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คำนำ 
 
  ด้วยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคต 
ที่ พึงประสงค์ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และได้จัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๓ แผน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเป็นเจ้าภาพ
หลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บททั้ง ๒๓ แผน  

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำการตรวจพิจารณา
ร่างกฎหมาย การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐ ซึ่งภารกิจ
ของสำนักงานฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยที่ ๒๒.๑ พัฒนา
กฎหมาย สำนักงานฯ ได้นำกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นแผนแม่บทระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติการ 
ด้านกฎหมาย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เพ่ือถ่ายทอดแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่อยู่ในภารกิจ 
ความรับผิดชอบของสำนักงานฯ  

  แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะเป็น
แนวทางและเครื่องมือในการผลักดันการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 
เป้าหมายการให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป 
 
 
 
          สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สารบัญ 
 
                   หน้า 

 บทนำ  ๑ 

  โครงสร้างการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๓  

  หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๔ 

 วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ๕ 

 เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และตัวชี้วัด   ๖ 

 ผลลัพธ์ ๗ 

 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ ๘ 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                  ๑๒ 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Action Plan)      ๑๓ 

แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล               ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนำ 
 
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานระดับกรม หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการ 
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย การใช้กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  
และประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งภารกิจในการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญ  
ทางกฎหมายมหาชน ซึ่งภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนที่  ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
โดยต้องพัฒนาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ทั้งในส่วนของ 
การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ตลอดจนการเปิดเผย 
ผลการดำเนินการต่อสาธารณะ เพ่ือให้การตรากฎหมายมีคุณภาพ มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และไม่สร้างภาระ 
แก่ประชาชน 

จากหน้ าที่ และภารกิจข้ างต้น สำนั กงานฯ ได้กำหนดเป้ าหมายเชิ งนโยบายที่ สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ และแผนข้างต้นดังนี้ 
 ๑. มกีระบวนการร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
 ๒. พัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ 
 ๓. กฎหมายมีคุณภาพ ลดภาระของประชาชนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
 ๔. พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
 ๕. เป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของประเทศ 
 ๖. รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกฎหมาย 

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการด้านกฎหมาย สำนักงานฯ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ  
ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ โดย
กำหนดยุทธศาสตร์สำนักงานฯ เป็น ๔ ประเด็น ดังนี้   

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพ่ือให้การจัดทำร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคม
และสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
๕ แนวทาง คือ  
 (๑) กำหนดให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลไว้ในร่างกฎหมาย/  

กฎกระทรวงทุกฉบับ  

๑ 



 (๒) สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

 (๓) เข้าถึงข้อมูลกฎหมายและคำวินิจฉัยทางกฎหมายที่ทันสมัย  
(๔) พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย  
(๕) ลดขั้นตอนการทำงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย  

  ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการ 
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ มีขั้นตอนและกระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย 
มีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็นและไม่สร้างภาระแก่ประชาชน  
โดยกำหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่  ๓  พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายภาครัฐ  มีเป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ประการ คือ พัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมาย และมีเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ 
เพ่ือความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดทำร่างกฎหมาย โดยกำหนดแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
๓ แนวทาง คือ  

(๑) เสริมสร้างทักษะและศักยภาพนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ  
(๒) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ  
(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประเมินผล  

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการองค์กรของ
สำนักงานฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกำหนด
แนวทางเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ๔ แนวทาง คือ  

(๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย  
(๒) พัฒนาข้าราชการและกระบวนการทำงาน  
(๓) พัฒนาระบบการจัดการความรู้  
(๔) เสริมสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาล  

ซึ่งสำนักงานฯ ได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยจัดทำแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ จำนวน ๒๖ แผนงาน รวมทั้งสิ้น  
๘๓ โครงการ 

๒ 



โครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

เลขาธิการฯ 

๓ หน่วยงานขึ้นตรง ๑ สำนักงาน ๑๓ กอง ๑ สถาบัน 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต 

สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน 

กองกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม 

กองกฎหมายเทคโนโลย ี

และการคมนาคม 

กองกฎหมายการเงินการคลัง 

กองกฎหมายการบริหารราชการ
แผ่นดิน 

กองกฎหมายการพาณิชย ์

และอุตสาหกรรม 
กองกฎหมายการศึกษาและ

วัฒนธรรม 

กองกฎหมายต่างประเทศ 

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

กองกฎหมายไทย 

กองกฎหมายปกครอง 

กองกฎหมายสวัสดิการสังคม 

กองพัฒนากฎหมาย 

กองหลักนิติบัญญัติ 

๓ 



หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำกฎหมาย การใช้กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมายให้ถูกต้อง สร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมการพัฒนาประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และพิจารณา
เสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดทำร่างกฎหมาย 
 ๒. ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐ 
 ๓. ประสานงานด้านการนิติบัญญัติ โดยการตรวจสอบดูแลงานกฎหมายของประเทศและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องในการเสนอกฎหมาย รวมทั้งการช่วยเหลืองานด้านกฎหมายในชั้นรัฐสภา 
 ๔. จัดทำคำแปลกฎหมาย ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงิน และให้คำปรึกษา หรือ
ปฏิบัติงานอื่นอันเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือตามที่รัฐบาลต่างประเทศหรือสถาบันระหว่างประเทศ 
ร้องขอ 
 ๕. วิจัยและพัฒนากฎหมาย โดยตรวจสอบสภาพปัญหาของประเทศและของสังคมแล้ว ทำการศึกษา
วิจัยเพื่อเสนอร่างกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม 
 ๖. พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมาย
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 ๗. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วให้บริการค้นคว้า 
แก่รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานของรัฐ และประชาชน 
 ๘. ดำเนินการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน 
 ๙. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานฯ หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



วิสัยทัศน ์
 

Better Regulation for Better Life 
(พัฒนากฎหมายให้ดีเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน) 

 
 

ค่านิยมองค์การ 
 

มุ่งพัฒนากฎหมาย เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
 

คำอธิบายค่านิยมองค์การ 

      มุ่ง   :  ตั้งใจทำอย่างจริงจัง  
     พัฒนา   :  ทำให้ดีขึ้น 

มุ่งพัฒนากฎหมาย เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน คือ การมุ่งพัฒนากฎหมายให้มีคุณภาพ 
โดยมีเป้าหมายคือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน 

 
 

พันธกิจ 
 

๑. จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายตามหลักกฎหมาย 
๒. จัดทำกฎหมายเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สร้างภาระ 
    โดยไม่จำเป็นแก่ประชาชน 
๓. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
๕. พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายของประเทศ 
๖. ประสานงานและสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๕ 



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และตัวชี้วัด 
 
 

เป้าหมายการให้บริการ ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการ 

๑. มีกระบวนการร่างกฎหมายและให้ความเห็น 
ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 

๑. ร่างกฎหมายและความเห็นทางกฎหมายแล้วเสร็จ  
    รวมจำนวน ๙๐๐ ฉบับ/ปี๑ 

๒. พัฒนากฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ 
    ตามรัฐธรรมนูญ 

๒. ร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศแล้วเสร็จ  
    ร้อยละ ๘๐๒ 

๓. กฎหมายมีคุณภาพ ลดภาระของประชาชน 
    และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

๓. แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดภาระของประชาชนและเพ่ิม 
    ความสามารถในการแข่งขันแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐๒ 

๔. พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ ๔. ฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ  
    จำนวน ๔๓๐ คน๓ 

๕. เป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมายของประเทศ ๕.๑ ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ๔ (ใช้งานไม่ได้น้อยกว่า 
      ๓ ชั่วโมง/ป)ี  
๕.๒ ข้อมูลกฎหมายระดับพระราชบัญญัติได้รับการปรับปรุง 
      และเผยแพร่ภายใน ๗ วัน๕ หลังประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
      ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
คำอธิบายตัวชี้วัด 
 ๑  :  จำนวน ๙๐๐ ฉบับ หมายถึง จำนวนร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ที่สำนักงานฯ ดำเนินการเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยรวมกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้วย 
 ๒  :  ร้อยละ ๘๐ หมายถึง เป้าหมายการจัดทำหรือตรวจพิจารณาร่างกฎหมายตามแผน 
การปฏิรูปประเทศหรือแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการ  
โดยเป็นเรื่องที่สำนักงานฯ รับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 ๓  :  จำนวน ๔๓๐ คน หมายถึง นักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐอ่ืน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง 
ที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำร่างกฎหมายของหน่วยงาน โดยไม่รวมนักกฎหมายกฤษฎีกา  
 ๔  :  เสถียรภาพ หมายถึง ระบบรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา โดยยอมรับความเสี่ยงการใช้งาน
ไม่ได้น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง/ปี ทั้งนี้ นับแต่วันขึ้นระบบใหม ่
 ๕  :  ๗ วัน หมายถึง วันทำการ 
 
 
 
 
 
 

๖ 



ผลลัพธ์ 
 

ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๑ 
๑. มีกลไกให้การออกกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่ดี และมีเท่าท่ีจำเป็น  
๒. พัฒนากระบวนการตรากฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย  
   
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๒ 

มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและ 
การประกอบอาชีพของประชาชน และให้มีเท่าที่จำเป็น 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๓ 
 แก้ไขกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๔   

นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน 
และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทางที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 
ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ ๕  

มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายโดยง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ  
 

แผนระดับ ๑ 
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ซึ่งกำหนดภารกิจด้านกฎหมายไว้ว่า  

๑.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย โดยเร่งรัดหน่วยงานในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
และยกเลิกกฎหมายที่ไม่จำเป็น การนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) มาใช้ 
ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ทางกฎหมายในหน่วยงานของรัฐ  

๑.๓ พัฒนาหรือจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึกเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมาย 
ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการประเมินผลกระทบกฎหมายและการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

แผนระดับ ๒ 
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนที่ ๒๒ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจ
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ๒.๑ ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย  
  ๒.๒ เป็นหน่วยงานกลางในการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย 

๒.๓ จัดทำแผนนิติบัญญัติ  
๒.๔ จัดให้มีระบบกลางด้านกฎหมาย โดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(องค์การมหาชน)  
  ๒.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจในการขับเคลื่อน
แผนการปฏิรูประเทศด้านกฎหมายให้บรรลุผลอันพึงประสงค์ ๖ ด้าน ดังนี้ 

๓.๑ ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑ มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้ง
มีกลไกการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพ่ือให้ สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย 

๓.๒ ผลอันพึงประสงค์ที่ ๒ ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และกฎหมายที่สร้างภาระ 
ที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน 

๓.๓ ผลอันพึงประสงค์ที่ ๕ พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว 
รอบคอบ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

๓.๔ ผลอันพึงประสงค์ที่ ๖ มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
หรือกฎ ที่มีความสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน ในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

๘ 



๓.๕ ผลอันพึงประสงค์ที่ ๗ มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายหรือกฎ โดยสะดวกและเข้าใจ
กฎหมายได้ง่าย รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมาย
หรือกฎให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 

๓.๖ ผลอันพึงประสงค์ที่ ๑๐ มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจ 
ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการบริหารจัดการ 
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยรับผิดชอบแนวทางที่ ๖  ปฏิรูป
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ  ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ  
และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดำเนินธุรกิจภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
ลดความเหลื่อมล้ำ และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินการดังนี้  

๔.๑ ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย  
  ๔.๒ พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบของการออกกฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) มาใช้ตรวจสอบความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายเดิม และการออกกฎหมาย ใหม่ทุกครั้ง 
ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในลักษณะสหวิชาให้สามารถ  พัฒนาและ 
ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบการออกกฎหมายตั้งแต่ก่อนออก ระหว่างบังคับใช้ และภายหลังการบังคับใช้ 
ไประยะหนึ่ง  
  ๔.๓ เพิ่มศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ ปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพบุคลากรภาครัฐของหน่วยงานทางกฎหมายให้สามารถเข้ามา มีส่วนให้ความรู้
และเสริมศักยภาพทางกฎหมายมหาชน การดำเนินคดีทางปกครอง การยกร่างกฎหมาย และ การตีความกฎหมาย  
  ๔.๔ พัฒนาและตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุง กฎเกณฑ์หรือ
ประเภทของกฎหมายที่ต้องทำการประเมินผลกระทบก่อนประกาศใช้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ  กระบวนการ
ประเมินผลกระทบกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง พิจารณาคุณภาพรายงานผลกระทบของการออก  กฎหมาย 
ของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมาย   
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสนับสนุนการให้ข้อมูลแก่ประชาชนหรือผู้ที่อาจได้รับ 
ผลกระทบจากการร่างกฎหมาย 

๕. นโยบายหลักของรัฐบาล นโยบายที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  มีมาตรการที่ต้อง
ดำเนินการ ๒ มาตรการ ดังนี้ 

๕.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
  ๕.๒. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เอื้อเฟ้ือต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน 

๖. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน ๒ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

๖.๑ การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ สำนักงานฯ มีภารกิจเก่ียวข้องดังนี้ 
      (๑) เป็นเจ้าภาพร่วมในการขับเคลื่อนแผนงานย่อย ๓ แผนงาน คือ แผนการจัดการมลพิษ 

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แผนงานการบริหารจัดการ
มลพิษทั้ งระบบ และแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล บทบาทของสำนักงานฯ คือ เร่งรัดงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
หรือแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนงานย่อยทั้ง ๓ แผนดังกล่าว 

๙ 



      (๒) เป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ โดยหน่วยงาน 
นำร่องต้องพัฒนารูปแบบการบริหารราชการเพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ บทบาทของสำนักงานฯ คือ 
เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ความสามารถของบุคลากรเพ่ือรองรับการทำงาน  
บนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

๖.๒ การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  (แผนงานสร้างพลวัตให้กฎหมายด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของประชาชน) โดยภาครัฐต้องพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง  
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ และเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายมีคุณภาพ มีกฎหมาย
เท่าที่จำเป็น ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน บทบาทของสำนักงานฯ คือ ตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย จัดทำแผนนิติบัญญัติ และจัดให้มีระบบสารสนเทศกลาง  

แผนระดับ ๓ 
๗. แผนระดับ ๓ ของหน่วยงานอ่ืน แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้มีความทันสมัย โดยแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต  
หรือการประกอบอาชีพของประชาชน กฎหมายที่สร้างภาระ หรือก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม 
แก่ประชาชน มีกลไกในการออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและมีเท่าท่ีจำเป็น รามท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมาย
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
  ๗.๑ นำเครื่องมือวิ เคราะห์ผลกระทบมาใช้ ในการออกกฎหมาย (Regulation Impact 
Assessment : RIA)  
  ๗.๒ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายในประเทศไทย 
  ๗.๓ ประเมินผลการบังใช้กฎหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

แผนผังความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนระดับต่าง ๆ 

๑๑ 



ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
 

นโยบาย 
 

กลยุทธ์/แนวทางดำเนินการ 
 

เป้าหมายการให้บริการของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     แผนที่ ๒๒ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
     แผนย่อยที่ ๒๒.๑ พัฒนา
กฎหมาย 
 
 
 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
 

 

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

 

 

 

๑. พัฒนากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
มาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับบริบทและเอ้ือต่อการ 
พัฒนาประเทศ 

 

๒. พัฒนากระบวนการจัดทำ
กฎหมายแบบมีส่วนร่วม 

 
๓. ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมในกระบวนการ 
จัดทำกฎหมาย และ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน 

 

๔. ปฏิรูปกระบวนการทำงาน
ของสำนักงานฯ และสร้าง
ความเข้มแข็งองค์การ 

๑. มีกระบวนการร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ที่มีประสิทธิภาพ 

 

๒. พัฒนากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ 

 

๓. กฎหมายมีคุณภาพ ลดภาระ 
ของประชาชนและเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน 

 

๔. พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมาย 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

 

๕. เป็นศูนย์กลางข้อมูลกฎหมาย 
ของประเทศ 

 

 
 

 

๑๒ 



แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : เพ่ือให้การจัดทำร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางการขับเคลื่อน : ๑. กำหนดให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลไว้ในร่างกฎหมาย/กฎกระทรวงทุกฉบับ 

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
    ๓. เข้าถึงข้อมูลกฎหมายและคำวินิจฉัยทางกฎหมายที่ทันสมัย 
    ๔. พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมาย 
    ๕. ลดขั้นตอนการทำงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด   : ๑. จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 

๒. โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (๔ โครงการ) 
    ๓. ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ (๓ ฐานข้อมูล) 
    ๔. รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
    ๕. ระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายฉบับปรับปรุง 
         

แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. กำหนดให้มกีารใช้
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือดิจิทัล 
ไว้ในร่างกฎหมาย/
กฎกระทรวงทุกฉบับ 
 

ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย 

๑. การตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายและ 
ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

เร่ือง ๙๐๐ จำนวนร่างกฎหมาย
และให้คำปรึกษา 
ทางกฎหมาย 

๑๕๖,๙๕๓,๔๐๐             กองกฎหมาย 

๒. สรา้งความรู้ความเขา้ใจ
การดำเนินการตาม
หลักเกณฑก์ารจัดทำ 
ร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย 

๑. โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
จัดทำกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

๒. โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธแ์ละสร้าง
ความรับรู้ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ
ร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

เร่ือง ๑๐ จัดทำและแผยแพรส่ื่อ 
Digital content 
ครบถ้วน 

๗๕๐,๐๐๐             กองพัฒนา
กฎหมาย 

๑๓ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  **๓. โครงการสัมมนา เร่ือง 
การพัฒนาการปฏบิัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดทำร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๓๖๙,๐๐๐             กองพัฒนา
กฎหมาย 

  ๔. ติดตามผลการดำเนินการ
ตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์ 
การจัดทำร่างกฎหมาย  
และการประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(๔ หลักเกณฑ)์ 
(โครงการเพิ่ม) 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

รอจัดสรรงบฯ 
 

            คณะทำงาน ๔ 
หลักเกณฑ ์ 
 

 ๒. โครงการฝึกอบรม
วิทยากรประจำ
หน่วยงาน 

**๕. โครงการฝึกอบรม
วิทยากรการดำเนินการ
เกี่ยวกบักฎหมายวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจัดทำ 
ร่างกฎหมาย และ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย 
 

คน ๖๐ จำนวนผู้เข้าร่วม 
การฝึกอบรมที่ผ่าน
การประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๙๗๖,๔๐๐ 
(๑,๒๗๖,๔๐๐) 

            สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

๓. เข้าถึงข้อมูล
กฎหมายและคำวินิจฉัย
ทางกฎหมายที่ทันสมัย 

๑. โครงการสมัคร 
เป็นสมาชิกฐานข้อมูล 
กฎหมายของ
ต่างประเทศ 

๖. ค่าธรรมเนียมสมาชิก
สมาคมระหว่างประเทศ 

สมาคม ๕ ได้รับบริการข้อมูล 
และสิทธิการเข้าร่วม 
ประชุม 

๖๘,๓๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายค้นคว้าและ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย) 
 

  ๗. การสมัครสมาชิก
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ระหว่างประเทศ 

หน่วย ๑ ได้รับบริการข้อมูล ๑,๒๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

๑๔ 

หมายเหต ุ :  **  หมายถึง โครงการในงบฯ ยุทธศาสตร์ 
    (  ) หมายถึง งบประมาณกอ่นเกลี่ย 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

 ๒. เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
Free Access to Law 
 Movement (FALM) 

๘. การสมัครสมาชิก  
Free Access to Law 
Movement (FALM) 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ได้รับบริการข้อมูล -             - 

๔. พัฒนากระบวนการ
รับฟังความคิดเห็น 
ในการจัดทำกฎหมาย 

๑. โครงการรับฟัง
ความคิดเห็น 
ร่างกฎหมาย 
 

**๙. โครงการสัมมนา เร่ือง 
การรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกบัร่างกฎหมายหรือ
แนวทางการพัฒนากฎหมาย 
(waiting list) 
 

ครั้ง ๓ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๓๐๐,๐๐๐ 

(เกลี่ยจาก
โครงการฝึกอบรม

วิทยากรฯ) 

            กองพัฒนา
กฎหมาย 

  ๑๐. โครงการสัมมนาพัฒนา
หลักกฎหมายปกครอง 
(waiting list) 
 

 เร่ือง ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

รอจัดสรรงบฯ             กองกฎหมาย
ปกครอง 
 

  ๑๑. โครงการสัมมนา
ถ่ายทอดความรู้ ซักซ้อม
ความเข้าใจ และรับฟัง 
ความคิดเห็นกับหนว่ยงาน 
ในร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดทำประมวลกฎหมาย
ต่อเนื่อง พ.ศ. .... 
(โครงการเพิ่ม) 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๒๐,๘๐๐ 

(เกลี่ยจาก
โครงการการ

จัดการความรู้ฯ) 

            กองกฎหมาย
กระบวนการ
ยุติธรรม 
 

 ๒. โครงการจัดทำ 
MOU วิชาการด้าน
กฎหมายกบัหน่วยงาน
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๑๒. การพัฒนาความร่วมมอื
ทางวิชาการยด้านกฎหมาย
กับสถาบัน National 
Graduate Institute for 
Policy Studies (GRIPS) 
ตามที่สำนักงานฯ ได้ทำ 
ความตกลงไว้  
 

ครั้ง ๑ รายงานสรุปผล/
เอกสารวิชาการ 
 

๒,๓๕๔,๓๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายค้นคว้าและ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย) 

๑๕ หมายเหต ุ :  ** หมายถึง โครงการในงบฯ ยุทธศาสตร์ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๑๓. การพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านกฎหมาย 
กับหน่วยงานทางกฎหมาย
ของสาธารณรัฐเกาหลีตามที่
สำนักงานฯ ได้ทำความตกลงไว้ 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)  
 

กิจกรรม ๑ 
 
 

รายงานสรุปผล 
การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ 

๒๕๐,๘๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

  ๑๔. โครงการประชุม  
เร่ือง การปฏิรูปกฎหมาย 
(Regulatory Reform)  
ขององค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organization for Economic 
Cooperation and 
Development (OECD)) 
 

ครั้ง ๒ รายงานสรุป 
ผลการประชุม 

๘๓๙,๙๐๐ 
 

            กองพัฒนา
กฎหมาย 

  ๑๕. โครงการพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความรว่มมือ
ทางวิชาการและการอภิปราย
ทางวชิาการระหวา่งสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสำนักงานศาลปกครอง 
(โครงการเพิ่ม) 
 

ครั้ง ๑ ความสำเร็จของ 
การจัดทำ MOU 

๘๑,๖๐๐ 

(เกลี่ยจากโครงการ
ตำรากฎหมาย

ปกครองฯ) 

            กองกฎหมาย
ปกครอง 

๕. ลดขั้นตอนการทำงาน
ร่างกฎหมายและ 
ให้ความเห็นทางกฎหมาย 

ปรับปรุงระเบียบว่าด้วย
การตรวจพจิารณา 
ร่างกฎหมายและ 
การให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย 

๑๖. ระเบียบว่าด้วย 
การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย
และการให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย 
 
 
 
 
 

ฉบับ ๑ ระเบียบได้รับ 
การปรับปรุง 

-              

๑๖ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  **๑๗. โครงการสัมมนา
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย คณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงประมวล
กฎหมาย และคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการจัดทำ 
ร่างกฎหมายและให้ความเห็น
ทางกฎหมาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๓๒๒,๗๐๐             กองกฎหมาย
กระบวนการ
ยุติธรรม + 
กองกฎหมาย
การเงินการคลัง 

  **๑๘. การสัมมนาประธาน
กรรมการกฤษฎีกา ประธาน
กรรมการพัฒนากฎหมาย 
ประธานกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมาย 
และประธานกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการจัดทำ 
ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษา
ทางกฎหมาย 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๖๑,๓๐๐             กองพัฒนา
กฎหมาย 

 

 

 

 

 

๑๗ 

หมายเหต ุ :  ** หมายถึง โครงการในงบฯ ยุทธศาสตร์ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
เป้าประสงค์ : มีข้ันตอนและกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายเท่าท่ีจำเป็นและไม่สร้างภาระ 

          แก่ประชาชน 
แนวทางการขับเคลื่อน : พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ตัวช้ีวัด : ร่างกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
    

 

แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

พัฒนาระบบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมาย 

๑. พัฒนาระบบกลาง
ด้านกฎหมาย 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
กลางด้านกฎหมาย 
 

ระบบ ๑ ความสำเร็จของ 
การจัดทำระบบกลาง 
ด้านกฎหมาย 
 

(สพร. เป็นหน่วย
ตั้งงบประมาณ) 

            คณะอนุกรรมการฯ  
ระบบกลาง 

 ๒. โครงการพิจารณา
แนวทางการวิเคราะห ์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย 
 

๒. การสัมมนาคณะอนุกรรมการ 
พัฒนากฎหมาย 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๓๕,๐๐๐ 
 

            กองพัฒนา
กฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในภาครัฐ 
เป้าประสงค์  : พัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมาย และมีเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐเพ่ือความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดทำร่างกฎหมาย 
แนวทางการขับเคลื่อน : ๑. เสริมสร้างทักษะและศักยภาพนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ 
    ๓. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประเมินผล 
ตัวช้ีวัด   : ๑. โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ (จำนวน ๗ โครงการ) 
    ๒. ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย  
    ๓. มีหลักเกณฑ์การประเมินนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
 
   

แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. เสริมสร้างทักษะ 
และศักยภาพนกักฎหมาย 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

๑. โครงการฝึกอบรม
นักกฎหมายภาครัฐ 

*๑. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับ
ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๘ 
 

คน ๑๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๒,๖๔๘,๓๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

  *๒. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับ
ปฏิบัติการ รุ่นที่ ๑๙ 
 

คน ๑๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๒,๖๔๘,๓๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

  *๓. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับ
ชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๘ 
 

คน ๑๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๒,๔๕๖,๕๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

  *๔. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐระดับ
ชำนาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๙ 
 

คน ๑๐๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๒,๔๘๙,๘๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

หมายเหต ุ :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศ

    

๑๙ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๕. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารงาน 
ด้านกฎหมายภาครัฐ
ระดับสูง รุ่นที่ ๑๐ 
 

คน ๓๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๒,๙๙๔,๐๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

 ๒. โครงการฝึกอบรม
นักกฎหมายกฤษฎีกา 

*๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิม่ประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัตหิน้าที่นกักฎหมาย
กฤษฎกีา 
 

รุ่น/คน ๑/๖๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 
 

๑,๒๖๓,๐๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

  *๗. โครงการฝึกอบรม 
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ในการดำเนินการเกีย่วกบั
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดทำร่างกฎหมาย  
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมาย 
 

รุ่น/คน ๑/๖๐ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
การฝึกอบรม 
ที่ผ่านการประเมิน  
(ร้อยละ ๘๐) 

๑,๑๓๖,๘๐๐             สถาบันพัฒนา 
นักกฎหมาย
มหาชน 

๒. พัฒนารูปแบบ 
การฝึกอบรมและ 
สร้างเครือข่าย 
นักกฎหมายภาครัฐ 
 

๑. โครงการฝึกอบรม
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

 

๘. (โครงการอบรมนัก
กฎหมายภาครัฐ ตาม
แผนงาน โครงการฝึกอบรม 
นักกฎหมายภาครัฐ) 
 

โครงการ ๔ ความสำเร็จของ 
การพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรม 

-             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

๒. แผนพัฒนาเครือข่าย
นักกฎหมายภาครัฐ 
 

๙. ฐานข้อมูลเครือข่าย 
นักกฎหมายภาครัฐ 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลได้รับ 
การปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบัน 

-             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประเมินผล 

กำหนดมาตรฐาน 
การประเมินนักกฎหมาย
ภาครัฐ 

๑๐. เกณฑ์การประเมิน 
นักกฎหมายภาครัฐ 

หลัก 
เกณฑ ์

๑ ประกาศหลักเกณฑ์ -             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน 
 

 
 
 
 

 

๒๐ หมายเหต ุ :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศ 
    

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป้าประสงค์  : เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการองค์กรของสำนักงานฯ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯ  

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
แนวทางการขับเคลื่อน : ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาข้าราชการและกระบวนการทำงาน 
    ๓. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
    ๔. เสริมสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด   : ๑. ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
    ๒. คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
    ๓. สำนักงานฯ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
    ๔. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ำว่าร้อยละ ๘๕) 
     
 
 

แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

๑. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการให้บรกิารข้อมูล
ทางกฎหมาย 

๑. แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
สำนักงานฯ 

๑. โครงการจ้างเหมาบริการ
บำรุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์  
และอุปกรณ์ประชุมวีดิทัศน์ 
ของสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 

ระบบ ๑ ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ 
ห้องประชุมใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 
 

๑๕,๘๔๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

  ๒. โครงการเช่าเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เน็ตของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โครงการ ๑ เครือข่ายความเร็วสูง 
และบรกิารอินเตอร์เน็ต
ของสำนักงานฯ 
มีประสิทธิภาพ 
 

๓,๘๐๓,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

  ๓. โครงการจ้างบริการ
บำรุงรักษาระบบรักษา 
ความปลอดภยัของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
 
 

โครงการ ๑ ระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศมี 
ความปลอดภยั 
๑๐๐% 
 

๖๙๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

๒๑ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

 ๒. โครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ 
 

(โครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบฯ) 
 

รอเกลี่ยงบฯ 

- - - -             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

 ๓. โครงการเผยแพร่
ข้อมูลกฎหมาย 

๔. โครงการจัดทำข้อมูล
กฎหมายสื่อประสมสำหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยิน และ
การมองเห็นเพื่อเผยแพร่ 
ทางอินเตอร์เน็ต 
 

เร่ือง ๑๐ จำนวนกฎหมาย 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

๕๐๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

  ๕. โครงการจัดทำจุลสาร 
“กฤษฎีกาสาร” ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ฉบับ ๖ จำนวนจุลสาร 
ที่จัดพิมพ์ และ
เผยแพร่ 

๓๗๕,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๖. โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายที่มีผลกระทบ 
ต่อประชาชน 

กิจกรรม ๔ ดำเนิการครบถ้วน ๕๕๔,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๗. โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลและบำรุงรักษา
เว็บไซต์ Law for ASEAN 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูล 
มีประสิทธิภาพ  
ทันสมัย และครบถ้วน 

๑๐๒,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายค้นคว้าและ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย) 
 

  ๘. จัดจ้างบุคลากรสำหรับ
จัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย
ภายใต้กรอบการดำเนินงาน
ของประชาคมอาเซียน และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
อาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ  
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดทำข้อมูลและ 
รายงานการประชุม 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ครบถ้วน 

๕๕๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายค้นคว้าและ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย) 

๒๒ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๙. การจัดทำคำแปลกฎหมาย
และการพัฒนาประสิทธภิาพ
การจัดทำกฎหมายไทย 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
 

ฉบับ ๒๘ คำแปลกฎหมายไทย 
ฉบับภาษาอังกฤษ 
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

๗๓๕,๔๐๐             กองกฎหมาย
ต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลและ 
ให้ความเห็น) 

  ๑๐. โครงการเชื่อมโยงข้อมูล
กฎหมายในระบบ ThCA 
(Thai Code Annotated) 
 

ระบบ ๑ ระบบสืบค้น สมบูรณ์/
ครบถ้วน/ถูกต้อง 

๙๙๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูล
กฎหมาย) 

  ๑๑. โครงการเผยแพร่
กฎหมาย 
 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

(e-book) 

๑ มีความถูกต้อง ครบถว้น 
และเป็นปัจจุบัน 
 
 

๙๙๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูล
กฎหมาย) 
 

  ๑๒. โครงการจัดพิมพ์
เอกสารเผยแพร่ “กฤษฎีกา
โฟกัส (Krisdika Focus)” 
และ “รวมความเห็น 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในรอบ ๖ เดือน” 
 

ฉบับ 
(รายเดือน 
/ ราย  ๖    
เดือน) 

 

๑๒/๒ กฤษฎกีาโฟกัส 
รายเดือน และ 
ฉบับรวม ๖ เดือน 

๓๓,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูล
กฎหมาย) 

  ๑๓. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลกฎหมาย 
ในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๑,๙๘๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูล
กฎหมาย) 
 

  ๑๔. โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร 
และตำรากฎหมาย 
ในระบบห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) 
 
 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ฐานข้อมูลครบถ้วน 
และถูกต้อง 

๓๓๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูล
กฎหมาย) 

๒๓ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๑๕. โครงการจัดองค์ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายวา่ด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าดว้ย 
ความรับผิดทางละเมิด 
ของเจ้าหน้าที ่
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลด้านกฎหมาย 
ปกครองในระบบ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
และเอกสารรูปเล่ม 
 

๖๐๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 
 

  ๑๖. โครงการสัมมนา 
เชิงการปฏิบัติเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยวธิีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง และ
กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คน ๑๐๐ ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน 

๒๔๔,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 
 

  ๑๗. โครงการจัดทำฐานข้อมูล
แบบกฎหมายเพื่อใช ้
ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 

ฐาน 
ข้อมูล 

๑ ข้อมูลครบถ้วน 
(ร้อยละ ๑๐๐  
ตามเป้าหมาย) 

๖๖๐,๐๐๐             กองหลักนิติ
บัญญัต ิ

  ๑๘. รายงานสรุปผลข้อมูล
ผลงานสำคัญของสำนักงานฯ 
เพื่อสร้างความรับรู้ 
ความเข้าใจต่อประชาชน 
 

ร้อยละ ๑๐๐ รายงานสรุปผล -             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

๒. พัฒนาข้าราชการ 
และกระบวนการทำงาน 

๑. แผนพัฒนา
ข้าราชการ 

๑๙. แผนพัฒนาขา้ราชการ
ของสำนักงานฯ  
 
 
 
 
 
 
 

แผน ๑ ความสำเร็จ 
ของการจัดทำแผน 

-             สถาบันพัฒนา
นักกฎหมาย
มหาชน +  
ส่วนการเจา้หนา้ที ่
 

๒๔ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

 ๒. โครงการฝึกอบม/
สัมมนาบุคลกรภายใน 

๒๐. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การถ่ายทอดตัวชีว้ัด 
และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ 
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ๑ รายงานผล 
การวิเคราะห ์

๑๒๘,๕๐๐             กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 
 

  ๒๑. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมี
ส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และการกำหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑,๓๗๓,๘๐๐             กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

  ๒๒. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเป็นข้าราชการ 
ที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ๑ จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการ (ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ได้รับการบรรจุ 
เข้ารับราชการ) 

๒๐๓,๖๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 

  ๒๓. โครงการปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุ  
ของสำนักงาน ก.พ. 
(waiting list) 
 
 

   รุ่น ๑ ส่งข้าราชการเข้าร่วม
โครงการ 

รอจัดสรรงบฯ             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 

๒๕ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๒๔. โครงการสืบสาน 
พระราชปณิธาน ทำความดี
ด้วยใจภกัดิ์ (จิตอาสา) 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(อีก ๒ กิจกรรม รอจัดสรรงบฯ) 
 

กิจกรรม ๒ ดำเนินการครบถ้วน ๗๓,๘๐๐          
รอ
จัด
สรร
งบฯ 

  
รอ
จัด
สรร
งบฯ 

 สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 

  ๒๕. โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากร 
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

รุ่น ๑ ดำเนินการครบถ้วน ๑๘๓,๗๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 

  ๒๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม 
(Programming) หรือ 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) 
 

คน ๒ ส่งบุคลากรของ
สำนักงานฯ เข้ารับ 
การฝึกอบรม 

๓๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

  ๒๗. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับระบบ
เครือข่าย (Network) หรือ
ระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System) 
 

คน ๔ ส่งบุคลากรของ
สำนักงานฯ เข้ารับ 
การฝึกอบรม 

๙๗,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนสารสนเทศ) 
 

  ๒๘. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเป็น
พิธีกร” 
 

คน ๑ ส่งนักประชาสัมพันธ ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

๕,๙๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๒๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์
ดิจิทัล Smart PR” 
 

คน ๑ ส่งนักประชาสัมพันธ ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

๕,๙๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

๒๖ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๓๐. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การจัดทำแผนงาน
ประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร” 
 

คน ๒ ส่งนักประชาสัมพันธ ์
เข้ารับการฝึกอบรม 

๙,๘๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๓๑. โครงการสัมมนา เร่ือง 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
สู่แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๔๓,๗๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

  ๓๒. โครงการสัมมนา เรื่อง 
การติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๑๓๒,๓๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

  ๓๓. โครงการการสัมมนา
ผู้บริหารระดับต้นและ
ระดับกลาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

โครงการ ๑ รายงานผลการสัมมนา ๗๙,๘๐๐             กองกฎหมาย 
การพานิชย์และ
อุตสาหกรรม 
 

  ๓๔. โครงการสัมมนา 
ทางวิชาการ เรื่อง กลไก 
ทางกฎหมายเกีย่วกับ 
การประกอบธุรกจิสินทรัพย์
ดิจิทัล 
 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๓๙,๑๐๐             กองกฎหมาย
การเงินการคลัง 

  ๓๕. โครงการสัมมนา 
ทางวิชาการ เรื่อง ยา่นเก่า : 
สมดุลของการพัฒนาเมือง
กับการอนุรกัษ์มรดก 
ทางวัฒนธรรม 

โครงการ ๑ รายงานสรุป 
ผลการสัมมนา 

๗๖,๘๐๐             กองกฎหมาย
การศึกษาและ
วัฒนธรรม ๒๗ 



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

 ๓. แผนบริหารจัดการ
ความเสีย่งและมาตรการ
ควบคุมภายใน 
 

๓๖. แผนบริหารจัดการ 
ความเส่ียงและมาตรการ
ควบคุมภายในของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

แผน ๑ รายงานผล 
การดำเนินการ 
ตามแผน 

-             คณะกรรมการจัด
วางและปรับปรุง
ระบบ และ
ประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
และการบริหาร
จัดการความเส่ียง
ของสำนักงานฯ 
 

 - ๓๗. โครงการจัดจ้างบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 

คน ๓ มีผู้รับผิดชอบงาน
อาคารสถานที ่
 

๔๓๒,๐๐๐             ส่วนการคลัง 

๓. พัฒนาระบบ 
การจัดการความรู ้

๑. พัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ความรู้ของสำนักงานฯ 
 

๓๘. แผนการบริหาร 
การจัดการความรู ้

แผน ๑ รายงานผล 
การดำเนินการ 
ตามแผน 

-             คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

 ๒. กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ 

๓๙. โครงการการจัดการ
ความรู้ของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
(รวมจัดเก็บความรู ้๔ เรื่อง) 

กิจกรรม  ๕ ความสำเร็จของ 
การจัดกิจกรรม 

๓๗๖,๕๐๐ 
(๓๙๗,๓๐๐) 

            สำนกังาน 
เลขาธกิาร 
(ส่วนนโยบาย 
และแผน) 
 

 ๓. โครงการจัดหา
ตำราและข้อมูล 
ทางวิชาการ 

๔๐. โครงการซ่อมแซม
เอกสารต้นฉบับ 
การร่างกฎหมาย 
 

ร้อยละ ๑๐๐ เอกสารที่ได้รับ 
การซ่อมแซม 

๘๐๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายห้องสมุด
กฎหมาย) 
 

  ๔๑. โครงการเย็บเล่ม
หนังสือและวารสาร 

ร้อยละ ๑๐๐ วารสารและ 
ราชกิจจานุเบกษา 

๓๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายห้องสมุด
กฎหมาย) 
 

  ๔๒. จัดซื้อหนังสือ วารสาร 
และตำราของหอ้งสมุด 
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดซื้อหนังสือ 
ได้ครบถ้วน 
ตามที่กำหนด 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐             กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายห้องสมุด
กฎหมาย) 
 
 

๒๘ 

หมายเหต ุ :  (  ) หมายถึง งบประมาณก่อนเกลี่ย   



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๔๓. โครงการตำรากฎหมาย
ปกครองและกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง  
 

ร้อยละ ๑๐๐ จัดซื้อตำรา/เอกสาร 
ได้ครบถ้วน 
ตามที่กำหนด 
 

๑๘,๔๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

            กองกฎหมาย
ปกครอง 

  ๔๔. โครงการจัดพิมพ์หนังสือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการวิธปีฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
ประจำป ี๒๕๖๓ 
 

เล่ม ๖๐๐ หนังสือรายงาน 
ผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง 

๑๒๐,๐๐๐             กองกฎหมาย
ปกครอง 
 

๔. เสริมสร้างความโปร่งใส
และระบบธรรมาภิบาล 

๑. โครงการป้องกัน
และปราบปราม 
การทุจริต 

๔๕. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment – ITA) 
 

กิจกรรม ๑ คะแนนประเมินผล 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ 

- 
 

 

            ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทจุริต 

  ๔๖. โครงการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนอ้มนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาสู่การปฏิบัต ิ
เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส  
 

โครงการ ๑ รายงานความสำเร็จ
ของการจัดโครงการ 
 

๘๓,๖๐๐             ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทจุริต 

  ๔๗. โครงการฝึกอบรม 
เพื่อเสริมสร้างทักษะ 
ในการบริหารความเส่ียง 
เร่ือง การแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สว่นรวม
เพื่อต้านการทุจริต 
 
 
 

โครงการ ๑ รายงานความสำเร็จ
ของการจัดโครงการ 
 

๗๖,๕๐๐             ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทจุริต 

๒๙ 

หมายเหต ุ :  (  ) หมายถึง งบประมาณก่อนเกลี่ย   



แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ หน่วย 

นับ 
จำนวน ต.ค. 

๖๓ 
พ.ย. 
๖๓ 

ธ.ค. 
๖๓ 

ม.ค. 
๖๔ 

ก.พ. 
๖๔ 

มี.ค. 
๖๔ 

เม.ย. 
๖๔ 

พ.ค. 
๖๔ 

มิ.ย. 
๖๔ 

ก.ค. 
๖๔ 

ส.ค. 
๖๔ 

ก.ย. 
๖๔ 

  ๔๘. โครงการพัฒนาความรู้
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  
ในการส่งเสริมค่านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการ ๑ รายงานความสำเร็จ
ของการจัดโครงการ 
 

๑๗๐,๘๐๐             ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทจุริต 

  ๔๙. โครงการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

คน ๓ บุคคลผู้ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๕,๐๐๐             ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทจุริต 

  ๕๐. โครงการกฤษฎีกาสัญจร 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ครั้ง ๓ ความสำเร็จ 
ของการจัดโครงการ 

๘๙,๑๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๕๑. โครงการจัดทำหนังสือ
รายงานประจำป ี
 

เล่ม ๑,๐๐๐ หนังสือรายงาน 
ประจำปีที่จัดพิมพ ์
และเผยแพร ่

๒๕๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

  ๕๒. โครงการหนังสือ
เผยแพร่ภารกิจของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ชุด ๑,๒๐๐ หนังสือเผยแพร ่
ภารกิจของสำนักงาน 

๓๐๐,๐๐๐             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนช่วยอำนวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
 

 ๒. แผนกลยุทธ ์
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๕๓. แผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

แผน ๑ ความสำเร็จ 
ของการดำเนินการ 

-             สำนักงาน 
เลขาธิการ 
(ส่วนการเจา้หนา้ที่) 
 

๓๐ 



แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล 
 

เหตุผลความจำเป็น 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีภารกิจในการจัดทำร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 

การพัฒนากฎหมาย การพัฒนานักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกฎหมายของประเทศ 
รวมทั้งมีภรกิจในการปฏิรูปการจัดทำกฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ สำนักงานฯ 
จึงปรับปรุงวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ ให้สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
ว่า “Better Regulation for Better Life (พัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน)”  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ สำนักงานฯ  
จึงกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินการเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ 
การปฏิบัติ พร้อมทั้งนำยุทธศาสตร์และแนวทางที่กำหนดไว้มาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งกำหนด
แผนงาน/โครงการ/มาตรการต่าง ๆ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์แต่ละประเด็น เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมาย สำนักงานฯ จึงได้จัดทำกรอบในการดำเนินงานและมี
มาตรการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ ดังนี้  
 ๑. จัดทำปฏิทินการทำงานตลอดทั้งปี  และแผนติดตามการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 
ของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๒. จัดทำโครงการสัมมนาติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ   
ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาผู้บริหารทุกระดับชั้น เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งงานภารกิจ
ประจำ และแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรค
หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนฯ รวมทั้งทบทวนแผนปฏิบัติราชการกลางปี 
 ๓. จัดทำมาตรการผลักดันงานตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย ที่ต้องดำเนินการตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือผลักดันให้การดำเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัดเป้าหมาย
การให้บริการของสำนักงานฯ  

 ๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อย 
เพ่ือป้องกันปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจนมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน  
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้มีกรอบ/แนวทางและระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณประจำ 
 ๒. เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด วิธีการติดตามและประเมินผลต่อผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด และคณะทำงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๓. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการปฏิบัติราชการ  
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ 
 ๔. เพ่ือนำไปสู่การปรับแผนการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ 
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๕. เพ่ือเร่งรัดการดำเนินงานของสำนักงานฯ ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
 ๖. เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน พร้อมหารือวิธีการหรือแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 ๗. เพ่ือติดตามผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๓๑ 



วิธีดำเนินการ 
  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ แบ่งเป็น 
 ๑. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส เพ่ือเร่งรัด
ผลักดันการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยส่วนนโยบายและแผนและการคลัง สำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๒. การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ และการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยส่วนนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการ และกลุ่ม ก.พ.ร. เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๓. บริหารงบประมาณและจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพ่ือใช้ในการดำเนินการโครงการ/
กิจกรรมเร่งด่วนระหว่างปี (โครงการนอกแผน) โดยส่วนการคลัง และส่วนนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๔. การติดตาม ผลักดันการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และทบทวนแผนฯ เมื่อครบไตรมาสที่ ๒ 
ของปีงบประมาณ โดยคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๕. เผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการต่อสาธารณชน ผ่านทางระบบห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) และเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่  www.krisdika.go.th และรายงานประจำปี  
ของสำนักงานฯ 
 
กำหนดระยะเวลาการติดตาม 

 ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม และปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินงาน ตามแบบรายงานผลฯ ผ่านทางระบบดิจิทัล (One Drive) ทันที
หลังจากท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่วนนโยบายและแผนจะจัดส่ง link ของระบบไปยังอีเมลกลางของหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ)  
 ๒. ส่วนนโยบายและแผนรวบรวมผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานฯ และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นสุดไตรมาส 
  ๓. ส่วนนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งแนวทางในการทบทวนแผนฯ ต่อคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานฯ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ และไตรมาสที่ ๔ 

  อนึ่ง หากไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามผลทางดิจิทัล ส่วนนโยบายและแผน
มีหน้าที่ติดตามทวงถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาที่กำหนดในแผน 

 

 

๓๒ 

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

