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ค าน า 
 
  ด้วยรัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือเป็นกรอบและ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่ก าหนดในยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 
๒๐ ปต่อจากนี้ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตรด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทุกภาคส่วน 
ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน โดยการน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวไปจัดท ากรอบ ทิศทาง 
และแผนงานของตนเพ่ือการมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ประชาชนมีรายไดสูง 
อยูในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินด ีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  

  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ ซึ่งภารกิจ
ของส านักงานฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงานฯ ได้น ากรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนแม่บทระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระยะยาว พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่อยู่ในภารกิจความรับผิดชอบของส านักงานฯ  

  แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะเป็น
แนวทางและเครื่องมือในการผลักดันการปฏิบัติราชการของส านักงานฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามพันธกิจ เป้าประสงค ์เป้าหมาย
การให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
 
 
          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
                    เมษายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                   หน้า 

 บทน า  ๑ 

  โครงสร้างการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๔   

  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๕ 

 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ๖ 

 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน  ผลลัพธ ์ ๗ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ๘ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Action Plan)       ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด 
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่แสดงภารกิจที่ส่วนราชการจะด าเนินการ 
ภายในระยะเวลา ๔ ปี ซ่ึงต้องมีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจของส่วนราชการที่จะด าเนินการในปีใดปีหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท าการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  
การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ และประโยชน์สุข 
ของประชาชน รวมทั้งภารกิจในการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมหาชน  
ซึ่งภารกิจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งส านักงานฯ ได้ก าหนดเป้าหมายเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
 ๑. ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายมีคุณภาพ ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๒. ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการลงประชามติ 
 ๓. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเป้าหมายที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ดังนี้   

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ 
 ๑.๑ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  
ที่บังคับได้และเป็นธรรม 
 ๑.๒ มีเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 ๑.๓ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากฎหมาย 
 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๓ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนากระบวนการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๗ โครงการ 

(๒) เสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดท าร่างกฎหมาย  
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๔ โครงการ 

(๓) บูรณาการการจัดท าร่างกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๙ โครงการ 

๑ 



๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง  
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ  
 ๒.๑ ศึกษาและวิจัยกฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการเพ่ือพัฒนา
กฎหมาย 

 ๒.๒ ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายปกครองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๒.๓ มีฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คอื  

(๑) วิจัยและพัฒนากฎหมาย  
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๒ โครงการ 

(๒) พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง  
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๑ โครงการ 

 ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย  
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ประการ คือ 
 ๓.๑ นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีองค์ความรู้ทางกฎหมาย 
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
 ๓.๒. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมายทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการ
และความเปลี่ยนแปลงของโลก 
 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๒ กลยุทธ์ คือ  

(๑) พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายกฤษฎีกา  
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๒ โครงการ 

(๒) พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๖ โครงการ 

 ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เผยแพร่ความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน  
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑ ประการ คือ ให้บริการความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน 
  โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๓ กลยุทธ์ คือ  

(๑) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย 
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๔ โครงการ 

(๒) พัฒนาและปรับปรุงช่องทางเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๕ โครงการ 

(๓) ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๑๕ โครงการ 

  ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การ  
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๔ ประการ คือ 
 ๕.๑ ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
 ๕.๒ ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
 ๕.๓ ส านักงานฯ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
 ๕.๔  ส านักงานฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

๒ 



 โดยก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๓ กลยุทธ์ คือ  
(๑) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประกอบด้วย ๒ แผนงาน จ านวน ๕ โครงการ 
(๒) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประกอบด้วย ๓ แผนงาน จ านวน ๒๘ โครงการ 
(๓) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและการบริหารจัดการกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ประกอบด้วย ๑ แผนงาน จ านวน ๑ โครงการ  
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



โครงสร้างการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายนิพนธ์ ฮะกมีี) 

กองกฎหมาย 
การเงินการคลัง 

กองกฎหมายเทคโนโลยี 
และการคมนาคม 

กองกฎหมายการพาณชิย์ 
และอุตสาหกรรม 

กองกฎหมายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองกฎหมายไทย 

ฝ่ายกฎหมาย
การเงิน 

ฝ่ายกฎหมาย 
การคลัง 

ฝ่ายกฎหมาย 
เทคโนโลย ี

ฝ่ายกฎหมาย 
อุตสาหกรรม 

ฝ่ายกฎหมาย 
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และการเกษตร 
 

ฝ่ายข้อมูล
กฎหมาย 

ฝ่ายกิจการ 
พิเศษ 

กองกฎหมายปกครอง 

กองหลักนิติบัญญัต ิ

กองกฎหมาย 
กระบวนการยตุิธรรม 

กองกฎหมายการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน 

ฝ่ายพัฒนา 
หลักกฎหมาย

ปกครอง 
ฝ่ายวิเคราะห์ 
และคดีปกครอง 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

ฝ่ายกฎหมาย
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางแพ่ง 

ฝ่ายกฎหมาย
กระบวนการ 

ยุติธรรมทางอาญา 

ฝ่ายกฎหมาย 
การเมือง 

การปกครอง 

ฝ่ายกฎหมาย 
การบริหาร

ราชการแผ่นดิน 

ฝ่ายกฎหมาย
การค้าระหว่าง
ประเทศและ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ฝ่ายวิเคราะห์ 
การร่างกฎหมาย 

สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมายมหาชน 

กองกฎหมายการศึกษา 
และวัฒนธรรม 

กองกฎหมาย 
สวัสดิการสังคม 

ฝ่ายบริหาร
หลักสูตร 

ฝ่ายปฏิบัติการ   
   และประเมินผล 

ฝ่ายกฎหมาย 
อุดมศึกษา 

และวัฒนธรรม 

ฝ่ายกฎหมาย 
สวัสดิการสังคม 

ฝ่ายกฎหมาย 
สาธารณสุข 

ฝ่าย
ห้องสมุด
กฎหมาย 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้านการทุจริต
กา รทุจต 

ฝ่ายอาเซียนและ 
กิจการต่างประเทศ 

ฝ่ายแปล 
และให้ความเห็น 

๔ 

กรรมการร่างกฎหมายประจ า 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล) 

ฝ่ายกฎหมาย 
ทรัพยากร 

 

ฝ่ายกฎหมาย 
พลังงาน 

ฝ่ายกฎหมาย 
คมนาคม 

ฝ่ายกฎหมาย 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

และการกีฬา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายวรรณชัย บุญบ ารุง) 

ฝ่ายประมวล
กฎหมาย  

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ส านักงานเลขาธิการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายปกรณ์ นิลประพันธ์) 

กองกฎหมายต่างประเทศ 

ฝ่ายกฎหมาย 
การค้าภายใน 

กองพัฒนากฎหมาย 



หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดท ากฎหมาย การใช้กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พิจารณาและจัดท าร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และพิจารณา
เสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดท าร่างกฎหมาย 
 ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ 
 ๓. ประสานงานด้านการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 
 ๔. จัดท าค าแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงิน  และให้ค าปรึกษา หรือ
ปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศ 
ร้องขอ 
 ๕. วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและของสังคมแล้ว ท าการศึกษา
วิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 
 ๖. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ๗. ท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วให้บริการค้นคว้า 
แก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 
 ๘. ด าเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 
 ๙. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานฯ หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕ 



วิสัยทัศน ์
 

  ด ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับ
เชื่อถือในการจัดท ากฎหมาย การให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม 
 

ค่านิยมองค์การ 
 

มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ 
 

ค าอธิบายค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ัน : ตั้งใจท าอย่างจริงจัง 

สร้างสรรค์ : จัดท า สร้างให้มี ให้เป็นขึ้น 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัดท าร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐ และ
สร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้
ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย 

๓. วิจัยและพัฒนากฎหมายของประเทศ เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
 
 ๑. ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายมีคุณภาพ ครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๒. ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการลงประชามติ 
 ๓. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย 

 
ผลลัพธ์ 

 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 
  การมีกฎหมายที่ดี และมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 
 กฎหมายมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบันและเป็นเครื่องมือในการปฏิรูป
ประเทศ 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
  ๑. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลกฎหมาย
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ 
 ๒. นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทางที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๗ 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
 

กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
 

เป้าหมายการให้บริการของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน 
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

๑. ปรับปรุงกระบวนการ 
ร่างกฎหมายและจัดระเบียบ
กฎหมายเพื่อขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศ 
๒. เสริมสร้างเครือข่าย 
ทางกฎหมายเพ่ือรองรับ 
การปฏิรูปประเทศ 
๓. สร้างความเข้มแข็งองค์กร 

๑. ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมายมีคุณภาพ ครบถ้วน 
เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
๒. ปฏิรูปกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ 
ที่ได้รับความเห็นชอบในการลง
ประชามติ 
๓. ให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย 

 

 

 
 

 
 
 
 

 ๘ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                                       
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ๑. การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
    ๒. มีเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    ๓. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากฎหมาย 
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนากระบวนการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    ๒. เสริมสร้างนวัตกรรมในการจัดท าร่างกฎหมาย 
    ๓. บูรณาการการจัดท าร่างกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัด   : ๑. จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
    ๒. จ านวนเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
    ๓. โครงการมีส่วนร่วมในการจัดท ากฎหมาย 
     

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

๑. พัฒนากระบวนการ
จัดท าร่างกฎหมายและ 
ให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

จัดท า/ตรวจพจิารณา 
ร่างกฎหมายและให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

๑. การตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายและให้
ค าปรึกษาทาง กฎหมาย 
 

เร่ือง 
 

๙๐๐ 
 

จ านวนร่างกฎหมาย
และให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมาย 

๓๓๙,๒๔๙,๗๐๐             ส านัก/กอง/ 
ฝ่ายกฎหมาย 

  ๒. ความถูกตอ้ง 
ในการจัดท าตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายและให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

ร้อยละ 
 

๑๐๐ ร่างกฎหมาย 
และให้ค าปรึกษา
ทางกฎหมาย  
มีความถูกต้อง 

-             ส านัก/กอง/ 
ฝ่ายกฎหมาย 

  ๓. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การวิเคราะห์ผลกระทบ 
ในการออกกฎหมาย 
 

หลัก 
เกณฑ ์

๑ หลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์
ผลกระทบในการออก
กฎหมาย 

๒๖๐,๘๐๐             กองพัฒนา 
กฎหมาย 

๘ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  *๔. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ในกระบวนการตรากฎหมาย 
 

หลัก 
เกณฑ ์

๑ หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
การรับฟังความคิดเห็น 
ในกระบวนการตรา
กฎหมาย 

๒๖๐,๘๐๐             กองพัฒนา 
กฎหมาย 

*๕. โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อจัดท า 
คู่มือแบบการร่างกฎหมาย 
ในระดับพระราชบัญญัต ิ
 

    เรื่อง 
   (คู่มือ) 

๑ คู่มือแบบร่างกฎหมาย ๗๘,๘๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัต ิ

๒. เสริมสร้างนวัตกรรม 
ในการจัดท าร่างกฎหมาย 
 

พัฒนาเครื่องมือ 
การจัดท า/ตรวจพจิารณา
ร่างกฎหมายและให้
ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
 

๖. การประชุมคณะ 
กรรมาธิการกฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ 
แห่งองค์การสหประชาชาต ิ
(United Nations 
Commission on 
International (UNCITRAL)) 
และการประชุมในเวที
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
 

    ครั้ง ๑๐ รายงานการประชุม ๔,๐๗๗,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

๗. โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลกฎหมายในระบบ 
ThCA (Thai Code 
Annotated) 
 

ระบบ ๑ ระบบสืบค้น สมบูรณ์/
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

๑,๐๘๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
 

๘. โครงการพัฒนา 
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ระดับอนุบัญญัติในระบบ
ห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) 
 

    ฐาน 
   ขอ้มูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน
และถูกต้อง 

๒,๑๖๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
 

 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๙. โครงการจัดท า 
ฐานข้อมูลแบบกฎหมาย 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
แบบกฎหมาย  
 

ระบบ ๑ ข้อมูลครบถ้วน 
(ร้อยละ ๑๐๐  
ตามเป้าหมาย) 

๘๐๐,๐๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัต ิ

๓. บูรณาการการจัดท า
ร่างกฎหมายกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

เพิ่มการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจัดท า
กฎหมาย 

๑๐. การประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศของ
สมาคมระหว่างประเทศ
ด้านกฎหมาย 
 

ครั้ง ๖ รายงานสรุปผล 
การประชุม 

 ๓,๑๓๖,๑๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

  ๑๑. โครงการสัมมนา เรื่อง 
การปฏิรูปกฎหมายว่าดว้ย
การกีฬาของประเทศ 
 

เร่ือง ๑ รายงานสรุปผล 
การสัมมนา 

๔๖๔,๕๐๐             กองกฎหมาย 
การศึกษาและ 
วัฒนธรรม 

  ๑๒. การพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
กับกระทรวงร่างกฎหมาย
ของประเทศเกาหลี (Ministry 
of Government Legislation) 
ตามที่ส านักงานฯ  ได้ท า
ความตกลงไว้ในระยะ
ต่อเนื่อง 
 

กิจกรรม ๔ รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

๓,๐๗๘,๕๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

  ๑๓. การพัฒนาความร่วมมอื
ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
กับมหาวทิยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National 
University of Singapore) 
ตามที่ส านักงานฯ ได้ท า
ความตกลงไว้ 
 

กิจกรรม ๒ รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

 ๒,๖๙๕,๙๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๑๔. การพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านกฎหมาย
กับสถาบัน National 
Graduate Institution  
for policy Studies 
(GRIPS) : ด้านการบริหาร
การบังคับใชก้ฎหมาย 
ที่เกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์
พื้นที่ของรัฐ 
 

ครั้ง ๑ รายงานสรุปผล 
การประชุมและ 
แลกเปลี่ยนความรู ้
กับ GRIPS 

 ๑,๗๘๒,๐๐๐             กองกฎหมาย
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(ฝ่ายกฎหมาย
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และการเกษตร) 

๑๕. โครงการกฎหมาย
ส าหรับประชาคมอาเซียน 
อาเซียน+๘ และความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศของประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ระยะ
ต่อเนื่อง) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม 
ประชุมครบถ้วน 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๑,๖๘๑,๒๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 

  ๑๖. โครงการประชุม
ด้านกฎหมายเพือ่รองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

ครั้ง ๑ รายงานผลการประชุม  ๒,๖๖๑,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

  ๑๗. โครงการประชุม  
เรื่อง การปฏิรูปกฎหมาย
(Regulatory Reform) 
ขององค์การเพื่อความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization For 
Economic Cooperation 
and Development 
(OECD)) 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุปผล 
การประชุม 

 ๑,๐๗๑,๙๐๐             กองพัฒนา 
กฎหมาย 

 
 

๑๑ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๑๘. การประชุม ASEAN 
Law Association 
 

  สาขา 
 กฎหมาย 
 ที่เขา้ร่วม 
 ประชุม 

๗ รายงานผลการประชุม ๗๗๗,๖๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
เป้าประสงค์ : ๑. ศึกษาและวิจัยกฎหมายและจัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการเพ่ือพัฒนากฎหมาย 

๒. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายปกครองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  
๓. มีฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์   : ๑. วิจัยและพัฒนากฎหมาย 
    ๒. พัฒนาหลักกฎหมายปกครอง 
ตัวช้ีวัด : ๑. ผลการวิจัยทางด้านกฎหมาย และข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปกฎหมาย และได้รับการเผยแพร่ 
    ๒. ผลการทบทวน ปรับปรุงหลักกฎหมายปกครอง 

๓. ฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

ม.ีค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

๑. วิจยัและพัฒนากฎหมาย 
 

การวิจยัเพื่อทบทวน 
และพัฒนากฎหมาย 
 
 
 

๑. โครงการจัดท ารายงาน
ประจ าปีสรุปผลการปฏิบัติ
ตามพระราชกฤษฎกีา
ทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รายงานประจ าปี ๒๕๖๐) 
 

เล่ม ๑,๐๐๐ หนังสือรายงาน 
ประจ าปีเพื่อทบทวน 
ความเหมาะสมของ
กฎหมายไทย 

๓๐๐,๐๐๐             กองพัฒนา 
กฎหมาย 

 ๒. โครงการสัมมนา  
เร่ือง การด าเนินคดีแบบ
มโนสาเร ่หรือคดีที่ไม่มี 
ข้อยุ่งยาก (Small Claim) 
 

 โครงการ ๑ ความส าเร็จ 
ในการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลกฎหมาย  
วิ.แพ่ง 

๑๒๖,๕๐๐             ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ
วิ.แพ่ง 

๒. พัฒนาหลักกฎหมาย
ปกครอง 

ระดมความคิดเห็น 
เพื่อปรับปรุงกฎหมาย
ปกครอง 
 

๓. โครงการสัมมนาพัฒนา
หลักกฎหมายปกครอง 

 เร่ือง ๑ สรุปผลการสัมมนา ๑๓๗,๓๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 

 

 

 

 

๑๓ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 

เป้าประสงค์  : ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมาย 
        ของนานาประเทศ 
    ๒. บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมายทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
กลยุทธ์   : ๑. พัฒนาขีดความสามารถนักกฎหมายกฤษฎีกา 
    ๒. พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ตัวช้ีวัด   : ๑. โครงการฝึกอบรม/พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา 
    ๒. จ านวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

๑. พัฒนาขีดความสามารถ 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 

แผนพัฒนานักกฎหมาย
กฤษฎกีา 

๑. โครงการบรรยาย 
เร่ือง “มาตรฐานอาคาร
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 
(well-being)” 
 

เร่ือง ๑ รายงานสรุปผล 
การบรรยาย 
 
 
 

 

๘๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(ฝ่ายกฎหมาย
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และการเกษตร) 
 

  *๒. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหนา้ที ่
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
 

รุ่น 
/ 

คน 

๓ 
/ 

๕๐ 

จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๒,๐๘๖,๒๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย 
มหาชน 

๒. พัฒนานักกฎหมาย 
ภาครัฐ 

แผนพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ 

*๓. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการด าเนินคดปีกครอง 
รุ่นที่ ๑๘ 
 

คน ๑๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๒,๔๘๙,๘๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 
 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

๑๔ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  *๔. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเหน็ทางกฎหมาย
และการด าเนินคดปีกครอง 
รุ่นที่ ๑๙ 
 

คน ๑๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๒,๔๘๙,๘๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย 
มหาชน 

  *๕. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับ
ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๕ 
 

คน ๑๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๓,๕๔๒,๒๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย 
มหาชน 

  *๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับช านาญการขึ้นไป 
รุ่นที่ ๒๒ 
 

คน ๒๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๔,๔๙๖,๓๕๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย 
มหาชน 

*๗. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับช านาญการขึ้นไป 
รุ่นที่ ๒๓ 
 

คน ๒๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๔,๔๙๖,๓๕๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย 
มหาชน 

*๘. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารงาน
ด้านกฎหมายระดบัสูง 
รุ่นที่ ๗ 
 

คน ๔๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๓,๙๙๒,๐๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย 
มหาชน 

 
 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 

 
 
 
 

๑๕ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เผยแพร่ความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน  
เป้าประสงค์  : ให้บริการความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน 
กลยุทธ์   : ๑. ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาและปรับปรุงช่องทางเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
    ๓. ส่งเสริมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  
ตัวช้ีวัด   : ๑. ฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือให้บริการแก่ประชาชน 
    ๒. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย 
    ๓. จ านวนโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
ฐานข้อมูลกฎหมาย 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล 
กฎหมาย 

*๑. โครงการจัดจ้าง
บุคลากรส าหรบัสนับสนุน
งานด้านต่างประเทศ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ รายงานข้อมูล 
ที่มอบหมายให้จัดท า
ครบถ้วน 

๑๕๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

*๒. โครงการจัดจ้าง
บุคลากรส าหรับจัดท า
ฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้
กรอบการด าเนินงานของ
ประชาคมอาเซียน และ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอาเซียนกับ
ภูมิภาคต่าง ๆ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดท าข้อมูลและ 
รายงานการประชุม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ครบถ้วน 

๖๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 

*๓. โครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดท า
กฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
 

 โครงการ ๑ เอกสารวิชาการ 
เกี่ยวกบัการจัดท า 
กฎหมายไทย 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่เป็นระบบ 

๒,๔๐๐,๐๐๐           
 

  กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
 

๑๖ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

 

 *๔. โครงการบ ารุงรักษา 
และปรับปรุงเว็บไซต์  
LAW  for ASEAN 

  ฐาน 
 ขอ้มูล 

   ๑ ฐานข้อมูล 
มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย และครบถ้วน 

๑๐๒,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

๒. พัฒนาและปรับปรุง
ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมาย 
 

โครงการเผยแพร่ 
ความรู้ด้านกฎหมาย  

*๕. ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย 
ดิจิทัลเพื่อประชาชน 

  ฐาน 
 ขอ้มูล 

   ๑ ข้อมูลกฎหมาย
ครบถ้วน 

-             กองกฎหมายไทย 
ฝ่ายพัฒนา
กฎหมาย 
 

๖. โครงการจัดองค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าดว้ย 
ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที ่
 

  ฐาน 
 ขอ้มูล 

๑ ข้อมูลด้านกฎหมาย 
ปกครองในระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และเอกสารรูปเล่ม 

๗๒๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

  ๗. โครงการจัดท าข้อมูล
กฎหมายสื่อประสมส าหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยินและ
การมองเห็นเพื่อเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

  เรือ่ง   ๑๐ จ านวนกฎหมาย 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

๕๐๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

  ๘. โครงการเสวนากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญที่มีผล 
กระทบต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน เศรษฐกิจ และ
สังคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  ครั้ง 
    / 
  ฉบับ 

๖ : ๖ จ านวนครั้งที่จัด 
เสวนาและจ านวน
กฎหมายที่เผยแพร่ 
(ครั้งละ ๑ ฉบับ) 

๑๑๕,๗๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
 

 

 

 

 

 

 

๑๗ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

๓. ส่งเสริมความรู้ 
ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

แผนการส่งเสริม
ความรู้ทางกฎหมาย 
แก่ประชาชน 

 
 

๙. โครงการจัดพิมพ ์
เอกสารเผยแพร่ “กฤษฎกีา
โฟกัส (Krisdika Focus)” 
และ “รวมความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ในรอบ ๖ เดือน” 
 

ฉบับ 
 (รายเดือน 
 / ราย  ๖    
 เดือน) 

๑๒/๒ กฤษฎกีาโฟกัส 
รายเดือน และ 
ฉบับรวม ๖ เดือน 

๑๓๘,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

๑๐. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร 
และต ารากฎหมายใน
ระบบห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๓๖๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

๑๑. โครงการเผยแพร่
กฎหมาย 

  ร้อยละ ๑๐๐ ความสมบูรณ์ของ
เนื้อหาที่จะเผยแพร ่
(e - book) 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 

๑๒. จัดซื้อหนังสือ 
วารสาร และต าราของ
ห้องสมุด 
 

  ร้อยละ ๑๐๐ จัดซื้อหนังสือ 
ได้ครบถ้วนตามที่ 
ก าหนด 
 

๑,๑๙๕,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมุด) 

๑๓. โครงการเย็บเล่ม
วารสารและราชกิจจา
นุเบกษา 
 

  ร้อยละ ๑๐๐ วารสารและ 
ราชกิจจานุเบกษา 

๕๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมุด) 

๑๔. โครงการซ่อมแซม
เอกสารต้นฉบับการร่าง
กฎหมาย 
 

  ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารที่ได้รับ 
การซ่อมแซม 

๘๐๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ห้องสมุด) 

๑๕. โครงการจัดท าจุลสาร 
“กฤษฎีกาสาร” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ฉบับ ๖ จ านวนจุลสารที่จัด 
พิมพ์และเผยแพร ่

๕๐๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

๑๘ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๑๖. โครงการจัดท า
หนังสือรายงานประจ าปี 
 

เล่ม ๑,๕๐๐ หนังสือรายงาน 
ประจ าปีที่จัดพิมพ ์
และเผยแพร ่

๒๕๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๑๗. โครงการกฤษฎีกา
สัญจร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ครั้ง ๓ ความส าเร็จของ 
การจัดโครงการ 

๘๔,๓๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๑๘. โครงการสัมมนา 
เชิงการปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และ
กฎหมายว่าดว้ยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่
ให้แกบุ่คลากรของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 

คน ๑๒๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การสัมมนาที่ผ่าน
การประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

๒๑๓,๗๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

  ๑๙. โครงการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับสิทธแิละ
ประโยชน์ของประชาชน 
 

ครั้ง ๔ ความส าเร็จของ 
การจัดนิทรรศการ 

๒๕๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

  ๒๐. โครงการจัดพิมพ์
หนังสือรายงานผล 
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
ประจ าป ี๒๕๖๐ 
 

เล่ม ๖๐๐ หนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 

๑๓๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๒๑. โครงการสัมมนา 
เชิงการปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวธิีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
และกฎหมายว่าดว้ย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าทีก่ับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
หรือจังหวัดที่เหมาะสม 
 

คน ๒๐๐ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
การสัมมนาที่ผ่าน
การประเมิน 
(ร้อยละ ๘๐) 

๕๑๗,๘๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเพ่ิมขีดสมรรถนะองค์การ 
เป้าประสงค์  : ๑. ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดี และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
    ๒. ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
    ๓. ส านักงานฯ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
    ๔. ส านักงานฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ      
กลยุทธ์   : ๑. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    ๒. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
    ๓. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและการบริหารจัดการกับหน่วยงานต่างประเทศ 
ตัวช้ีวัด   : ๑. ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผน 
    ๒. จ านวนโครงการในการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การ 
    ๓. โครงการแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ 
     

กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

๑. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

๑. แผนด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์  
ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปราม 
การทุจริต  
 

๑. มาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 

  ร้อยละ ๑๐๐ ด าเนินกิจกรรม 
ครบถ้วนตามแผน 

- 
 

 

            ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๒. โครงการส่งเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
 

๒. โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การใชห้ลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ในการต้านทุจริต 
 

    คน ๙๐ คะแนนประเมินผล 
ความเข้าใจหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

๒๖๑,๗๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

 ๓. โครงการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดี 
ด้านคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
 

    คน ๓ บุคคลผู้ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๑๔,๕๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๒๑ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๔. โครงการพัฒนา 
องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต 
 

โครงการ ๑ ความส าเร็จของ 
การจัดโครงการ 

๗๐,๐๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๕. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง 
การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ครั้ง ๑ ความส าเร็จของ 
การจัดโครงการ 

๗๓,๘๐๐             ศูนย์ปฏิบัต ิ
การต่อต้าน 
การทุจริต 

๒. พัฒนาประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

๑. แผนพัฒนา 
กระบวนการท างาน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติราชการ 
 

๖. ค่าธรรมเนียมสมาชกิ
สมาคมระหว่างประเทศ 

สมาคม ๕ ได้รับบริการข้อมูล 
และสิทธิการเข้าร่วม 
ประชุม 

 ๒๘,๕๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

  ๗. การสมัครสมาชิก
ฐานข้อมูลกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 

 องค์การ ๑ ได้รับบริการข้อมูล ๙๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 
 

๘. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การถ่ายทอดตัวชีว้ัดและ
ให้ค าปรึกษาเกีย่วกับ 
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

เร่ือง ๑ รายงานการจัดท า 
แบบประเมินผล 
ส่วนราชการ 

๒๑๒,๗๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๙. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การด าเนินการตามเกณฑ์
พัฒนาคุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐระดับ 
พื้นฐาน ฉบับที ่๒ ของ
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 

เร่ือง ๑๐ คู่มือการปฏิบัติงาน ๒๓๖,๑๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๑๐. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑,๓๐๓,๐๐๐             กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร 

๑๑. โครงการสัมมนา 
เร่ือง การถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่แผนปฏบิัติ
ราชการ และการปฏิรูป
การท างานของส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๐๗,๔๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 

๑๒. โครงการสัมมนา  
เรื่อง การติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๐๗,๔๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 

 
 

๒๓ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๑๓. โครงการสัมมนา  
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารงบประมาณ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๖๔๔,๑๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

๑๔. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การบริหารจัดการความรู ้
(Knowledge Management) 
 

ครั้ง  ๒ จ านวนเครื่องมือ 
และความรู้เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕๐ 

๔๐๕,๑๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน / กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการ
ความรู้ (KMC)) 
 

๑๕. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระดม
และรับฟังความคิดเห็น 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของส านักงานฯ ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ต่อการปฏบิัติงานของ
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๙๐๓,๔๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 

๒. แผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
 

๑๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศชั้นสูง (Advanced 
Oral Communication 
Course (AOCC) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๒๘๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 
 

๑๗. โครงการการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ 
 

ครั้ง 
/ 

คน 

๒/๕๐ 
(รวม 
๑๐๐ คน) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๕๐๖,๒๐๐ 
 

            สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตวัชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๑๘. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
(Intensive Language 
Course (ILC)) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๕๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

๑๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการเสนอผลงาน
และการพูดเพือ่การประชุม 
(Oral Communication 
Course (OCC)) 
 

คน ๑ ส่งข้าราชการเข้ารับ 
การอบรม 

๘๖,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

๒๐. โครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการเป็นข้าราชการ
ที่ด”ี ส าหรับข้าราชการ 
ที่อยู่ระหว่างทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 

  ครัง้ ๑ จ านวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ได้รับการบรรจุ 
เข้ารับราชการ) 

๑๖๔,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการ 
เจ้าหน้าที่) 

๒๑. โครงการปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุ 
ของส านักงาน ก.พ. 
 

   รุ่น ๑ ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการ 

๑๘,๖๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการ 
เจ้าหน้าที่) 
 

๒๒. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 
(Programming) 

   คน ๒ ส่งข้าราชการ 
เข้ารับการฝึกอบรม 

๒๗,๕๐๐ 
 
 
  

            ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

๒๓. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายและการรักษา
ความปลอดภัย (Network 
and Security) 
 

   คน ๗ ส่งข้าราชการ 
เข้ารับการฝึกอบรม 

๑๑๔,๕๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

 
 

๒๕ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

  ๒๔. โครงการสัมมนา
ผู้บริหารระดับต้นและ
ระดับกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๑๐,๙๐๐             กองกฎหมาย 
กระบวนการ 
ยุติธรรม 

  ๒๕. โครงการฝึกอบรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
 

คน ๕๐ จ านวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

๓๒๗,๑๐๐             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 

 ๓. แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๒๖. โครงการจ้างบริการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ประชุม 
วีดีทัศน์ 
 

   ระบบ ๑ ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ห้อง
ประชุมใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

๑๔,๔๒๑,๒๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

  ๒๗. โครงการบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของศูนย์คอมพิวเตอร ์

 

โครงการ ๑ ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมีความ 
ปลอดภัย ๑๐๐% 

๖๙๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

  ๒๘. โครงการเช่าเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

โครงการ ๑ เครือข่ายความเร็วสูง 
และบรกิารอินเตอร์เน็ต
ของส านักงานฯ 
มีประสิทธิภาพ 

๕,๒๑๓,๑๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

  ๒๙. โครงการปรับปรุง 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของส านักงานฯ 

โครงการ ๓ ความส าเร็จของ 
การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 

๗๑,๐๑๐,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 

     ๒๙.๑ โครงการปรับปรงุ
ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

   (๑๐,๖๕๐,๐๐๐)              

 
 
 
 
 
 

๒๖ 



กลยุทธ ์
แผนงาน 

(ก าหนดในแผน ๔ ปี) 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย  
ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จ านวน ต.ค. 

๖๐ 
พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

     ๒๙.๒ โครงการเปลี่ยน 
ระบบคอมพิวเตอร์และ 
พัฒนาระบบงานภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีา 

 

   (๓๓,๘๐๐,๐๐๐)              

     ๒๙.๓ โครงการเปลี่ยน
ระบบคอมพิวเตอร์และ 
พัฒนาระบบงานภายนอก
ส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎกีา 

 

   (๒๖,๕๖๐,๐๐๐)              

  ๓๐. โครงการจัดซ้ือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับระบบฐานขอ้มูล 
ศูนย์ศึกษาเปรียบเทียบ 
กฎหมายอาเซียน 
 

โครงการ ๑ ความส าเร็จ 
ในการจัดท าครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

๘๑๕,๐๐๐             ส านักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

๓. แลกเปลี่ยนความรู ้
ด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ 
 

โครงการแลกเปลี่ยน/
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตา่งประเทศ 

๓๑. การพัฒนา 
ความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านกฎหมายกับสถาบัน 
National Graduate 
Institute for Policy 
Studies (GRIPS)  
ตามที่ส านักงานฯ  
ได้ท าความตกลงไว้ 
(ระยะต่อเนื่อง) 
 

 หลักสูตร ๑ รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 

๓,๖๑๗,๖๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียน 
และกิจการ 
ต่างประเทศ 
 

 

๒๗ 


