมเปนระยะ ๆ 

- 
 

ประสานกับ GRIPS 
เก่ียวกับการจดัการ
ประชุมเปนระยะ ๆ  

- 
 

เขารวมการ
ประชุม 

๒,๓๕๔,๓๐๐  



๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 ประชุม (หาก GRIPS 
แจงใหจัดการประชุม
ได)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมาย
ตางประเทศ 
(ฝายคนควาและ
เปรียบเทียบกฎหมาย)) 

 ๑. ประสานความ 
คืบหนากับผูประสาน
งานของ GRIPS  
เม่ือ ๒๐ ต.ค. ๖๓ 
ทางไปรษณียอิเล็ก 
ทรอนิกส 
๒. เสนอบันทึกตอ
เลขาธิการฯ และ 
เห็นชอบ เมื่อวันท่ี 
๒๗ พ.ย.๖๓ 
๓. ประสานงาน 
กับเจาหนาท่ี GRIRS 
ขอทราบรายละเอียด
ในการจัดประชุมฯ 
Online และรอ 
รายละเอียดเก่ียวกับ 
การดำเนินการ 
เพ่ิมเตมิเพ่ือเสนอ 
เลขาธิการฯ พิจารณา 
อนุมัติการดำเนิน 
การ 

        



๑๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๓. การพัฒนา 
ความรวมมือทาง
วิชาการดานกฎหมาย
กับหนวยงาน 
ทางกฎหมายของ
สาธารณรัฐเกาหลี  
ตามท่ีสำนักงานฯ  
ไดทำความตกลงไว 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

๒๕๐,๘๐๐ 
 

การประชุมทาง
วิชาการ ALES  
ครั้งท่ี ๘ จัดโดย 
MOLEG ประมาณ
วันท่ี ๒๕ พ.ย. ๖๓  
๑. สงเจาหนาท่ี 
เปนวิทยากร 
๒. สงเจาหนาท่ี 
รวมฟงการประชุม  

๒๕๐,๘๐๐ 
 

- - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. เลขาธิการฯ 
อนุมัติการเขารวม 
ประชุม ALES  
คร้ังท่ี ๘ ทางออนไลน  
๒. เจาหนาท่ี 
ของสำนักงานฯ 
ไดเขารวมประชุม 
ALES ทางออนไลน 
เม่ือวันท่ี ๒๕ พ.ย. ๖๓  
๓. อยูระหวาง 
การจัดทำสรุปผล 
การประชุม 

-       การประชุม 
ALES ครั้งท่ี ๘ 
จะจัดในรูปแบบ
ออนไลน 
สำหรับชาว
ตางประเทศ  
สำนักงานฯ  
จึงเขารวม 
โดยไมตองใช
งบประมาณ  
โดยกอง
กฎหมาย
ตางประเทศ 
จะนำเงินไปใช
สำหรับกิจกรรม



๑๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

(กองกฎหมาย
ตางประเทศ 
(ฝายแปลและให
ความเห็น)) 

อ่ืนท่ีจำเปน  
(หากมี) ตอไป 

 

๑๔.โครงการประชุม 
เรื่อง การปฏริูป 
กฎหมาย (Regulatory 
Reform) ขององคการ 
เพ่ือความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (Organization 
for Economic 
Cooperation and 
Development 
(OECD)) 

๘๓๙,๙๐๐ เขารวมประชุม ๔๑๙,๙๐๐ - - เขารวมประชุม ๔๒๐,๐๐๐ - - ไตรมาส ๑ 
อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
เน่ืองจากการ
สถานการณการ
แพรระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 

 เลื่อนการดำเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา ๒๐๑๙ 

        



๑๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๕. โครงการพิธีลง
นามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทาง
วิชาการและการ
อภิปรายทางวิชาการ 
ระหวางสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
และสำนักงานศาล
ปกครอง MOU   
 

- พิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ
และการอภิปรายทาง
วิชาการระหวาง
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาและ
สำนักงานศาล
ปกครอง (MOU)   

๘๑,๖๐๐ - - - - - - เปลี่ยนแปลง
จากโครงการ
ตำรากฎหมาย
ปกครอง 
ไดรับ 
๑๐๐,๐๐๐       
ใช      
๘๑,๖๐๐  เหลือ  
๑๘,๔๐๐     
(นำเงินท่ีเหลือ
ไปใชในโครงการ
สัมมนาพัฒนา
หลักกฎหมาย
ปกครอง จำนวน 
๑๘,๔๐๐ บาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 

 พิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการและ 
การอภิปรายทาง
วิชาการฯ  
วันท่ี ๓๐ ต.ค. ๖๓   
ณ หองประชุม ๓๐๑ 
ช้ัน ๓ สำนักงาน
คณะกรรมการ

๗๑,๙๕๙.๕๐        



๑๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

กฤษฎีกา อาคาร ๓ 
(เทเวศร) ผูเขารวม
จำนวน ๗๖ คน 

    ๑๕.๑  โครงการ 
สัมมนา เรื่อง 
วิวัฒนาการของสภา
แหงรัฐฝรั่งเศส และ
บทบาทของ  
สภาแหงรัฐในการ
พัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง 
 
(โครงการเพ่ิมระหวาง
ป) 

         โครงการเพ่ิม
ระหวางป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมาย
ปกครอง) 

 ดำเนินการ 
วันท่ี ๑๕ ธ.ค. ๖๓ 
ณ หองประชุม  
ปรีดี  พนมยงค   
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผูเขารวม
จำนวน ๕๑ คน  

๑๒,๖๐๐       งบประมาณ  
มาจากเงินเหลือ
จายขอโครงการ
พิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงความ
รวมมือทาง
วิชาการและการ
อภิปราย  
ทางวิชาการ
ระหวาง
สำนักงาน



๑๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
กฤษฎีกาและ
สำนักงานศาล
ปกครอง จำนวน 
๙,๖๐๐ บาท 
และขอเจียดจาย
เพ่ิมเตมิจาก
งบประมาณของ
โครงการสัมมนา
พัฒนาหลัก
กฎหมาย
ปกครอง จำนวน 
๓,๐๐๐ บาท 
รวมเปนเงิน
๑๒,๖๐๐ บาท 

*๑๖. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการพัฒนา 
กฎหมาย  คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมาย 
และคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

๓๒๒,๗๐๐ ดำเนินการจัด
สัมมนา 

๘๐,๖๗๕ ดำเนินการจัด
สัมมนา 

๘๐,๖๗๕ ดำเนินการจัด
สัมมนา 

๘๐,๖๗๕ ดำเนินการจัด
สัมมนา 

๘๐,๖๗๕ ๑) คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ๑๔ 
คณะ 
๒) คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ๑ 
คณะ 
๓) คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุง
ประมวลกฎหมาย  
๔ คณะ 



๑๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

ในกระบวนการจดัทำ
รางกฎหมายฯ  
 

๔) คณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง ๑ 
คณะ 
รวม ๒๐ คณะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(เลขานุการแตละ
คณะฯ) 

 เลื่อนไปดำเนินการ
ในไตรมาสท่ี ๔ 
โดยจัดรวมกับ
โครงการสัมมนา
ประธานกรรมการฯ 
(ตามมติท่ีประชุม
ในการสัมมนา
ผูบริหาร เม่ือวันท่ี 
๖ - ๘ พ.ย. ๖๓  
ณ โรงแรมชูชัยบุรี 
ศรีอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  
 
 

        



๑๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

*๑๗. การสัมมนา
ประธานกรรมการ
กฤษฎีกา ประธาน
กรรมการพัฒนา
กฎหมาย ประธาน
กรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมาย  
และประธานกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการจดัทำ
รางกฎหมายฯ  

๖๑,๓๐๐ 
 

- - - - - - ๑. ดำเนินการ
สัมมนา
(เดือนกค./สค.
๖๔) 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำ
รายงานสรุปผล
การดำเนินการ 

๖๑,๓๐๐ 
 

 

 
(กองพัฒนากฎหมาย) 

 - - - - - -    

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  :   * หมายถึง โครงการในงบฯ ยุทธศาสตร 

 



๑๗ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 

เปาประสงค : มีข้ันตอนและกระบวนการจัดทำรางกฎหมายมคีุณภาพและเปนไปตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญ ใหมกีฎหมายเทาท่ีจำเปนและไมสรางภาระ 
          แกประชาชน 

แนวทางการขับเคลื่อน : พัฒนาระบบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของกฎหมาย 

ตัวชี้วัด : รางกฎหมายเปนไปตามบทบัญญตัิแหงรัฐธรรมนูญ  
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. การสัมมนาวิชาการ
ประจำปของคณะ 
อนุกรรมการ
ประชาสมัพันธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 

๓๕,๐๐๐ ๑. ดำเนินการ
สัมมนา (เดือน
พ.ย. ๖๓) 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๓๕,๐๐๐ 
 

- - - - - - เปลี่ยนชื่อ
โครงการ 
จากเดิมโครงการ
สัมมนาวิชาการ
ประจำปของ
คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย 

ดำเนินการวันท่ี  
๒๙ พ.ย. ๖๓ 
ณ Event Banana 
Space Siam 
Square One 
มีผูเขารวมจำนวน 
๑๘ คน  
โดยไดขอเสนอแนะ
ในการกำหนด

๗,๗๙๔        



๑๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 

ขอความหลัก 
ในการประชาสัมพันธ 
"Better 
Regulation for 
Better Life"  
ใหสอดคลองกับ
การเลาถึงผลงานท่ี
เปนประโยชนตอ
ประชาชน เพ่ือให
เกิดความเช่ือใจ 
การมีสวนรวม และ
การใหความรูทาง
กฎหมาย ท้ังน้ี  
ควรทำแผนการ
สื่อสารภายนอก
องคกร และ
แผนการสื่อสาร
ภายในองคกร 

  

        
 

 

 

 



๑๙ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาความรูความสามารถของนักกฎหมายในหนวยงานภาครัฐ 

เปาประสงค  : พัฒนาบุคลากรดานการรางกฎหมาย และมีเครือขายนักกฎหมายภาครัฐเพ่ือความรวมมือในการปฏิรูปการจัดทำรางกฎหมาย 

แนวทางการขับเคลื่อน : ๑. เสริมสรางทักษะและศักยภาพนักกฎหมายในหนวยงานภาครัฐ 
    ๒. พัฒนารูปแบบการฝกอบรมและสรางเครือขายนักกฎหมายในหนวยงานภาครัฐ 
    ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประเมนิผล 

ตัวชี้วัด   : ๑. โครงการฝกอบรมนักกฎหมายในหนวยงานภาครัฐ (จำนวน ๗ โครงการ) 
    ๒. ฐานขอมูลเครือขายนักกฎหมาย  
    ๓. มีหลักเกณฑการประเมินนักกฎหมายภาครัฐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ
ระดับปฏิบัติการ  
รุนท่ี ๑๘ 
 

๒,๖๔๘,๓๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 

๘๘๒,๘๐๐ ๑. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 
 
 

๑,๗๖๕,๕๐๐ - - - -  

 
 
 
 
 

 ฝกอบรมระหวาง
วันท่ี ๒๓ ธ.ค. ๖๓ 
- ๒๐ ม.ีค. ๖๔  
ณ โรงแรมรอยลั
ซิตี้ฯ 

อยูระหวาง
การ

ดำเนินการ 

      เลื่อนการ
ฝกอบรม
ตั้งแตวันท่ี ๔ 
มค. ๖๔ 
เน่ืองจาก



๒๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

จำนวน ๑๐๐ คน  
 

สถานการณ
การแพร
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัส 
โคโรนา 
๒๐๑๙ 

๒. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ
ระดับปฏิบัติการ  
รุนท่ี ๑๙ 
 

๒,๖๔๘,๓๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
 
 

๘๘๒,๘๐๐ ๑. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๑,๗๖๕,๕๐๐ - -  

 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 - -        

๓. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ
ระดับชำนาญการ 
ข้ึนไป รุนท่ี ๒๘ 

๒,๔๕๖,๕๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 

๘๑๘,๘๐๐ ๑. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 

๑,๖๓๗,๗๐๐ - - - -  



๒๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 ๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 

๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 ฝกอบรมระหวาง 
วันท่ี ๑ ธ.ค. ๖๓ - 
๒๐ ม.ีค. ๖๔  
ณ โรงแรมเสดี  
อเวนิว  
จำนวน ๑๐๐ คน  

อยูระหวาง
การ

ดำเนินการ 

      เลื่อนการ
ฝกอบรม
ตั้งแตวันท่ี ๔ 
มค. ๖๔ 
เน่ืองจาก
สถานการณ
การแพร
ระบาดของ
โรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 

๔.โครงการฝกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ  
ระดับชำนาญการ 
ข้ึนไป รุนท่ี ๒๙ 
 
 
 
 
 
 

๒,๔๘๙,๘๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 

๘๑๘,๘๐๐ ๑. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๑,๖๗๑,๐๐๐ - - เปลี่ยนช่ือ
โครงการ 
จากเดิม
โครงการ
ฝกอบรม
หลักสตูร 
การราง
กฎหมาย  
การให
ความเห็น 
ทางกฎหมาย 



๒๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

และการ
ดำเนินคดี
ปกครอง รุนท่ี 
๒๓ 

 
 
 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 - -        

๕. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรผูบริหารงาน 
ดานกฎหมายภาครัฐ
ระดับสูง รุนท่ี ๑๐ 
 
 

๒,๙๙๔,๐๐๐ - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 

๙๙๘,๐๐๐ ๑. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๒. ประเมินผล
โครงการ 
๓. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินการ 

๑,๙๙๖,๐๐๐ - -  

(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 - -        

๖. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 

๑,๒๖๓,๐๐๐ - - คร้ังท่ี ๑ 
๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 

๖๓๑,๕๐๐ - - คร้ังท่ี ๒ 
๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 

๖๓๑,๕๐๐  



๒๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๔. ประเมินผล
โครงการ 
 

๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๔. ประเมินผล
โครงการ 

 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 - -        

๗. โครงการฝกอบรม 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ในการดำเนินการ
เก่ียวกับกฎหมายวา
ดวยหลักเกณฑ 
การจัดทำรางกฎหมาย
และการประเมินผล
สัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมาย 
 

๑,๑๓๖,๘๐๐ - - คร้ังท่ี ๑ 
๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๔. ประเมินผล
โครงการ 

๕๖๘,๔๐๐ คร้ังท่ี ๒ 
๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกอบรม 
๒. ประสาน
ผูเก่ียวของ 
๓. ดำเนินการ
ฝกอบรม 
๔. ประเมินผล
โครงการ 

๕๖๘,๔๐๐ - -  

 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 - -        



๒๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๘. ฐานขอมูล
เครือขาย 
นักกฎหมายภาครัฐ 
 
 
 

- จัดเก็บขอมลู 
นักกฎหมาย
ภาครัฐ 
ท่ีเขารับการ
ฝกอบรม 
อยางนอยรอยละ 
๗๐ ของหลักสูตร
ท่ีจัด 

- ๑. จัดเก็บขอมลู 
นักกฎหมาย
ภาครัฐ 
ท่ีเขารับการ
ฝกอบรม 
อยางนอยรอยละ 
๗๐ ของหลักสูตร
ท่ีจัด 
๒. ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
ผานเครือขาย 
 

- จัดเก็บขอมลู 
นักกฎหมาย
ภาครัฐ 
ท่ีเขารับการ
ฝกอบรม 
อยางนอยรอยละ 
๗๐ ของหลักสูตร
ท่ีจัด 
๒. ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
ผานเครือขาย 
 

- จัดเก็บขอมลู 
นักกฎหมาย
ภาครัฐ 
ท่ีเขารับการ
ฝกอบรม 
อยางนอยรอยละ 
๗๐ ของหลักสูตร
ท่ีจัด 
๒. ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร 
ผานเครือขาย 
 

-  

 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

 อยูระหวางการ
รวบรวมขอมลู 

-        

๙. เกณฑการประเมิน 
นักกฎหมายภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เตรียมการรวบรวม
ขอมูล 

- ๑. ประเมินผลผู
เขารับการ
ฝกอบรมระดับ
ปฏิบัติการและ
ชำนาญการ 
- โดยวิธีทดสอบ
ยอยระหวางการ
ฝกอบรม 
- โดยวิธีประเมิน
โครงงาน ฯ 

- ๑. ประเมินผล 
ผูเขารับการ
ฝกอบรมระดับ
ปฏิบัติการ 
และชำนาญการ 
- โดยวิธีทดสอบ
ยอยระหวางการ
ฝกอบรม 
- โดยวิธีประเมิน
โครงงาน ฯ 

- สรุปผลการ
ประเมินภาพรวม 

-  



๒๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน) 

- โดยวิธีสอบ
ขอเขียน 
 

- โดยวิธีสอบ
ขอเขียน 
๒. ประเมินผล 
ผูเขารับการ
ฝกอบรม 
ผูบริหารระดับสูง 
- โดยวิธีประเมิน
รายงานขอเสนอ 
ตอรัฐบาล 

อยูระหวาง
เตรียมการรวบรวม
ขอมูล 

-        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เปาประสงค  : เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการองคกรของสำนักงานฯ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯ  
ใหบรรลผุลตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

แนวทางการขับเคลื่อน : ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการใหบริการขอมูลทางกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาขาราชการและกระบวนการทำงาน 
    ๓. พัฒนาระบบการจัดการความรู 
    ๔. เสริมสรางความโปรงใสและระบบธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด   : ๑. ระบบฐานขอมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
    ๒. คะแนนประเมินสวนราชการ (ผานทุกองคประกอบ) 
    ๓. สำนักงานฯ มีการจดัการความรูอยางเปนระบบ 
    ๔. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ไมต่ำวารอยละ ๘๕) 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. โครงการจางเหมา
บริการบำรุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอร และ
อุปกรณประชุม 
วีดีทัศนของสำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

๑๕,๘๔๐,๐๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและ
ดำเนินการจาง 

- ดำเนินการ
บำรุงรักษาและ
ซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
วิดีทัศน 

๓,๙๖๐,๐๐๐ ดำเนินการ
บำรุงรักษาและ
ซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
วิดีทัศน 

๓,๙๖๐,๐๐๐ ดำเนินการ
บำรุงรักษาและ
ซอมแซมแกไข
ระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ
วิดีทัศน 

๗,๙๒๐,๐๐๐  

 
(สวนสารสนเทศ) 

 - -        



๒๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒. โครงการเชา
เครือขายความเร็วสูง
และบริการอินเตอรเน็ต
ของสำนักงาน ฯ 

๓,๘๐๓,๐๐๐ จัดทำขอบเขตของ
งานและดำเนินการ
จัดจาง 

๙๕๐,๗๕๐ บริการเครือขาย
คอมพิวเตอร
ความเร็วสูง 
และอินเตอรเน็ต 

๙๕๐,๗๕๐ บริการเครือขาย
คอมพิวเตอร
ความเร็วสูง 
และอินเตอรเน็ต 

๙๕๐,๗๕๐ บริการเครือขาย
คอมพิวเตอร
ความเร็วสูง 
และอินเตอรเน็ต 

๙๕๐,๗๕๐  

 
 
(สวนสารสนเทศ) 

 จัดทำขอบเขต 
ของงานและ
ดำเนินการจัดจาง 

๔๑๗,๓๐๐        

๓. โครงการจางบริการ
บำรุงรักษาระบบรักษา
ความปลอดภัยของ 
ศูนยคอมพิวเตอร 

๖๙๐,๐๐๐ จัดทำขอบเขต 
ของงานและ
ดำเนินการจาง 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการ
บำรุงรักษาความ
ปลอดภัยของ 
ศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการ
บำรุงรักษาความ
ปลอดภัยของ 
ศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐ ดำเนินการ
บำรุงรักษาความ
ปลอดภัยของ 
ศูนยคอมพิวเตอร 

๑๗๒,๕๐๐  

 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 

 จัดทำขอบเขต 
ของงานและ
ดำเนินการจาง 
 
 

๑๖๗,๕๐๐        

๔. โครงการจัดทำ
ขอมูลกฎหมายสื่อ
ประสมสำหรับผูพิการ
ทางการไดยินและการ
มองเห็นเพ่ือเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ต 
 

๕๐๐,๐๐๐ รางขอบเขตของ
งานและดำเนินการ
จางจัดทำขอมูล 

- จัดทำขอมูล
กฎหมายสื่อประสม 

- จัดทำขอมูล
กฎหมายสื่อประสม 

- สงมอบขอมูล
กฎหมายสื่อประสม 

๕๐๐,๐๐๐  



๒๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 

 

(สวนสารสนเทศ) 

 รางขอบเขต 
ของงานและ
ดำเนินการจาง
จัดทำขอมูล 

-        

๕. โครงการจัดทำจลุ
สาร “กฤษฎีกาสาร” 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๓๗๕,๐๐๐ จัดทำจุลสาร 
ฉบับท่ี ๑ 

๖๒,๕๐๐ 
 

จัดทำจุลสาร 
ฉบับท่ี ๒ 

๖๒,๕๐๐ 
 
 

๑. จัดทำจุลสาร 
ฉบับท่ี ๓ 
๒. จัดทำจุลสาร 
ฉบับท่ี ๔ 

๖๒,๕๐๐ 
๖๒,๕๐๐ 

๑๒๕,๐๐๐ 

๑. จัดทำจุลสาร 
ฉบับท่ี ๕ 
๒. จัดทำจุลสาร 
ฉบับท่ี ๖ 
 

๖๒,๕๐๐ 
๖๒,๕๐๐ 

๑๒๕,๐๐๐ 

 

 
 
(สวนชวยอำนวยการ
และประชาสัมพันธ) 

 อยูระหวางดำเนิน 
การจัดพิมพ 
กฤษฎีกาสาร 
ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๔ 

อยูระหวาง
การ

ดำเนินการ 

       

๖. โครงการ
ประชาสมัพันธเพ่ือ
สรางความรูความเขาใจ 
ดานกฎหมายท่ีมี
ผลกระทบตอประชาชน 
 

๕๕๔,๐๐๐ เผยแพรภารกิจ/
กฎหมายท่ีมี
ผลกระทบ 
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 
และสื่อออนไลน 

๑๕๕,๐๐๐ 
 
 
 

 

 เผยแพรภารกิจ/
กฎหมายท่ีมี
ผลกระทบ 
ตอประชาชน 
ทางหนังสอืพิมพ 
และสื่อออนไลน 

๑๒๒,๐๐๐ 
 

 
 

 

เผยแพรภารกิจ/
กฎหมายท่ีมี
ผลกระทบ 
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 
และสื่อออนไลน 

๑๒๒,๐๐๐ 
 
 
 

 

เผยแพรภารกิจ/
กฎหมายท่ีมี
ผลกระทบ 
ตอประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ 
และสื่อออนไลน 
 

155,๐๐๐ 
 
 
 

 

 

 
 
 

 ดำเนินการจัดทำ 
ขาว/บทความ 
เผยแพร 

อยูระหวาง
การ

ดำเนินการ 

      เลขาธิการฯ 
อนุมัติให 
ปรับเปลีย่น 



๒๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ
และประชาสัมพันธ) 

ประชาสมัพันธ 
ขอมูลดานกฎหมาย
ทางสื่อออนไลน 
ของสำนักขาว  
ครั้งท่ี ๑ แลวเสร็จ 

จากการ 
เผยแพรทาง
หนังสือพิมพ
เปนเผยแพร
ทางสื่อ 
ออนไลน 

๗. โครงการปรับปรงุ
ระบบฐานขอมลูและ
บำรุงรักษาเว็บไซต Law 
for ASEAN 
 

๑๐๒,๐๐๐ ๑. จัดจางผูรับจาง
ปรับปรุงและ
บำรุงรักษาเว็บไซต 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญาจาง 
๓. คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๓๔,๗๗๗.๑๔ 
 

๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญาจาง 
๒ . คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๓๔,๗๗๗.๑๔ 
 

๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญาจาง 
๒ . คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๓๔,๗๗๗.๑๔ 
 

๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญาจาง 
๒ . คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๓๔,๗๗๗.๑๔ 
 

ลธ.อนุมัติให
เจียดจายงบ
ดำเนินงาน
เพ่ือดำเนิน
โครงการ
เพ่ิมเตมิรวม
วงเงิน
งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 
(บันทึกสวน
การคลัง ลว. 
๒๖ ส.ค. 
๖๓) 

(กองกฎหมาย
ตางประเทศ  
(ฝายคนควาและ

 ๑. ปรับปรุง 
ฐานขอมูลและ 
เบิกจายคาดำเนิน 
การปรับปรุงขอมูล

อยูระหวาง
การ

ดำเนินการ 

       



๓๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

เปรียบเทียบ
กฎหมาย)) 

๒. ผูรบัจางดำเนิน 
งานตามสญัญาจาง 
(รอบเดือน พ.ย. - 
ธ.ค. ๖๓) 
 

๘. จัดจางบุคลากร
จัดทำฐานขอมูล
กฎหมายภายใตกรอบ
การดำเนินงาน 
ของประชาคมอาเซียน 
และความรวมมือ
ระหวางประเทศ
อาเซียน 
กับภูมิภาคตาง ๆ  
 
 
 

๕๕๐,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเปน
รายเดือน 

๑๕๐,๐๐๐ ๑. จางบุคลากร 
เพ่ือจัดทำ
ฐานขอมูลกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจรบังานเปนราย
เดือน 

๑๕๐,๐๐๐ ลธ.อนุมัติให
เจียดจายงบ
ดำเนินงาน
เพ่ือดำเนิน
โครงการ
เพ่ิมเตมิรวม
วงเงิน
งบประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ 
บาท 
(บันทึกสวน
การคลัง ลว. 
๒๖ ส.ค. 
๖๓) 

 
 
 
 
 

 ๑. จางบุคลากร 
เพ่ือจัดทำฐาน 
ขอมลูกฎหมาย 
จำนวน ๒ คน  
(ทำสัญญาจาง 
วันท่ี ๑๖ ธ.ค. ๖๓) 

อยูระหวาง
การ

ดำเนินการ 

       



๓๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

(กองกฎหมาย
ตางประเทศ  
(ฝายคนควาและ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย)) 

๒. คณะกรรมการ 
ตรวจรับงาน
(รอบเดือน ต.ค. - 
ธ.ค. ๖๓) 
 

๙. การจดัทำคำแปล
กฎหมายและการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดทำกฎหมายไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการเผยแพรขอมูล
กฎหมายแกประชาชน 
 
 

๗๓๕,๔๐๐ ๑. จัดจางทำคำ
แปลประมวล
กฎหมาย จำนวน 
๓ ฉบับ 
(ป.วิ.พ., ป.วิ.อ 
และ ปอ.)  
๒. จัดทำ TOR  
บันทึกอนุมัติ
โครงการ 
รางสัญญาจาง 
และลงนามสญัญา 

- จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมาย 
จำนวน ๓ ฉบับ  
งวดท่ี ๑ 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมาย 
จำนวน ๓ ฉบับ  
งวดท่ี ๒ 
 

 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 

 

จัดจางทำคำแปล
ประมวลกฎหมาย 
จำนวน ๓ ฉบับ  
งวดท่ี ๓ 
 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑. วงเงิน
งบประมาณ
ไมเพียงพอ 
จึงขอรับ
จัดสรร
เพ่ิมเตมิอีก 
๒๒๔,๖๐๐.- 
รวมเปน 
๙๖๐,๐๐๐ 
บาท  
 
๒. 
ระยะเวลา
ทำสัญญา
ผูกพัน ๑๘ 
เดือน  
(๖ งวด) 
งบประมาณ
สวนท่ีเหลือ 
จะเบิกจาย 



๓๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ภายใน 
ใตรมาส ๓  
ของปงบ ฯ
พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 

 
 
 
 
(กองกฎหมาย
ตางประเทศ (ฝายแปล
และใหความเห็น) 

 ๑.ทำสญัญาจางกับ
ผูรับจาง เมื่อวันท่ี 
๒๒ ธ.ค. ๖๓ 
กำหนดระยะเวลา 
๑๒ เดือน  
๒. อยูระหวางการ
ดำเนินการแปล 

-        

๑๐. โครงการเช่ือมโยง
ขอมูลกฎหมายใน
ระบบ ThCA (Thai 
Code Annotated) 
 

๙๙๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี  
จำนวน ๖ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๑๘๐,๐๐๐ 
(ขอเจียดจาย
จากงบ
ดำเนินงานอีก 
๙๐,๐๐๐.-) 
๒๗๐,๐๐๐ 

 
 

 

 
 
 
 

 ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี  
จำนวน ๖ คน 

๒๗๐,๐๐๐        



๓๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายขอมูลกฎหมาย)) 

อัตราจางคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  
๒. ดำเนินการ
จัดทำฐานขอมูล
คำอธิบายกฎหมาย
รายมาตราเพ่ือ
เตรียมเช่ือมโยง 
เขากับบทบัญญตั ิ
ท่ีเก่ียวของท่ีได
จำแนกตามหัวขอ
เรื่อง จำนวน ๖ 
ฉบับ ๔๘๖ มาตรา 
๓. ดำเนินการ
จัดทำฐานขอมูล
ความเห็นทาง
กฎหมายโดยการ
ยอแลวเช่ือมโยงกับ
บทบัญญัติท่ี
เก่ียวของ จำนวน 
๒๖ เรื่อง  
๔. ดำเนินการ
จัดทำฐานขอมูล
ความเห็นทาง
กฎหมายเรื่องใหม 
จำนวน ๓๓ เรื่อง 



๓๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๕. ดำเนินการ
ปรับปรุงฐานขอมูล
ความเห็นทาง
กฎหมาย (เทียบ
กรณีกฎหมายมีการ
แกไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกและจดัทำ
กฎหมายฉบับใหม) 
จำนวน ๕๗ เรื่อง 
๖.ดำเนินการ
เช่ือมโยงกฎหมาย
ลำดับรอง (พรฎ.
และกฎกระทรวง) 
เขากับพรบ. 
ท่ีเก่ียวของ จำนวน 
๑,๑๘๖ ฉบับ 

๑๑. โครงการเผยแพร
กฎหมาย 
 
 
 
 

๙๙๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี  
จำนวน ๖ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตามสญัญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๑๘๐,๐๐๐ 
(ขอเจียดจาย
จากงบ
ดำเนินงานอีก 
๙๐,๐๐๐.-) 
๒๗๐,๐๐๐ 

 

 
 
 

 จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี  
จำนวน ๖ คน 

๒๗๐,๐๐๐        



๓๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายขอมูลกฎหมาย)) 

อัตราจางคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  
เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการ 

๑๒. โครงการจดัพิมพ
เอกสารเผยแพร 
“กฤษฎกีาโฟกัส” และ 
“รวมความเห็นของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาในรอบ ๖
เดือน” 

๓๓,๐๐๐ จัดพิมพ “กฤษฎีกา
โฟกัส” 

- ๑. จัดพิมพ 
“กฤษฎีกาโฟกัส” 
๒. จัดพิมพ  
“รวมความเห็นของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาในรอบ  
๖ เดือน” 

๑๖,๕๐๐ จัดพิมพ “กฤษฎีกา
โฟกัส” 

- ๑. จัดพิมพ 
“กฤษฎีกาโฟกัส” 
๒. จัดพิมพ  
“รวมความเห็นของ
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาในรอบ  
๖ เดือน” 

๑๖,๕๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายขอมูลกฎหมาย)) 

 จัดพิมพและ
เผยแพรจุลสาร
กฤษฎีกาโฟกัสฉบับ
รายเดือน (เดอืนละ 
๖๐ เลม) จำนวน 
๑๘๐ ฉบับ และ
เผยแพรขอมลูผาน
ทางเว็บไซตของ
สำนักงาน 
http://www. 
krisdika.go.th 

-        



๓๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๓. โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลกฎหมายใน
ระบบหองสมุดดิจติอล 
(Digital Library) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายขอมูลกฎหมาย)) 

๑,๙๘๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน 
๑๒ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๓๖๐,๐๐๐ 
(ขอเจียดจาย
จากงบ
ดำเนินงาน
เพ่ิมเตมิอีก 
๑๘๐,๐๐๐.-) 
๕๔๐,๐๐๐ 
 

 

๑. จัดจางลูกจาง
เพ่ือดำเนินการตาม
โครงการ จำนวน 
๑๒ คน อัตรา
คาจางคนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  
๒. ดำเนินการ
ตรวจสอบขอมลู
กฎหมายท่ีอยูใน
ระบบหองสมุด
ดิจิทัลของ 
สำนักงานฯ และ
ดำเนินการปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมาย
เพ่ือนำลงในระบบ
หองสมุดดจิิทัล 
จำนวน ๓๖ รหัส

๕๔๐,๐๐๐        



๓๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย โดยคดิ
เปนขอมูลกฎหมาย
ท่ีไดดำเนินการแลว 
จำนวน ๑,๙๔๑ 
ฉบับ  
๓. ดำเนินการ 
นำขอมูลกฎหมาย 
ท่ีประกาศใชบังคับ
ในเว็บไซต 
ราชกิจจานุเบกษา
ลงในระบบหองสมุด
ดิจิทัล จำนวน 
๑,๔๙๗ ฉบับ  
พรอมท้ังปรับปรุง
ฐานขอมูลกฎหมาย
ใหเปนปจจุบัน
จำนวน ๒๔๓ ฉบับ 
และดำเนินการ
ยกเลิกกฎหมาย 
จำนวน ๑๖๒ ฉบับ 

 

 



๓๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๔. โครงการพัฒนา
ฐานขอมูลหนังสือ 
วารสาร และตำรา
กฎหมายในระบบ
หองสมุดดจิิตอล 
(Digital Library) 
 
 

๓๓๐,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน 
๒ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๙๐,๐๐๐ ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๒. ตรวจรับงาน 

๖๐,๐๐๐ 
(ขอเจียดจาย
จากงบ
ดำเนินงาน
เพ่ิมเตมิอีก 
๓๐,๐๐๐.- ) 
๙๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายขอมูลกฎหมาย)) 

 ๑. จัดจางลูกจาง
เพ่ือดำเนินการ 
ตามโครงการ
จำนวน ๒ คน 
อัตราจาง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  
๒. ดำเนินการ
สแกนหนังสือ 
วารสาร ตำรา
กฎหมายท้ังของ
ไทยและตางประเทศ 
ซึ่งแบงเปนตำรา
กฎหมายไทย 
จำนวน ๓ เลม 
และตำรากฎหมาย
ตางประเทศ 
จำนวน ๓ เลม  

๙๐,๐๐๐        



๓๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือนำลงระบบ
หองสมุดดจิิทัล 
แลวเผยแพร
ประชาสมัพันธ
ใหกับเจาหนาท่ี 
ของสำนักงานฯ 
ทราบ รวมท้ังอยู
ระหวางการจดัทำ
ดัชนีคำคนท่ีเปน
ประโยชนใน
เอกสารรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจพิจารณา 
รางประมวล
กฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ ๕ 
เพ่ือเผยแพรตอไป 

๑๕. โครงการจดัองค
ความรูเก่ียวกับ
กฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองและกฎหมาย
วาดวยความรับผดิ 

๖๐๐,๐๐๐          
(จำนวน ๔ คน) 

 

๑. จางเหมาบริการ
เพ่ือดำเนิน
โครงการดังกลาว               
๒. คนควา ศึกษา 
รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล
ตามท่ีกำหนด 

๙๐,๐๐๐          
(จำนวน         
๒ คน) 

 

๑. จางเหมาบริการ
เพ่ือดำเนิน
โครงการดังกลาว               
๒. คนควา ศึกษา 
รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล
ตามท่ีกำหนด 

๙๐,๐๐๐
(จำนวน  
๒ คน) 

๑. จางเหมาบริการ
เพ่ือดำเนิน
โครงการดังกลาว               
๒. คนควา ศึกษา 
รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล
ตามท่ีกำหนด 

๙๐,๐๐๐
(จำนวน         
๒ คน) 

๑. จางเหมาบริการ
เพ่ือดำเนิน
โครงการดังกลาว               
๒. คนควา ศึกษา 
รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล
ตามท่ีกำหนด 

๙๐,๐๐๐
(จำนวน     
๒ คน) 

ไดรับ 
๖๐๐,๐๐๐      
ใช    
๓๖๐,๐๐๐  
เหลือ 
๒๔๐,๐๐๐    



๔๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ทางละเมดิของ
เจาหนาท่ี 
 
 

ใน TOR และตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ใน TOR และตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ใน TOR และตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ใน TOR และตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ขอนำเงินท่ี
เหลือไปใชใน 
๑. โครงการ
สัมมนาเชิง
การปฏิบัติ
เก่ียวกับ
กฎหมายวา
ดวยวิธี
ปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
และ
กฎหมายวา
ดวยความรบั
ผิดทาง
ละเมิดของ
เจาหนาท่ีกับ
องคกร
ปกครอง     
สวนทองถ่ิน
ในจังหวัดท่ี
เหมาะสม 
จำนวน 
๑๐๖,๐๐๐ 
บาท 



๔๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒.โครงการ
สัมมนา
พัฒนา หลัก
กฎหมาย
ปกครอง       
จำนวน 
๑๓๔,๐๐๐ 
บาท 
๒๔๐,๐๐๐      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมาย
ปกครอง) 

 ๑. รวบรวมขอมูล
ความเห็น
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา          
คำพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดและ
คำสั่งศาลปกครอง
สูงสุด ในป พ.ศ. 
๒๕๖๓ เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ
ความรับผิด     
ทางละเมดิของ
เจาหนาท่ี        
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
จำนวน ๑๑ เรื่อง   

๙๐,๐๐๐                  



๔๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 

อ.๑๖๙/๒๕๖๓,  
อ.๑๔๐/๒๕๖๓, 
๑๑๙/๒๕๖๓,  
อ.๒๕๘/๒๕๖๓,    
อผ.๑๗๓/๒๕๖๓, 
อ.๔๔/๒๕๖๓,   
คร.๑๘/๒๕๖๓, 
๗๐๙/๒๕๖๓, 
๕๒๕/๒๕๖๓, 
๑๒๐๘/๒๕๖๓, 
๑๖๑๙/๒๕๖๓  
๒. รวบรวมขอมูล
ความเห็น
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา        
และคำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด 
และคำสั่งศาล
ปกครองสูงสุด
เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติ    
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ ในป พ.ศ. 
๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ 



๔๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

เรื่อง             
๓๐/๒๕๖๓,  
๙๐/๒๕๖๓,  
๑๐๖/๒๕๖๓,  
อ.๑๐๐/๒๕๖๓, 
คร.๑๖๐/๒๕๖๓, 
อ.๓๙/๒๕๖๓,  
อ.๒๐๗/๒๕๖๓,  
อ.๒๗๓/๒๕๖๓, 
คบ.๒/๒๕๖๓, 
๒๒๗/๒๕๖๓  
๓. สรปุยอคำ
พิพากษาศาลปกครอง 
สูงสุดคดีพิพาท
เก่ียวกับการ 
ท่ีหนวยงาน        
ทางปกครองหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ
กระทำการโดย 
ไมชอบดวยกฎหมาย 
และคดีพิพาทเก่ียวกับ 
สัญญาทางปกครอง 
(อุทธรณ คำพิพากษา)  
จำนวน ๑ เรื่อง    
อ.๖๑๘/๒๕๖๓  



๔๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔. รวบรวม 
คำพิพากษา          
ศาลปกครองสูงสุด 
และเรื่องเสรจ็ 
ในประเด็นเรื่อง 
การสงอุทธรณ  
ทางไปรษณีย 
ตาพระราชบัญญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ จำนวน ๕ 
เรื่อง ๑๕๒/๒๕๔๙, 
๓๔๕/๒๕๔๘, 
๙๓๒/๒๕๔๗, 
๘๔๔/๒๕๔๗, 
๔๗๙/๒๕๕๔  
๕. ตรวจทาน
หนังสือหลักการ   
และแนวคำวินิจฉัย
เก่ียวกับพระราช 
บัญญัติความรับผิด     
ทางละเมดิของ
เจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เพ่ิมตัวอยาง        
คำพิพากษาและ



๔๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

เรื่องเสร็จป ๒๕๕๙ 
- ปจจุบัน  
ในตนฉบับหนังสือ 
จำนวน ๙ เรื่อง - 
เรื่องเสร็จท่ี ๔๒/
๒๕๕๙, ๒๑๒/
๒๕๕๙, ๒๑๓/
๒๕๕๙, ๓๓๗/
๒๕๕๙, ๖๔๕/
๒๕๕๙, ๙๙๐/
๒๕๕๙, ๑๐๕๙/
๒๕๕๙๑, ๕๒๕/
๒๕๕๙, ๑๕๔๖/
๒๕๕๙  
๖. ตรวจทาน
หนังสือหลักการ   
และแนวคำวินิจฉัย
เก่ียวกับพระราช 
บัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ เพ่ิม
ตัวอยาง  คำ
พิพากษา และ    
เรื่องเสร็จป ๒๕๕๙ 
- ปจจุบัน     



๔๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ในตนฉบับหนังสือ 
จำนวน ๖ เรื่อง 
๑๐๑/๒๕๕๙, 
๑๐๐๗/๒๕๕๙, 
๑๐๓๔/๒๕๕๙, 
๑๒๘๙/๒๕๖๓, 
๑๔๐๐/๒๕๕๙, 
๑๔๓๓/๒๕๕๙  
๗. ถอดเทป
บรรยายทาง
วิชาการ เรื่อง 
วิวัฒนาการของ
สภาแหงรัฐฝรั่งเศส
และบทบาทของ
สภาแหงรัฐในการ
พัฒนาหลัก
กฎหมายปกครอง   
๘. ถอดเทปบท
สัมภาษณของ   
รองประธานศาล
ปกครองสูงสุด 
(นายชาญชัย แสวง
ศักดิ์)  
 



๔๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๙. ถอดเทป
ปาฐกถาของ      
ศ.ดร.อมร  จันทรส
มบูรณ  
๑๐. สนับสนุนงาน
ของเจาหนาท่ีฯ ใน
การจดัเตรียมขอมูล
ทางวิชาการและ
การปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

๑๖. โครงการสัมมนา
เชิงการปฏิบัติเก่ียวกับ
กฎหมายวาดวยวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง และกฎหมาย 
วาดวยความรับผดิ 
ทางละเมดิของ
เจาหนาท่ีกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 

๒๔๔,๐๐๐   ๑. กำหนดหัวขอ
การบรรยาย/
อภิปราย/เสวนา
เดือน ธ.ค. ๖๓     
๒. กำหนดวิทยากร
และกำหนด 
สถานท่ีเอกชนใน
จังหวัดชลบุรี หรือ
จังหวัดท่ีเหมาะสม 
๓. กลุมเปาหมาย 
จำนวน ๑๔๐ คน
(เจาหนาท่ี ๑๙ คน 
ผูเขารวม ๑๒๑ 
คน)               

๓๕๐,๐๐๐ 
 

    นำเงินเหลือ
จากโครงการ
จัดองค
ความรู
เก่ียวกับ
กฎหมายวา
ดวยวิธี
ปฏิบัติ
ราชการ   
ทางปกครอง 
และกฎหมาย
วาดวย   
ความรับผิด 
ทางละเมิด



๔๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔. เสนอขออนุมตัิ
โครงการพรอม
จัดทำหนังสือเชิญ
วิทยากร  
และหนังสือเชิญ
ผูเขารวมโครงการ 
ภายในเดือน ก.พ.-
มี.ค. ๖๔          
๕. ดำเนินการตาม
โครงการในสปัดาห
ท่ี ๔ ของเดือน 
มี.ค. ๖๔ 

ของ
เจาหนาท่ี 
จำนวน 
๑๐๖,๐๐๐ 
บาท 
รวมเปน 
๓๕๐,๐๐๐ 
บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. กำหนดจดั
โครงการในวันท่ี   
๓ - ๕ มีนาคม 
๒๕๖๔             
ณ จังหวัดชลบุรี  
๒. ฝายวิเคราะห
และคดปีกครอง  
ไดประสานขอมูล
การจองเบ้ืองตน  
กับโรงแรม Pullman 
Pattaya G แลว 
แตโดยท่ีทาน
เลขาธิการฯ   

-        



๔๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมาย
ปกครอง) 

มีขอสั่งการใหเลื่อน
การอบรม สัมมนา 
หรือดูงาน
ตางจังหวัดออกไป
กอนจนกวาจะมี
คำสั่งเปลีย่นแปลง   
เพ่ือความปลอดภัย
ของเจาหนาท่ี
สำนักงานฯ และ  
ผูเขารับการอบรม
ทุกหลักสูตร  
ท่ีสำนักงานจัด   
ฝายวิเคราะหและ
คดีปกครองรับไป
ดำเนินการตาม 
ขอสั่งการดังกลาว
ตอไป 

 

 

๑๗. โครงการจดัทำ
ฐานขอมูลแบบ
กฎหมายเพ่ือใชในการ
วิเคราะหแบบ
กฎหมาย 

๖๖๐,๐๐๐ รวบรวมราง 
พระราชกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๐๐ - 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑๘๐,๐๐๐ สรุปการเขียน 
รางพระราชกฤษฎีกา 
ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๐๐ 
- พ.ศ. ๒๕๓๐  
เปนหัวขอตาง ๆ  

๑๘๐,๐๐๐ สรุปการเขียน 
รางพระราชกฤษฎีกา
ตั้งแตพ.ศ. ๒๕๓๑ 
- พ.ศ. ๒๕๖๓  
เปนหัวขอตาง ๆ  

๑๘๐,๐๐๐ จัดทำสรุปแบบ 
แนวทางการ 
รางพระราช
กฤษฎีกาแตละ

๑๒๐,๐๐๐ 
(ขอเจียดจาย
จากงบ
ดำเนินงาน
เพ่ิมเตมิอีก 

 



๕๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

(ปงบประมาณ 
๒๕๖๔) 
 
 
 
 

เชน หลักการเหตผุล  
ช่ือพระราชกฤษฎีกา  
วันใชบังคับ  
คำปรารภ ฯลฯ 
 

เชน หลักการเหตผุล 
ช่ือพระราชกฤษฎีกา 
วันใชบังคับ  
คำปรารภ ฯลฯ 
 

หัวขอเปนรูปเลม
พรอมภาคผนวก 

๖๐,๐๐๐ 
บาท) 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
 
 
(กองหลักนิติบัญญตัิ) 

 ดำเนินการรวบรวม
รางพระราชกฤษฎีกา 
พ.ศ. ๒๕๐๐ - 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

๑๘๐,๐๐๐        

๑๘. รายงานสรุป
ขอมูลผลงานสำคญั
ของสำนักงานฯ เพ่ือ
สรางความรับรูความ
เขาใจตอประชาชน 
 
 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมาย 
ท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชนหรือ 
รางกฎหมายท่ีอยู 
ในความสนใจของ
สังคม 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมาย 
ท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชนหรือ 
รางกฎหมายท่ีอยู 
ในความสนใจของ
สังคม 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมาย 
ท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชนหรือ 
รางกฎหมายท่ีอยู 
ในความสนใจของ
สังคม 

- รอยละ ๑๐๐  
ของรางกฎหมาย 
ท่ีสงผลกระทบตอ
ประชาชนหรือ 
รางกฎหมายท่ีอยู 
ในความสนใจของ
สังคม 

-  

 
 
(สวนนโยบายและ
แผน) 

 สรุปขอมูลรางกฎหมาย 
ท่ีอยูในความสนใจ
ของประชาชน 
จำนวน ๑๐ เรื่อง 

-        

๑๙. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การถายทอดตัวช้ีวัด
และใหคำปรึกษา

๑๒๘,๕๐๐  ดำเนินโครงการ 
ในเดือน ธ.ค. ๖๓  
ณ สถานท่ีเอกชน 
ในกรุงเทพฯ 

๑๒๘,๕๐๐ 
 

- - - - - - * เปลี่ยนช่ือ
โครงการใหม  
เดิมช่ือ 
โครงการ



๕๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

เก่ียวกับการประเมิน
สวนราชการตาม
มาตรการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ  
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

สัมมนาเชิง
วิชาการดาน
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
เพ่ือรองรับ 
การขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตร
ชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กลุมพัฒนาระบบ) 

 ดำเนินการวันท่ี 
๒๔ พ.ย. ๖๓  
ณ โรงแรมรอยลั 
ปร๊ินเซส หลานหลวง 
มผีูเขารวมจำนวน 
๙๐ คน ท้ังน้ี 
ผูเขารวมการสัมมนา 
มีความรูความเขาใจ 
ในการจัดทำตัวช้ีวัด
และดำเนินการ 
ประเมินสวนราชการฯ 
ท่ีเหมาะสมและ 
สะทอนถึงพันธกิจ 
และยุทธศาสตร
ของสำนักงานฯ 

๘๑,๐๐๐ 
 

       



๕๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

และสามารถจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
พรอมท้ังมี
ความรูความเขาใจ 
ในหลักเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐสูระบบ
ราชการ ๔.๐ 
(PMQA 4.0)  
ซึ่งเปนเครื่องมือ 
ท่ีชวยพัฒนา 
ปรับปรุง ระบบการ
ทำงานขององคการ 
สามารถปรับตัว
เพ่ือรองรับกับ
สถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลง 
อยูเสมอ 

 

 

 



๕๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๐. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การมีสวนรวมในการ
ติดตามและประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
กำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ ประจำป 
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑,๐๔๐,๐๐๐ 
 

- - - - - - ดำเนินโครงการ 
ในเดือน ก.ย. ๖๔  
ณ สถานท่ีเอกชน 
ในตางจังหวัด 

 

๑,๐๔๐,๐๐๐ 
 

เจียดจาย
งบประมาณ
ใหโครงการ
สัมมนา เรื่อง 
การถายทอด
ยุทธศาสตรสู
แผนปฏิบัติ
ราชการของ
สำนักงาน
คณะกรรมก
ารกฤษฎกีา
ประจำป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวน 
๓๓๓,๘๐๐ 
บาท 
 

 
(กลุมพัฒนาระบบ) 

          

๒๑. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรการเปน
ขาราชการท่ีดสีำหรับ
ขาราชการท่ีอยูระหวาง

๒๐๓,๖๐๐ - - - - จัดอบรม
ขาราชการบรรจุ
ใหม  
วันท่ี ๒๔ – ๒๘ 
พ.ค. ๖๔ 

๒๐๓,๖๐๐ - -  



๕๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ 
 
 
(สวนการเจาหนาท่ี) 

          

๒๒. โครงการปจฉิม
นิเทศขาราชการ
เกษียณอายุ  
ของสำนักงาน ก.พ.  
 

- - - - - สงขาราชการ
เกษียณอายเุขารวม
โครงการฯ 
( เม.ย. - มิ.ย. ๖๔) 
 

๘๐,๐๐๐ 
รองบประมาณ 

- -  

 
 
(สวนการเจาหนาท่ี) 

          

๒๓. โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน ทำ
ความดีดวยใจภักดิ์ 
(จิตอาสา)  
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

๗๓,๘๐๐ กิจกรรม CSR รุนท่ี 
๑ 
๒๘ พ.ย. ๖๓ 

 

๓๖,๙๐๐ กิจกรรม CSR รุนท่ี 
๒ 
วันท่ี ๒๒ - ๒๖ 
มี.ค. ๖๔ 

๓๖,๙๐๐ กิจกรรม CSR  รุน
ท่ี ๓ 
มิ.ย ๖๔ 

รองบประมาณ 
(๓๖,๙๐๐) 

กิจกรรม CSR รุนท่ี 
๔ 
ส.ค. ๖๔ 

รอ
งบประมาณ 
(๓๖,๙๐๐) 

 

 
 
 
 
(สวนการเจาหนาท่ี) 

 ดำเนินโครงการ
วันท่ี ๒๗ – ๒๘ 
พ.ย. ๖๓ ณ หนวย
พิทักษปาหนองยาว 
เขตรักษาพันธุสตัว

๖๙,๑๒๐ (รวมกิจกรรมครั้งท่ี 
๑ และ ๒ เปนครั้ง
เดียว) 

-      



๕๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ปาแมน้ำภาชี  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
มีผูเขารวม ๓๖ คน 
(รวมกิจกรรมครั้งท่ี 
๑ และ ๒ เปนครั้ง
เดียว) 

๒๔. โครงการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล 
ของบุคลากรสำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาประจำป
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑๘๓,๗๐๐ - - - - จัดอบรมระหวาง
วันท่ี ๒๑ – ๒๕ 
มิ.ย. ๖๔ 

๑๘๓,๗๐๐ - -  

 
(สวนการเจาหนาท่ี) 

 - -        

๒๕. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรการเขียน
โปรแกรม 
(Programming)  
หรือการพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน  
(Application)  
 

๓๐,๐๐๐ - - - - เขารับการอบรม  ๘,๐๐๐ เขารับการอบรม  ๒๒,๐๐๐  



๕๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
(สวนสารสนเทศ) 

 - -        

๒๖. โครงการฝกอบรม
หลักสตูรเก่ียวกับ
ระบบเครือขาย 
(Network) หรือระบบ
รักษาความปลอดภัย 
(Security System) 
 

๙๗,๐๐๐ - - เขารับการอบรม
เก่ียวกับระบบ
เครือขาย 
Network 

๒๐,๐๐๐ เขารับการอบรม
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย Security 
System 

๔๖,๐๐๐ เขารับการอบรม
ระบบรักษาความ
ปลอดภัย Security 
System 

๓๑,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สวนสารสนเทศ) 

 อบรมหลักสูตร 
Infographic 
Presentation 
Design เพ่ิมพลัง
การสื่อสารในยุค
ไทยแลนด 4.0 
วันท่ี ๒๖ - ๒๗ 
พ.ย. ๖๓ จำนวน ๒ 
คน รวม ๑๙,๘๐๐ 
บาท และ หลักสูตร 
การสรางวิดีโอ 
Modern Motion 
เพ่ือการนำเสนอ
อยางมืออาชีพดวย
โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint วันท่ี 

๔๖,๖๒๐       เน่ืองจาก
สวนสารสนเทศ 
มีนโยบาย
พัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเตรียม
ความพรอม
ดานการนำเสนอ 
ขอมูลทาง
ดิจิทัล  
ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ
และระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
จึง
จำเปนตอง
ขอเกลี่ย



๕๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 

๑๖ - ๑๘ ธ.ค. ๖๓ 
จำนวน ๒ คน รวม 
๒๖,๘๒๐ บาท 
ณ โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส จัดอบรม
โดย สำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) 

งบประมาณ
การฝกอบรม 

๒๗. โครงการฝกอบรม
หลักสตูร “เทคนิคการ
เปนพิธีกร” 
 
 

๕,๙๐๐ - - ๑. ชำระ
คาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาท่ีเขา
รับการฝกอบรม  
๑ คน  
(เดือน ม.ค. ๖๔) 

๕,๙๐๐ - - - - เน่ืองจาก
เปนการ
ฝกอบรมกับ
หนวยงาน
ภายนอก 
กำหนดการ
อาจเปลี่ยน 
แปลงได 
 

 
 
 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 

 ชำระคาลงทะเบียน
ลวงหนาแลว 
(อบรมระหวางวันท่ี 
๒๓ - ๒๖ มี.ค. 
๖๔) 

 

๕,๙๐๐        



๕๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๘. โครงการฝกอบรม
หลักสตูร “นัก
ประชาสมัพันธดิจิทัล 
Smart PR”  
 
 

๕,๙๐๐ - - ๑. ชำระ
คาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาท่ีเขา
รับการฝกอบรม ๑ 
คน  
(เดือน ม.ค. ๖๔) 

๕,๙๐๐ - - - - เน่ืองจาก
เปนการ
ฝกอบรมกับ
หนวยงาน
ภายนอก 
กำหนดการ
อาจเปลี่ยน 
แปลงได 
 

 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 

          

๒๙. โครงการฝกอบรม
หลักสตูร “การจดัทำ
แผนงาน
ประชาสมัพันธแบบ
ครบวงจร” 
 
 

๙,๘๐๐ - - - - ๑. ชำระ
คาลงทะเบียน 
๒. สงเจาหนาท่ีเขา
รับการฝกอบรม  
๒ คน 
(เดือน พ.ค. ๖๔) 

๙,๘๐๐ - - เน่ืองจาก
เปนการ
ฝกอบรมกับ
หนวยงาน
ภายนอก 
กำหนดการ
อาจเปลี่ยน 
แปลงได 
 

 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 

          



๕๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๐. โครงการสัมมนา 
เรื่อง การถายทอด
ยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัต ิ
ราชการของสำนักงาน ฯ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๔๓,๗๐๐ ๑. ขออนุมตัิโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ  
(วันท่ี ๖ - ๘ พ.ย. 
๖๓) 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ  

๔๓,๗๐๐ 
+ 

๓๓๓,๘๐๐ 
รวมเปน 

๓๗๗,๕๐๐ 
 
 

- - - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สวนนโยบายและ
แผน) 

 ดำเนินโครงการ  
วันท่ี ๖ - ๘ พ.ย. 
๖๓ ณ โรงแรมชูชัย 
ศรีอัมพวา  
จ. สมุทรสงคราม 
ผูเขารวมจำนวน 
๔๕ คน  
ผูเขารวมมีสวนรวม
ในการวางแผนและ
ผลักดันการปฏบัิต ิ
งานใหเปนไปตาม 
แผนปฏิบัตริาชการ
และแผนการใชจาย
งบประมาณและได
รับทราบนโยบาย 
การปฏิบัตริาชการ
และรวมกันกำหนด 
ทิศทางการทำงาน 

๑๗๓,๐๒๐       เกลี่ยงบจาก
โครงการ
สัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การมี
สวนรวมใน
การติดตาม 
และประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ประจำป
งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และกำหนด
แนวทางการ
ปฏิบัตริาชการ 
ประจำป



๖๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือจัดทำคำของบ
ประมาณรายจาย 
ประจำป 

งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จำนวน 
๓๓๓,๘๐๐ 
บาท 

๓๑. โครงการสมัมนา 
เรื่อง การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสำนักงาน ฯ 
ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๓๒,๓๐๐ 
 

- - ๑. ขออนุมตัิโครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 

๑๓๒,๓๐๐ 
 

- - - -  

(สวนนโยบายและ
แผน) 

          

๓๒. โครงการการ
สัมมนาผูบรหิารระดับ
ตนและระดบักลาง 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

๗๙,๘๐๐  - - ขออนุมัติโครงการ
เดือน มี.ค. ๖๔ 
 
 

- ๑. ดำเนินโครงการ 
(เดือน เม.ย. ๖๔) 
๒. สรปุ/
ประเมินผล
โครงการ 
 

๗๙,๘๐๐  - - ขอเปลี่ยน
สถานท่ีจัด
จากกรุงเทพฯ  
เปนตางจังหวัด  
ใชงบประมาณ 
ประมาณ 
๓๘๖,๘๔๐ 
บาทโดยตอง
ของบประมาณ
จากสวนกลาง 



๖๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

อีก 
๓๐๗,๐๔๐ 
บาท 
 

(กองกฎหมายการ
พาณิชยและ
อุตสาหกรรม) 

 - -        

๓๓. โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง 
กลไกทางกฎหมาย
เก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล 
 
 

๓๙,๑๐๐  - - ๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ
(สัปดาหท่ีสามของ
ก.พ. ๖๓) 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ  

๓๙,๑๐๐ - - - -  

(กองกฎหมายการเงิน 
การคลัง) 

          

๓๔. โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง ยาน
เกา : สมดลุของการ
พัฒนาเมืองกับการ
อนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม 
 

๗๖,๘๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติ
โครงการ 
๒. ดำเนินโครงการ 
๓. สรปุ/
ประเมินผล
โครงการ 

๗๖,๘๐๐ - -  



๖๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

(กองกฎหมาย
การศึกษาและ
วัฒนธรรม) 

          

๓๕. โครงการจดัจาง
บุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงานอาคาร
สถานท่ี 
  

๔๓๒,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน   
๓ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๑๐๘,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน   
๓ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๑๐๘,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน   
๓ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๑๐๘,๐๐๐ ๑. จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน   
๓ คน 
๒. ผูรบัจาง
ดำเนินงานตาม
สัญญา 
๓. ตรวจรับงาน 

๑๐๘,๐๐๐  

 
 
 
 
(สวนการคลัง) 

 จางเหมาบริการ
เจาหนาท่ี จำนวน   
๑ คน เพ่ือดำเนิน 
การตามโครงการ 

๓๖,๐๐๐        

๓๖. โครงการการ
จัดการความรูของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
 

๓๙๗,๓๐๐ 
 

 รวม 
๑๘,๖๐๐ 

 รวม 
๑๒๑,๗๐๐ 

 รวม 
๑๑๑,๑๐๐ 

 รวม 
๑๒๕,๑๐๐ 

 

๑) กิจกรรมการเสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู 

   ๔๒,๐๐๐ กิจกรรมเสวนาฯ 
จำนวน ๒ ครั้ง  

๘,๔๐๐ กิจกรรมเสวนาฯ 
จำนวน ๓ ครั้ง 

 ๑๒,๖๐๐ กิจกรรมฯเสวนา 
จำนวน ๓ ครั้ง 

 ๑๒,๖๐๐ กิจกรรเสวนาฯ 
จำนวน ๒ ครั้ง 

๘,๔๐๐  



๖๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒) กิจกรรมการ
แบงปนความรู (KM 
Sharing Day) 

  ๑๐๖,๕๐๐ - - - - - - กิจกรรม
แลกเปลีย่นองค
ความรู  
จำนวน ๑ ครั้ง 

 ๑๐๖,๕๐๐  

๓) กิจกรรมการ
ถายทอดความรูจาก
ผูเช่ียวชาญ 

   ๓๐,๖๐๐ กิจกรรมการ
ถายทอดฯ จำนวน 
๑ ครั้ง 

  ๑๐,๒๐๐ - - กิจกรรมการ
ถายทอดฯ จำนวน 
๑ ครั้ง 

  ๑๐,๒๐๐ กิจกรรมการ
ถายทอดฯ จำนวน 
๑ ครั้ง 

 ๑๐,๒๐๐  

๔) การฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การสรางสื่อเพ่ือการ
สื่อสารและเผยแพร
ความรู 

๒๑๘,๒๐๐ - - การฝกอบรมฯ  
จำนวน ๑ ครั้ง 

๑๐๙,๑๐๐ การฝกอบรมฯ  
จำนวน ๑ ครั้ง 

๘๘,๓๐๐ - - เจียดจายงบ
ใหโครงการ
สัมมนา
ถายทอด
ความรู 
ซักซอม
ความเขาใจ 
และรับฟง
ความคิดเห็น 
กับหนวยงาน 
ในพระราช 
บัญญัติการ
จัดทำ
ประมวล 
กฎหมาย
ตอเน่ือง  
จำนวน 
๒๐,๘๐๐  



๖๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๕) กิจกรรมการจดัเก็บ
ความรู 
 

- การจัดเก็บองค
ความรูจำนวน ๑ 
ครั้ง 

- การจัดเก็บองค
ความรู จำนวน๑ 
ครั้ง 

- การจัดเก็บองค
ความรู จำนวน ๑ 
ครั้ง 

     - การจัดเก็บองค
ความรู จำนวน ๑ 
ครั้ง 

-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สวนนโยบายและ
แผน) 

 ๑. กิจกรรมการจัด
เสวนาแลกเปลีย่น
ความรู หัวขอ คำขอ 
งบประมาณ เรื่อง
งายๆ ใครก็ทำได  
วันท่ี ๒๕ พ.ย.๖๓  
ผูเขารวม  ๗๐ คน  
๒. กิจกรรมการ
ถายทอดฯ  
ไมไดดำเนินการ
เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
๓. กิจกรรมการ
จัดเก็บความรูไมได
ดำเนินการเน่ือง
เน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือ ฯ 

๔,๒๐๐        



๖๕ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๗. โครงการซอมแซม
เอกสารตนฉบับการราง
กฎหมาย 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมเอกสาร 
๒. ขออนุมัต ิ
เพ่ือดำเนินงาน 
๓. จัดสงเอกสาร 
เพ่ือดำเนินงาน 
ตามแผนงานฯ 
 

- ตรวจรับเอกสาร
และชำระเงิน ครั้ง
ท่ี ๑ 

๒๕๐,๐๐๐ ตรวจรับเอกสาร
และชำระเงิน ครั้ง
ท่ี ๒ 

๒๕๐,๐๐๐ ตรวจรับเอกสาร
และชำระเงิน ครั้ง
ท่ี ๓ 

๓๐๐,๐๐๐  

 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายหองสมดุ
กฎหมาย)) 

 ๑. รวบรวมเอกสาร 
๒. ขออนุมัต ิ
เพ่ือดำเนินงาน 
๓. จัดสงเอกสาร 
เพ่ือดำเนินงาน 
ตามแผนงานฯ 
 

        

๓๘. โครงการเย็บเลม
หนังสือและวารสาร 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายหองสมดุ
กฎหมาย)) 

๓๐,๐๐๐ - - - - ๑. รวบรวมเอกสาร 
ท่ีจะเย็บเลม 
๒. ขออนุมัติและ
ดำเนินงานจัดซื้อ
จัดจาง 
 

- ตรวจรบัเอกสาร 
ท่ีดำเนินการแลว
เสร็จพรอมท้ังชำระ
เงิน 

๓๐,๐๐๐  

         



๖๖ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๙.  จัดซื้อหนังสือ 
วารสาร และตำรา 
ของหองสมุด 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑. ตออายุวารสาร 
และ Supplement 
๒. สำรวจความ
ตองการจัดซื้อ
หนังสือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑. ตออายุวารสาร 
และ 
Supplement 
๒. ขออนุมัต ิ
เพ่ือดำเนินการ
จัดซื้อหนังสือ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑. ตออายุวารสาร 
๒. ดำเนินการ
จัดซื้อตามระเบียบ 

๕๐๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับและ
ชำระเงินการจดัซื้อ
หนังสือ 
๒. จัดซื้อหนังสือ
ภาษาไทยและ
ชำระเงิน 
๓. ตออายุวารสาร
และ 
Supplement 
 

๕๐๐,๐๐๐  

 
 
(กองกฎหมายไทย  
(ฝายหองสมดุ
กฎหมาย)) 

 ๑. ตออายุวารสาร 
และ Supplement 
๒. สำรวจความ
ตองการจัดซื้อ
หนังสือ 

๗๖,๓๕๖        

๔๐. โครงการตำรา
กฎหมายปกครองและ
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ - - - - - - - - ยกเลิก
โครงการ  
     

 
 
(กองกฎหมาย
ปกครอง) 

 ยกเลิกโครงการ และเปลีย่นแปลงเปนโครงการ พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสำนักงานฯ และสำนักงานศาลปกครอง  
     

 



๖๗ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๑. โครงการจดัพิมพ
หนังสือรายงานผล 
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ประจำป 
๒๕๖๓  
 
 

๑๒๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมผลการ
ดำเนินงานของ
สำนักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการ       
ทางปกครอง        
 ๒. รวบรวม          
ผลการดำเนินงาน   
ของคณะกรรมการ   
วิธีปฏิบัติราชการ
ประจำป ๒๕๖๓ 
 

- ๑. รวบรวม และ
วิเคราะหสภาพ
ปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบังคับ
ใชพระราชบัญญตัิ
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙        
๒. นำเสนอ
คณะกรรมการ     
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง
พิจารณา  

- ๑. เสนอขออนุมตัิ
โครงการฯ        
๒. ดำเนินการจาง 
ผูรับจาง      
 ๓. ผูรับจาง
ดำเนินการจัดพิมพ 
 

- ๑. ผูรบัจาง
ดำเนินการจัดพิมพ         
 ๒. คณะกรรมการ
ตรวจการจาง     
๓. เผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมาย 

๑๒๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 

 ๑. รวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน   
ในป ๒๕๖๓ 
แบงเปน ๒ สวน   
คือ  สวนท่ี ๑
คณะกรรมการ   
วิธีปฏิบัติราชการ      
ทางปกครอง 
ความเห็นของ
คณะกรรมการ   
วิธีปฏิบัติราชการ

-        



๖๘ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางปกครอง 
จำนวน ๘ เรื่อง  
และสวนท่ี ๒        
ฝายเลขานุการ
คณะกรรมการ    
วิธีปฏิบัติราชการ       
ทางปกครอง  
๒. สื่อวิดีทัศน  คือ           
    ๑) วิวัฒนาการ
ของสภาแหงรัฐ
ฝรั่งเศสและ
บทบาทของ    
สภาแหงรัฐ        
ในการพัฒนาหลัก
กฎหมายปกครอง          
    ๒) หลักการใหม
ในการบังคับทาง
ปกครอง : 
มาตรการบังคับ
ทางปกครอง
สำหรับคำสั่ง     
ทางปกครอง    
ท่ีกำหนด 
ใหชำระเงิน  



๖๙ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

    ๓) หลักการใหม
ในการบังคับ    
ทางปกครอง : 
มาตรการบังคับ
ทางปกครอง
สำหรับคำสั่ง       
ท่ีกำหนดใหกระทำ
หรือละเวนกระทำ  
    ๔) หลักการใหม
ในการบังคับ     
ทางปกครอง :   
การมอบอำนาจ   
ในการพิจารณาใช
มาตรการบังคับ         
ทางปกครอง    
    ๕) เจาหนาท่ี     
ผูออกคำสั่ง        
ใชมาตรการบังคับ        
ทางปกครอง     
และการแตงตั้ง   
เจาพนักงานบังคับ
ทางปกครอง  
     ๖) โครงการ
สัมมนาพัฒนาหลัก
กฎหมายปกครอง 



๗๐ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

เรื่องหลักเกณฑ
ใหมในการบังคับ  
ทางปกครอง : 
หลักการและ
แนวทางปฏิบัติ   
ในวันท่ี ๑ ก.ย. ๖๓  
    ๗) การเผยแพร
ผลงานผานชองทาง
สื่อตาง ๆ ดังน้ี  
       - เว็บไซตกอง
กฎหมายปกครอง  
       - เฟสบุค 
กองกฎหมาย
ปกครอง  
       - ยูทูป       
กองกฎหมาย
ปกครอง  
    ๘) การสง
เจาหนาท่ีไป
บรรยาย 

๔๒. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA 

- - - ชวงเตรียมการ
ประเมิน  
(นำเขาขอมูลเพ่ือ
เตรียมการ
ประเมิน) 

- ชวงดำเนินการ
ประเมิน 
(ดำเนินการ
ประเมินตามแบบ 
IIT, EIT, OIT) 

- รายงานผล 
การประเมิน 
ตอผูบริหาร 

-  



๗๑ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 

(ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต) 

 - -        

๔๓. โครงการฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การนอมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสูการปฏิบัติ
เพ่ือเสรมิสราง 
การปฏิบัติงาน 
อยางโปรงใส 
 
 

๘๓,๖๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมตั ิ
๒. ประสานงาน
เพ่ือเตรียมการ 
๓. ดำเนินการ 
(ภายใน ๒๖ -  ๓๐ 
เม.ย. ๖๔) 
๔. จัดทำสรุปผล
เสนอผูบริหารฯ 
 

๗๗,๙๘๐ - - คงเหลือ 
๕,๖๒๐ 

(ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต) 

 - -        

๔๔. โครงการฝกอบรม
เพ่ือเสรมิสรางทักษะ 
ในการบริหารความเสี่ยง 
เรื่อง การแยกแยะ
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน

๗๖,๕๐๐ ๑. เสนอขออนุมตั ิ
๒. ประสานงาน 
เพ่ือเตรียมการ 
๓. ดำเนินการ 
(ภายใน ๑๔ - ๒๕ 
ธ.ค. ๖๓) 

๗๑,๔๐๐  - - - - - - คงเหลือ 
๕,๑๐๐ 



๗๒ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

สวนรวมเพ่ือตาน 
การทุจริต 
 

๔. จัดทำสรุปผล 
เสนอผูบริหารฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต) 

 ดำเนินการ วันท่ี 

๑๖ ธ.ค. ๖๓  

ณ โรงแรมเซ็นจรูี่ 

พารค มีผูเขารวม 

จำนวน ๖๙ คน 

มีผูเขารวมสามารถ
เสรมิสรางทักษะ 
ในการบริหาร 
ความเสีย่ง เรื่อง 
การแยกแยะ
ผลประโยชน 
สวนตนและ
ผลประโยชน
สวนรวมเพ่ือตาน 
การทุจริตได 
 

๖๐,๙๐๐        

๔๕. โครงการพัฒนา
ความรูเชิงสรางสรรค 
เพ่ือเสรมิสราง
คุณธรรม จรยิธรรม ใน
การสงเสริมคานิยม
สุจรติในการปฏิบัติงาน 

๑๗๐,๘๐๐ - - ๑. เสนอขออนุมตั ิ
๒. ประสานงาน 
เพ่ือเตรียมการ 
๓. ดำเนินการ
(ภายใน ๒๒ – ๒๖ 
ก.พ. ๖๔) 

๑๕๙,๔๖๐ - - - - คงเหลือ 
๑๑,๓๔๐ 

 



๗๓ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 ๔. จัดทำสรุปผล 
เสนอผูบริหารฯ 
 

(ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต) 

 - -        

๔๖. โครงการยกยอง
เชิดชูเกียรตผิูประพฤติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดี
ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 
 

๕,๐๐๐ - - - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงาน
และดำเนินการ
คัดเลือกระหวาง
เดือน ก.ค. - ก.ย. 
๖๔  
๓. ประกาศผล 
และมอบโล
ประกาศฯ 

๕,๐๐๐  
 

(ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต) 

 - -        

๔๗. โครงการ
กฤษฎีกาสัญจร 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

๘๙,๑๐๐ ๑. ประสานขอจัด
โครงการกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
๒. สญัจร ครั้งท่ี ๑ 

 
 
 

๑๙,๑๐๐ 
 

๑. ผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ 
๒. ประสานกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
๓. สญัจร ครั้งท่ี ๒ 
 

๓๕,๘๐๐ 
 
 
 

๑๗,๑๐๐ 
๕๒,๙๐๐ 

- - ๑. ประสานขอจัด
โครงการกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
๒. สญัจร ครั้งท่ี ๓ 

 
 
 

๑๗,๑๐๐ 
 

 



๗๔ 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหตุ แผนกิจกรรม/ 

ผลกิจกรรม 
แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
(สวนชวยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ) 

 ดำเนินการ ครั้งท่ี 
๑ วันท่ี ๖ พ.ย. ๖๓ 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

๑๔,๖๐๐ เลขาธิการฯ สั่งการใหยกเลิกโครงการฯ  

๔๘. โครงการจดัทำ
หนังสือรายงาน
ประจำป 
 
 

๒๕๐,๐๐๐ ประสานขอขอมูล 
จากสวนงานท่ี
เก่ียวของ 

- ตรวจสอบขอมลู
และจัดทำตนฉบับ 

- ๑. ขออนุมัติ/จดั
จาง 
๒. ดำเนินการ
จัดทำ 

- ๑. จัดทำแลวเสร็จ 
๒. เผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมาย 

๒๕๐,๐๐๐ ปน้ีจะจัดทำ 
เปน E-Book  
 

 
 
(สวนชวยอำนวยการ
และประชาสัมพันธ) 

 อยูระหวางการ
ประสานขอขอมูล 
จากสวนงานท่ี
เก่ียวของ 

-        

๔๙. โครงการหนังสือ
เผยแพรภารกิจของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 

๓๐๐,๐๐๐ - - - - - - โครงการหนังสือ
เผยแพรภารกิจของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๓๐๐,๐๐๐  

(สวนชวยอำนวยการ
และประชาสัมพันธ) 

 เลขาธิการฯ สั่งการใหยกเลิกโครงการฯ เน่ืองจากปท่ีแลวมีหนังสือเหลืออยูจำนวนหน่ึงและไมสามารถใชแจกไดหากเลยระยะเวลาครึ่งปไปแลว 
 

 

 


