
รายงานผลการด าเนนิกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๑ - ๒) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : มีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท ากฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ร่างกฎหมายมีคณุภาพ มีการรายงานผลการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 
กลยุทธ ์   : ๑. ปรับปรุงและพัฒนางานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
    ๒. พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
ตัวชี้วัด   : ๑. จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแลว้เสร็จ (๙๐๐ เรื่อง) 
    ๒. ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย (๒ ฐานข้อมูล) 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. การตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมายและให้ความเห็น 
ทางกฎหมาย 
 

๔๗๓,๐๐๐,๐๐๐   ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 
 

   ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 
 

   ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

   ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๒๒๕ เร่ือง 

  

  ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๕๘๒ เร่ือง 
 

-   ตรวจพิจารณา 
ร่างกฎหมาย 
และให้ความเห็น 
ทางกฎหมายแลว้เสร็จ 
๔๐๕ เร่ือง 

-      

*๒. จัดประชุมหารือกับ
ประธานกรรมการกฤษฎีกาทุก
คณะ เพื่อก าหนดแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมายและให้
ความเห็นทางกฎหมาย 
จ านวน ๒ ครั้ง 
 

..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
ส านักงานฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ด าเนินการจัดประชุมฯ 
ครั้งที ่๑ 

    ด าเนินการจัดประชุมฯ 
ครั้งที่ ๒ 

  



- ๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองฯ พาณิชย์ฯ/ศึกษาฯ 
(ครั้งที่ ๑)   
กองฯ ต่างประเทศ/ทรัพย์ฯ 
(ครัง้ที่ ๒)) 
 

 

  ๑. จัดประชุม /สัมมนา
ร่วมกับคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ครั้งที่ ๑  ใน
วันที่ ๘ ก.พ. ๖๒  
ณ สคก. 
๒. จัดประชุมใหญ่ /
สัมมนารว่มกับ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
และคณะกรรมการ
ประมวลกฎหมาย ใน
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม 
ในกรุงเทพฯ 

(๓๐,๖๖๒) 
 
 
 
 

(๔๒๔,๓๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๕๕,๐๑๒ 

     
(ประชุมฯ ครั้งที่ ๑ 

โยกงบฯ  
มาจากโครงการ

ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ฯ 

ของส านักงานปี 
๒๕๖๒) 

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

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

 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๓๘,๑๘๐) 
 

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

 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 

(๓๓๘,๑๘๐) 
 

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

 
 

(๓๔๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 

(๓๓๘,๑๘๐) 
 

 



- ๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นางสาวฉันทพิมพ์ฯ) 
 

๑,๐๑๘,๑๘๐ 
 

๑,๐๑๘,๑๘๐ 
 

๖๗๘,๑๘๐ 

๑. ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม คณะท างาน ๔ 
(๑๙ - ๒๓ พ.ย. ๖๑  
ณ กรุงเวียนนา)  
จ านวน ๒ คน 
๒. ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม
ประชุม คณะท างาน ๖ 
(๑๗ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑  
ณ กรงุเวียนนา) 
จ านวน ๒ คน  
๓. ส่งผูแ้ทนเข้าร่วม
ประชุม PPP  
(๒๖ - ๓๐ พ.ย. ๖๑  
ณ กรงุเวียนนา) 
จ านวน ๒ คน  
   

(๒๑๒,๑๔๖.๗๐) 
 
 
 
 

(๓๔๖,๙๖๗.๖๔) 
 
 
 
 

(๑๙๘,๙๗๓.๓๒) 
 
 
 
 

๗๕๘,๐๘๗.๖๖ 
 

  อยู่ระหวา่งการ
ตรวจสอบรายการ
ประชุม ส าหรับ 
สายสนับสนุนเพื่อให ้
เลชาธิการฯ พิจารณา
คัดเลือก 

-      
 

๔. การสมัครสมาชิก
ฐานข้อมูลกฎหมายระหวา่ง
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐  สมคัรสมาชิก
ฐานข้อมูล 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - - -  

  ด าเนินการต่ออายุ
สมาชิกฐานข้อมูล ๒ 
ฐานข้อมูล และจัดซ้ือ
จัดจ้าง ๑ ฐานข้อมูล 

-   ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้วเสร็จ 
ในเดือน ม.ค. ๖๒ 

๑,๐๗๙,๐๙๕.๔๕      
ด าเนินการแลว้เสรจ็ 
  เบิกจา่ย
งบประมาณแล้ว
เสรจ็ใน เดือน  
ม.ค. ๖๒ จ านวน  
๓ ฐานข้อมูล 
  ๑.Heinonline 
๖๐๘,๒๘๐.๒๕ 



- ๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
(กองกฎหมายต่างประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นางสาวณธราฯ) 
 

  ๒.Dalloz 
๑๗๕,๘๑๕.๒๐ 
  ๓.Lexis 
๒๙๕,๐๐๐ 
 

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

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

(๕๓๗,๔๐๐) 
 

(๓๒๘,๒๕๐) 
 
 
 

๘๖๕,๖๕๐ 
 

๑. การประชุม ASIL 
จ านวน ๑ รายการ 

๔๑๘,๙๕๐ ๑. การประชุม ASLI 
จ านวน ๑ รายการ 

๑๖๖,๒๐๐ - -  

  อยู่ระหวา่ง 
เลขาธิการฯ พิจารณา
แผนการประชุม 
และเตรียมเสนอบันทึก
ขออนุมัติ 
 

-   ท่านเลขาธิการฯ 
อนุมัติผู้เข้าร่วม  
ASIL เรียบร้อยแลว้ 

-      

๖. การประชุมวิชาการ
ระหว่างประเทศ 
ของสมาคมระหว่างประเทศ 
ด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓,๓๘๕,๒๐๐ ๑. การประชุม 31st 
LAWASIA 
Conference  
จ านวน ๑ รายการ 

๔๑๘,๘๒๐ ๑. การประชุม IIAS 
จ านวน ๑ รายการ 
 
๒. การประชุม IBA 
จ านวน ๑ รายการ 
 

(๕๔๗,๗๐๐) 
 
 

(๗๑๑,๗๕๐) 
 
 

๑,๒๕๙,๔๕๐ 
 
 
 
 
 

๑. การประชุม IAAIL 
จ านวน ๑ รายการ 
 
๒ การประชุม IBA  
จ านวน ๑ รายการ 

(๓๔๖,๔๘๐) 
 
 

(๗๗๔,๗๕๐) 
 
 

๑,๑๒๑,๒๓๐ 

๑. การประชุม ILA 
จ านวน ๑ รายการ 

๕๘๕,๗๐๐  



- ๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางสาวเจนจิราฯ/ 
นางวรรธน์มนฯ) 
 

 
 
 

  อยู่ระหวา่ง 
เลขาธิการฯ พิจารณา
อนุมัติแผนการประชุม
หัวข้อการประชุม  
  

-   จัดท าบันทึกขออนุมัติ
การประชุมตามแผนฯ 
จ านวน ๕ รายการ 

-      

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

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

๓๒๓,๙๐๐  

  อยู่ระหวา่งติดตาม
ก าหนดการประชุมและ
หัวข้อการประชุม 

-   อยู่ระหวา่งรอส่วน 
การเจ้าหนา้ที่ท าบันทกึ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
งบประมาณบางส่วน
เพื่อไปใช้ในการจัดส่ง
เจ้าหน้าที่ฯ จ านวน ๒ 
คน ไปอบรม ILC แทน 
เมื่อท่านเลขาธิการฯ 
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
งบประมาณแล้ว ฝา่ยฯ 
จะท าบันทึกขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อน าไปใช้
ส าหรับโครงการอื่น
ต่อไป 

-      



- ๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

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

๒๗๑,๒๐๐ - -   ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 
IIAS 

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

(๓๓,๗๐๐) 
 

(๑๒,๐๐๐) 
 

(๑๙๙,๗๕๐) 
 

๒๔๕,๔๕๐ 
 

  ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 
ILA 

๑๐,๗๕๐  

  ประสานกับสมาคม
เพื่อติดต่อขอสมัคร
สมาชิก/ต่ออายุสมาชกิ 

-   ด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมสมาคม 
IIAS  

๙,๗๔๙.๑๒ 
 

     

๙. โครงการพัฒนาฐานขอ้มูล
กฎหมายระดับอนุบัญญัต ิ
ในระบบห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๑๖๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๑๒ คน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสญัญา 
 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรบังาน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๕๔๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๕๔๐,๐๐๐  

  จัดจา้งลกูจ้างเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน ๑๒ คน อัตรา
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล
กฎหมายที่อยู่ในระบบ
ห้องสมุดดิจิตอลของ
ส านักงานฯ และ
ด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อ
น าลงในระบบห้องสมุด
ดิจิตอล จ านวน ๑๘ 
รหัสกฎหมาย โดยคิด

๕๓๙,๓๑๘   จัดจา้งลูกจ้างเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน ๑๒ คน อัตรา 
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาท โดยได้ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล
กฎหมายที่อยู่ในระบบ
ห้องสมุดดิจิทัลของ
ส านักงานฯ และ
ด าเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อ
น าลงในระบบห้องสมุด
ดิจิทัล จ านวน ๒๔ 
รหัสกฎหมาย โดยคิด

๕๒๕,๑๘๐.๔๕      
ใช้เงินไม่เต็ม

จ านวนเน่ืองจาก
หักค่าจ้าง วันลา

ของลูกจ้าง 



- ๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

เป็นข้อมูลกฎหมายที่ได้
ด าเนินการแล้ว จ านวน 
๒,๙๕๗ ฉบับและได้น า
ข้อมูลกฎหมายที่
ประกาศใช้บังคับใน 
เว็ปไซดร์าชกจิจานุเบกษา 
ลงในระบบห้องสมดุ
ดิจิตอล จ านวน 
๒,๘๑๔ ฉบับ พร้อมทั้ง
ปรับปรงุฐานข้อมูล
กฎหมายให้เป็นปจัจุบัน 
จ านวน ๓๐๔ ฉบับ 
และด าเนินการยกเลิก
กฎหมาย จ านวน ๕๐๑ 
ฉบับ  
 

เป็นข้อมูลกฎหมายที่ได้
ด าเนินการแล้ว 
จ านวน ๓,๒๖๐ ฉบบั 
และได้น าข้อมูล
กฎหมายที่ประกาศใช้
บังคับในเว็บไซด์ 
ราชกิจจานุเบกษา 
ลงในระบบห้องสมุด
ดิจิทัล จ านวน ๑,๑๐๕ 
ฉบับ พร้อมทั้งปรับปรุง
ฐานข้อมูลกฎหมายให้
เป็นปัจจุบัน จ านวน 
๓๐๐ ฉบับ และ
ด าเนินการยกเลิก
กฎหมาย จ านวน ๔๙๐ 
ฉบับ  
 

๑๐. โครงการเชื่อมโยงข้อมูล
กฎหมายในระบบ ThCA 
(Thai Code Annotated) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๖ คน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนนิงาน 
ตามสัญญา 
 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูรั้บจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐  

  จัดจา้งลูกจ้าง 
เพื่อด าเนนิการตาม
โครงการ จ านวน ๖ คน 
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้รวบรวมความเห็น 
ทางกฎหมาย 
ด าเนินการย่อแล้ว
เช่ือมโยงกับบทบัญญัติ 

๒๔๘,๔๐๑.๔๑   จัดจา้งลูกจ้างเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการ 
จ านวน ๖ คน อัตรา
ค่าจ้าง คนละ ๑๕,๐๐๐ 
บาทโดยได้รวบรวม
ความเห็นทางกฎหมาย 
ด าเนินการย่อแล้ว
เช่ือมโยงกับบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จ าแนก

๒๖๒,๔๙๘      
ใช้เงินไม่เต็ม

จ านวนเนื่องจาก
หักค่าจ้าง วันลา

ของลูกจ้าง 



- ๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝา่ยข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

ที่เกี่ยวขอ้งที่ได้จ าแนก
ตามหัวขอ้เรื่อง จ านวน 
๘๑ เรื่อง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเห็น
ทางกฎหมาย จ านวน 
๑๑๔ เรื่อง จัดท า
ประโยชน์ที่ประชาชน
ได้รับจาก 
ร่างกฎหมาย จ านวน 
๒๙ ฉบบั และจัดท า
ฐานข้อมูลค าอธบิาย
กฎหมายรายมาตรา 
เพื่อเตรยีมเชื่อมโยงเข้า
กับบทบัญญัติที่
เกี่ยวขอ้งที่ได้จ าแนก
ตามหัวขอ้เรือ่ง จ านวน 
๒๒ ฉบบั 
 

ตามหัวขอ้เรือ่ง จ านวน 
๗๘ เรื่อง ปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเห็นทาง
กฎหมาย จ านวน ๓๐๘ 
เรื่อง จัดท าประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากร่าง
กฎหมาย จ านวน ๒๘ 
ฉบับ จัดท าฐานข้อมูล
ค าอธิบายกฎหมายราย
มาตราเพื่อเตรียม
เช่ือมโยงเข้ากับ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
ที่ได้จ าแนกตามหวัข้อ
เร่ือง จ านวน ๑๒ ฉบบั 
และได้จัดกลุ่มกฎหมาย
ที่ประกาศใช้บังคับใหม่
เพื่อน าเข้าตามดัชนี
กฎหมายจ าแนกตามหวั
เร่ือง จ านวน ๒๗ ฉบบั 
 

 
หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏริูปประเทศดา้นกฎหมาย 
 
 



- ๙ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ปฏิรูปการจัดท ากฎหมายตามรัฐธรรมนญู 
เป้าประสงค์ : ๑. ขัน้ตอนและกระบวนการร่างกฎหมายมคีุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

๒. พัฒนากฎหมายของประเทศใหท้ันสมัย  
กลยุทธ ์   : ๑. พัฒนากฎหมายของประเทศใหทั้นสมัย 
    ๒. พัฒนาเครื่องมือในการจัดท ากฎหมาย 
    ๓. สรา้งการรับรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแกผู่้เกี่ยวข้องและประชาชน 
ตัวชี้วัด : ๑. กฎหมายได้รับการพัฒนา 
    ๒. เครื่องมือในการจัดท ากฎหมาย ๔ เครื่องมือ 

๓. โครงการสร้างความรับรู้และเขา้ใจกฎหมายแก่ประชาชน (๒ โครงการ) 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

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

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

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

๕๕๙,๙๐๐ - -  

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

๑๖๔,๑๕๔.๔๐        



- ๑๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

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

๒,๔๓๙,๕๐๐ - - - -   จัดการประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกบัระบบกฎหมาย 
กระบวนการและแนวคิด 
ด้านการร่างกฎหมาย 
ระหว่างส านกังานฯ  
กับหน่วยงาน 
ด้านการร่างกฎหมาย 
ในประเทศที่ก าหนด 
 

๒,๔๓๙,๕๐๐ - -  

  อยู่ระหวา่ง 
ท่านเลขาธิการฯ 
พิจารณาอนุมัติแผน 
การประชุมหวัข้อ 
การประชุมรวมทั้ง
ประเทศที่จะจัดการ
ประชุม และอยู่ระหว่าง
จัดเตรียมรายละเอียด
ของการประชุม 
 

-   ท่านเลขาธิการฯ 
อนุมัติหัวข้อการประชุม 
และผู้เข้าร่วม 
การประชุมแลว้ 
อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล
เพื่อเข้าร่วมประชุม 

-      

๓. โครงการสัมมนาพัฒนา 
หลักกฎหมายปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- ๑. ก าหนดวิทยากร
ผู้บรรยาย/อภิปราย 
ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่เอกชน 
ในกรุงเทพฯ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๑๒๐ คน 
ภายในเดือน ม.ค. ๖๒  
๒. ขออนุมัติจัดท า
โครงการ 
จัดท าหนังสอืเชิญ

๑๓๕,๐๐๐   - - - -  



- ๑๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นายศุภวัฒนฯ์) 
 

ผู้เข้ารว่มโครงการ 
ตามที่ก าหนด
กลุม่เปา้หมาย ภายใน
เดือน ก.พ. ๖๒ 
๓. ด าเนินการ 
ตามโครงการ ลักษณะ
เป็นการบรรยาย/
อภิปราย/ เสวนา 
ภายในเดือน มี.ค. ๖๒ 
 

  ก าหนดหวัข้อ เร่ือง  
การแก้ไขกฎหมายว่า
ด้วยวธิีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 
 

-   จัดโครงการฯ หัวขอ้ 
แนวทางการพัฒนา
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง ใน
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑๒๐ คน 
 

๑๕๖,๑๗๐ 
 

     
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

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

*๔. งานพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 

   พัฒนาหลักสูตร 
การอบรมนักกฎหมาย
ภาครัฐเพื่อด าเนนิการ
ตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

- - - - - - -  



- ๑๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

  ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรโดยเพิ่ม
เนือ้หาวิชาตามมาตรา 
๗๗ ในหลักสูตร
ฝึกอบรมนักกฎหมาย
ภาครัฐ 
 

- - -      

*๕. โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อจัดท าคู่มอื
แบบการร่างกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๘,๘๐๐ 
 

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

- ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๒ เร่ือง  
บทยกเลิก/บทนยิาม  
ครั้งที่ ๓ เรื่อง มาตราคลุม 

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

-  - จัดร่วมกับโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร 
การเพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่
นักกฎหมายกฤษฎีกา 
(สถาบันฯ) 

 

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

   ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมร่วมกับ
โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่นักกฎหมาย
กฤษฎกีาของสถาบัน
พัฒนานักกฎหมาย
มหาชน 
๑. จัดฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๑ เร่ือง ชื่อ/การ
จัดหมวดหมู ่ในวันที่ 
๓๐ ม.ค. ๖๒  

๗๘,๘๐๐      
(ระบุงบประมาณ
เฉพาะในส่วนของ
กองหลักนิติบัญญัติ 
และใช้งบประมาณ
ของกองหลัก 
นิติบัญญัติหมดไป
ตั้งแต่คร้ังแรก) 



- ๑๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ+
สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนัทธมนฯ) 
 

ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต ้
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๙๕ คน 
๒.จัดฝึกอบรม คร้ังที่ ๒ 
เร่ือง บทยกเลิก
กฎหมายและบทนิยาม
ของร่างพระราชบัญญัติ 
ในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑๐๔ คน 
๓. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ 
เรือ่ง มาตราคลุม เมื่อ
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า โดยมีผู้เขา้ร่วมฯ  
จ านวน ๙๕ คน 
 

๖. โครงการจัดท าฐานข้อมูล
แบบกฎหมายเพื่อใช ้
ในการวิเคราะห์แบบกฎหมาย 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงาน 
๒. จัดจ้างบุคลากร 
จ านวน ๔ คน 

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

๑๘๐,๐๐๐ ๑ รวบรวมค าพิพากษา 
ความเห็น มติที่ประชุม
ฝ่ายร่างกฎหมาย  
และเอกสารวิชาการ 
ที่ตีความบทบัญญัติ 
เร่ืองนัน้ 
๒ จัดจ้างบุคลากร 
จ านวน ๔ คน 
 
 
 

๑๘๐,๐๐๐ ๑. น าข้อมูลที่รวบรวมมา
จัดท าสรปุแบบกฎหมาย
และการตีความหรือ
เจตนารมณข์องบทบัญญัติ 
ของกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงาน 
๒ จัดจ้างบุคลากร 
จ านวน ๔ คน 

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



- ๑๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ) 
(นายอภิวัฒนฯ์) 
 

 

๑. รวบรวมกฎหมาย
จัดตัง้หน่วยงาน 
๒. จัดจ้างบุคลากร
จ านวน ๔ คน 
 

๑๖๓,๑๑๑ 
 

๑. สรุปกฎหมายจัดตั้ง
หน่วยงานแต่ละฉบับว่า
มีบทบัญญัติเร่ืองใด
เขียนว่าอย่างไร 
๒. จัดจ้างบุคลากร
จ านวน ๔ คน"  

๑๕๐,๖๒๖.๒๓ 
 

     
ใช้เงินไม่เต็มจ านวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง  
วันลาของลูกจา้ง 

๗. โครงการสมัมนา 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
และรบัฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการแก้ไขกฎหมาย
ว่าด้วยวธิีปฏบิัติราชการทาง
ปกครอง 
เปลี่ยนชื่อจากโครงการเดิม 
โครงการสัมมนาหลักการ
ปฏิบัติงาน 
ในการออกค าสัง่ 
ทางปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(เพื่อจัดท าคู่มือในการ 
ออกค าสั่งทางปกครอง) 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางพัชฌาฯ)   
 

๓๓๘,๖๐๐ - - - - ๑. ก าหนดวิทยากร
ผูบ้รรยาย/อภิปราย 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๑๐๐ – ๑๕๐ คน
ภายในเดือน เม.ย. ๖๒ 
๒. ขออนุมัติจัดท า
โครงการจดัท าหนังสอื
เชิญผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ตามที่ก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
เดือน พ.ค. ๖๒ 
๓. ด าเนินการตาม
โครงการลักษณะเป็น 
การบรรยาย/อภิปราย/ 
เสวนา ภายใน เดือน 
มิ.ย. ๖๒  
 

๑๖๙,๓๐๐ ๑. ก าหนดวิทยากร
ผู้บรรยาย/อภิปราย 
ก าหนดวัน เวลา สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๑๐๐ – ๑๕๐ คน
ภายในเดือน ก.ค. ๖๒  
๒. ขออนุมัติจัดท า
โครงการจดัท าหนังสือ
เชิญผู้เข้ารว่มโครงการ
ตามที่ก าหนด
กลุม่เปา้หมาย ภายใน
เดือน ก.ค. ๖๒   
๓. ด าเนินการตาม
โครงการลักษณะเป็น 
การบรรยายเ/อภิปราย/ 
เสวนา ภายในเดือน 
ส.ค. ๖๒ 

๑๖๙,๓๐๐  

         



- ๑๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๘. โครงการปรับปรุงคู่มือรา่ง
กฎหมายโดยเพิ่มแนวทาง 
การด าเนินการจัดท ากฎหมาย
ตามมาตรา ๗๗ 
 
 
 
(กองหลักนิติบัญญัติ/คณะ
ท างานฯ/กองพัฒนาฯ) 
 

-  
 
 
 
 

       ด าเนินการโครงการ
ปรับปรงุคู่มือฯ 

  

         

*๙. จัดท าฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อรองรับ
การด าเนนิการตามาตรา ๗๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 (สพร.เป็น
หน่วยตั้ง

งบประมาณ) 

๑. ศึกษาแนวทางใน
การจัดท าร่างกฎหมาย
ของประเทศไทยทั้ง
กระบวนการ ตั้งแต่
เร่ิมต้นจนถึงขั้นตอน
การประกาศใช้บังคับ
เปน็กฎหมาย 
๒. ศึกษาระบบการรับ
ฟังความคิดเห็น  
การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของร่างกฎหมาย  
และการทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย
ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
 

   ศึกษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และเครือข่ายเช่ือมโยง
ที่มีลักษณะเป็น “ระบบ
กลาง” ของต่างประเทศ 

   รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัสิ่งที่ต้องมีใน
ระบบกลาง เช่น ระบบ
การรับฟังความคิดเห็น 
ระบบการแจ้งเตือน 
ระบบการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ ข้อมูล
เกี่ยวกบักฎหมายต่าง ๆ 
ค าอธิบายกฎหมายที่มี
ผลใช้บังคับแล้ว ค าแปล
กฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัต ิ

   ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
๑. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
และการรับฟังความ
คิดเห็นผา่นระบบกลาง 
๒. หลักเกณฑ์การจัดท า
และการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกบัการจัดท าร่าง
กฎหมาย  
และการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย  

  

  ศึกษาแนวทางในการ
จัดท าร่างกฎหมาย 
ระบบการรับฟังความ
คิดเห็น การวิเคราะห์
ผลกระทบของร่าง

-   ฝ่ายเลขานุการศึกษา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
เครือข่ายเช่ือมโยงที่มี
ลักษณะเป็น “ระบบ

-      



- ๑๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
(คณะฯ ระบบกลาง/ 
กองฯไทย/กองพัฒนาฯ/
ส านักงานเลขาธกิาร (สว่น
สารสนเทศ) 
 

กฎหมาย และการ
ทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย  

กลาง” ของต่างประเทศ 
แล้วเสรจ็ โดยจะ
น าเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย เพือ่พิจารณา
ก าหนดแนวทางพัฒนา
ระบบพิจารณา  
 

๑๐. รายงานสรุปผลข้อมูล
ผลงานส าคัญของส านักงานฯ 
ส่งกรมประชาสัมพันธ์  
(ตามนโยบายรัฐบาล 
ด้านการสร้างความรู ้
ความเข้าใจต่อประชาชน) 
 
 
 

   ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม  
 
 

   ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 

   ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่สง่ผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 

   ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร่างกฎหมายที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 

  

  รายงานรา่งกฎหมายที่
ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 
ครบถ้วนตามแผน 
 

   รายงานรา่งกฎหมายที่
ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือ 
ร่างกฎหมายที่อยู ่
ในความสนใจของสังคม 
ครบถ้วนตามแผน 

      

๑๑. โครงการ
ประชาสัมพันธ์เพือ่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจดา้น
กฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน 
 
 
 

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

(๕,๐๐๐) 
 

(๖๑,๐๐๐) 
 
 
 
 
 

๑. แถลงข่าว ครั้งที่ ๒ 
 
๒. แถลงข่าว ครั้งที่ ๓ 
 
๓. เผยแพรภ่ารกิจ/
กฎหมายที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน 
ทางหนังสือพิมพ ์

(๕,๐๐๐) 
 

(๕,๐๐๐) 
 

(๑๒๒,๐๐๐) 
 
 
 

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

(๕,๐๐๐) 
 

(๑๒๒,๐๐๐) 
 
 
 
 
 

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

(๕,๐๐๐) 
 

(๕,๐๐๐) 
 

(๒๔๙,๐๐๐) 
 
 
 

 



- ๑๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๖,๐๐๐ 
 
 
 

 
๔. จัดท าแผ่นพบั
เผยแพร่ภารกิจ 
ของส านักงานฯ 
๕. จัดท าชุดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน/ ภารกจิ 
ของส านักงานฯ 

 
(๙,๒๐๐) 

 
 

(๒๐๐,๐๐๐) 
 
 
 
 

๓๔๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒๗,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๙,๐๐๐ 

๑. อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการจัดแถลงข่าว 
ครั้งที่ ๑ โดยได้ 
เรียนหารอืกับโฆษก
ส านักงานฯ ซ่ึงยังไม่มี
ประเด็นที่จะแถลงข่าว 
คาดว่าจะแถลงข่าว
ประมาณเดือน  
ก.พ. ๖๒ 
๒. ด าเนนิการเผยแพร่
ภารกิจฯ  
ทางหนังสือพิมพ ์
ไทยโพสต์ (ขนาด
คอลัมน์ ๖x๑๐ นิว้ สี) 
เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔๘,๑๕๐) 
 
 
 
 
 

๔๘,๑๕๐ 
 

๑. ด าเนินการเผยแพร่
ภารกิจฯ ทาง
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต ์
(ขนาดคอลัมน์ ๖x๑๐ 
นิ้ว ขาว - ด า) ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๒ 
๒. อยู่ระหว่างจัดท า
แผ่นพับเผยแพร่่ 
ภารกิจฯ 
๓. อยู่ระหว่างจัดท าชุด
นิทรรศการ  

(๓๒,๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒,๑๐๐ 
 

     



- ๑๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

*๑๒. โครงการรับฟังความ
คิดเห็นประกอบการจัดท า
กฎหมาย/หลกัเกณฑ์/แนวทาง
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
จ านวน ๙ ครั้ง 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย+ 
คณะท างานฯ+ 
คณะอนุกรรมการฯ) 
 

..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
ส านักงานฯ
และเงินทุน
หมุนเวียน 

 
 
 
 
 
 

  ด าเนินการจัดโครงการ
รับฟังฯ  
จ านวน ๙ ครัง้ 

  - - -  

         

*๑๓. จัดสัมมนาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท าร่าง
กฎหมาย  
 
 
 
 
 
(กองพัฒนากฎหมาย) 
 

๗๓๕,๐๐๐  
(เบิกจ่ายจาก

เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อ

พัฒนา
กฎหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 
 

         จัดสัมมนาเผยแพร่
หลักเกณฑ์หรือแนวทาง    
เดือน มิ.ย. ๖๒
กลุม่เปา้หมาย ๕๐๐ 
คน 
 

๗๓๕,๐๐๐  

         

*๑๔. จัดท าพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยโทษปรับทาง
ปกครอง พ.ศ. ..... (รับฟังฯ) 
จ านวน ๒ ครั้ง   
 
 
 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐  
(เบิกจ่ายจาก

เงินทุน
หมุนเวียนเพื่อ

พัฒนา
กฎหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
 
 
 

 
 

   ด าเนินการจัด
โครงการรับฟังฯ  
ครัง้ที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐ ด าเนินการจัด 
โครงการรับฟังฯ  
ครัง้ที่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐    

  ๑. ยกรา่งกฎหมายแล้ว
เสร็จ และเสนอ
คณะกรรมการพัฒนา

๒๐๖,๒๒๐      



- ๑๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(คณะอนุกรรมการฯว่าดว้ย
การด าเนินการปรับและ
ระงับคดีทีม่ีโทษปรับทาง
ปกครองเป็นการเฉพาะ) 
 

กฎหมายพิจารณา และ
ก าหนดวันจัดสัมมนารับ
ฟังความคิดเห็นในวันที่ 
๒๖ มี.ค. ๖๒ 
๒. จัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นครั้งที่ ๑  
ในวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๒ 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์
เคลียร์ ประตูน้ า 
โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑๙๘ คน  
๓. ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงร่างฯ 
เสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย. 
พิจารณาต่อไป  
 

**๑๕. โครงการรับฟังความ
คิดเห็น เร่ือง ร่าง
พระราชบัญญัติวธิีพิจารณา
คดีมโนสาเร่พิเศษ พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
(ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพจิารณาความแพ่ง) 

๕๐,๐๐๐  
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ

ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ฯ 
ของส านักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

 ด าเนินการจัดโครงการ
รับฟังฯ ในเดือน ธ.ค. 
๖๑ 

 
 
 

 
 

๕๐,๐๐๐          

  จัดรับฟังความคิดเห็น
ในวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ณ 
โรงแรม รอยัลปริน๊เซส  
หลานหลวง 
กรุงเทพมหานคร   

๓๙,๖๕๐        
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



- ๒๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

**๑๖. โครงการรับฟังความ
คิดเห็น เร่ือง ร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อความช ารุดบกพรอ่งของ
สินค้า พ.ศ. .... 
 
 
 
 
(คณะกรรมการฯ (คณะ
พิเศษ) เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติความรับผิด
ต่อความช ารุดบกพร่องของ
สินค้า พ.ศ. ....) 
(ฝ่ายกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่ง  
กองกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม) 
 

๙๙,๖๐๐  
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ

ถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ ฯ 
ของส านักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

  
 
 
 

 
 

  ด าเนินการจัดโครงการ
รับฟังฯ ในเดือน ก.พ. 
๖๒ 

 
 
 

๙๙,๖๐๐      

    จัดรับฟังความคิดเห็น
ในวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงเเรมอมารี  
วอเตอร์เกท 
กรุงเทพมหานคร  
โดยมีผู้เข้าร่วม  
จ านวน ๖๓ คน 
  

๙๓,๖๐๐ 
 

     
ด าเนนิการแล้วเสร็จ 

 

**๑๗. โครงการสัมมนาและ
ฝึกอบรมภายใต้โครงการ
ปฏิรูปกฎหมายและบูรณา
การแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ตรากฎหมายภายใต้
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับ
องค์การเพื่อความร่วมมอื
ทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) 
 
 

๗๙๙,๐๐๐ 
(โยกงบฯ มา
จากโครงการ
ฝึกอบรมและ

สัมมนา 
ของส านักงาน

ปี ๒๕๖๒) 

    ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนาการ
สร้างความรับรู้ ความ
เข้าใจ และเตรียมความ
พร้อมในการปฏบิัติตาม
ร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ....  
ในเดือน มี.ค. ๖๒ 

 ๑. ด าเนินการจัด
โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู ้
ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ เกีย่วกับ
กลไกการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิด
จากกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย ในเดือน เม.ย. 
๖๒ 
๒. ด าเนินการจัด

    



- ๒๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(คณะท างานโครงการปฏิรูป
กฎหมายและบูรณาการ 
แนวปฏบิัติที่ดีในการตรา
กฎหมายภายใต้โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับองค์การเพื่อ
ความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD)) 
 

โครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู ้
ความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ เกีย่วกับ
กลไกการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิด
จากกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายของ
ต่างประเทศ ในเดือน 
เม.ย. ๖๒ 
 

         

หมายเหตุ  :  * หมายถงึ โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

       ** หมายถึง โครงการเพิม่จากท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตริาชการ (โครงการงอก)  



- ๒๒ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิรูปกฎหมาย 
เป้าประสงค์  : ๑. นักกฎหมายกฤษฎีกามีทักษะ และองค์ความรู้ทางกฎหมายทีท่ันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
    ๒. นักกฎหมายภาครัฐมีขดีความสามารถในการจดัท ากฎหมายตามแนวทางการปฏิรูปกฎหมาย 
    ๓. มีเครือขา่ยนักกฎหมาย/หน่วยงานทางกฎหมายเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปกฎหมาย 
กลยุทธ ์   : ๑. พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ 
    ๒. พัฒนาเครือข่ายนักกฎหมายและหน่วยงานเพื่อการปฏริูปกฎหมาย 
ตัวชี้วัด   : ๑. โครงการฝึกอบรม/พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกา (จ านวน ๔ โครงการ) 
    ๒. โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายภาครัฐ (จ านวน ๖ โครงการ) 
    ๓. ข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ (๑ ระบบ) 
    ๔. ความร่วมมือทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ (MOU ๓ ฉบับ) 

 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

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

๑,๓๕๖,๘๐๐ - - ๑. สถาบันการปกครอง
ชั้นสูงฯ ประกาศหลักสูตร
ฝึกอบรมประจ าปี ๒๕๖๒ 
ภายในเดือน ม.ค. ๖๒    
๒. เสนอขออนุมัตโิครงการ 
และเสนอชื่อผูเ้ข้ารบั 
การฝกึอบรมเดือน มี.ค. – 
เม.ย. ๖๒ ภายในเดือน 
ก.พ. ๖๒ 
๓. เสนอชื่อผู้เข้ารับ 
การฝึกอบมไปยัง
สถานทูตฝรัง่เศส 
๔. สอบสัมภาษณ์  
ณ สถานทูตฝร่ังเศส 
๕. ลงทะเบียนเรียนแบบ
ออนไลนผ์่านเว็บไซต์ 
๖. ด าเนนิการจองตั๋ว

- - - ๑. ด าเนนิการฝึกอบรม
ภายในเดือน พ.ค.– ก.ย. ๖๒ 
จ านวน ๔ หวัข้อ ๆ ละ 
๑ คน ดังนี้  
  ๑) การต่อต้าน 
การคอรัปชั่น 
  ๒) สัญญาภาครัฐ : 
การพัฒนาและการปฏิรูป 
  ๓) ความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ 
กับประชาชน 
  ๔) การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (หัวขอ้อาจม ี
การเปลี่ยนแปลงตามที่
สถาบันการปกครอง
ชั้นสูงประกาศหลักสูตร
ฝึกอบรมประจ าปี ๒๕๖๒ 

๑,๓๕๖,๘๐๐  



- ๒๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางสาวคะนึงนิจฯ)   
 

เครือ่งบิน และที่พัก ๒. จัดท ารายงานและ
สรุปผลการฝึกอบรม
เสนอเลขาธิการฯ และ
เผยแพร่ต่อไป  
  

    อยู่ระหวา่งการ
พิจารณาอนุมัติ
โครงการฯ  
ของเลขาธิการฯ 

-      

๒. โครงการฝกึอบรมหลกัสูตร
การเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่นกักฎหมาย
กฤษฎกีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒,๐๘๖,๒๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการฝึกอบรม 
ครั้งที่ ๑ เร่ือง  
ชื่อ/การจัดหมวดหมู ่

๑๒๐,๐๐๐ ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝกึอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๒ เร่ือง  
บทยกเลิก/บทนยิาม  
ครั้งที่ ๓ เรือ่ง มาตราคุม 

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

๒๔๐,๐๐๐ - - จัดร่วมกับโครงการ
รับฟังความคิดเห็น
เพื่อจัดท าคู่มือแบบ
การร่างกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
(กองหลักนิติบัญญัต)ิ
๒,๐๘๖,๒๐๐+๗๘,๘๐๐ 
= ๒,๑๖๕,๐๐๐  
คาดว่ามีงบฯ คงเหลือ 
๑,๕๖๕,๐๐๐ บาท 
น าไปใช้ในโครงการ/
กิจกรรมตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ 
 

  เล่ือนการสัมมนาไป
วันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒ 
เนื่องจาก อยุ่ระหว่าง
การเสนอเลขาธกิารฯ 
เพื่อขออนุมัตกิารจัด

   ด าเนินการจัด
ฝึกอบรมร่วมกับ
โครงการรับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อจัดท า
คู่มือแบบการร่าง

 
 
 
 
 

     



- ๒๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน+กองหลกันิตบิัญญัติ) 
(นางนัทธมนฯ) 
 

ฝึกอบรม กฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกอง
หลักนิติบัญญัต ิ
๑. จัดฝึกอบรม  
ครั้งที่ ๑ เร่ือง ชื่อ/การ
จัดหมวดหมู ่ในวันที่ 
๓๐ ม.ค. ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร เวียง
ใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๙๕ คน 
๒.จัดฝึกอบรม คร้ังที่ ๒ 
เร่ือง บทยกเลิก
กฎหมายและบทนิยาม
ของร่างพระราชบัญญัติ 
ในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพ ข้าวสาร  
เวียงใต้ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑๐๔ คน 
๓. จัดฝึกอบรม ครั้งที่ ๓ 
เรื่อง มาตราคลุม เมื่อ
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ า โดยมีผู้เขา้รว่มฯ 
จ านวน ๙๕ คน 
 

 
 
 
 
 

(๓๖,๙๔๗) 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๒๒,๘๔๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๔๙,๖๔๗) 
 
 
 
 
 

๓๐๙,๔๔๑ 
 



- ๒๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๓. โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการด าเนนิคดีปกครอง 
ส าหรับบุคลากรของส านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนัทธมนฯ) 
 

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

๑,๒๓๒,๗๐๐    

         

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

๕๐๖,๒๐๐ - -   การบรรยายพิเศษ 
ครัง้ที่ ๑  
๑. ขออนุมัติจัดการ
บรรยายพิเศษ 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนนิการบรรยาย
พิเศษ 
๔. รายงานผล 
การบรรยายพิเศษ 
 

๒๕๓,๑๐๐   การบรรยายพิเศษ 
ครั้งที่ ๒ 
๑. ขออนุมัติจัดการ
บรรยายพิเศษ 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการบรรยาย
พิเศษ 
๔. รายงานผล 
การบรรยายพิเศษ 

๒๕๓,๑๐๐ - -  

    อยู่ระหวา่งการประสาน
กับวทิยากรและ
เตรียมการเสนอขออนุมัติ
จัดการบรรยายพิเศษ 

-      

*๕. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏบิัติหน้าที ่
ฝ่ายเลขานุการ 
 
 

..... 
เกลีย่จากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
ส านักงานฯ 

 
 
 
 
 

       ด าเนนิการจัด
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏบิัติหน้าที ่
ฝ่ายเลขานุการ 

  



- ๒๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน,คณะท างานทบทวน
ระเบียบและปรับปรุงการ
ปฏิบัติหน้าทีข่องฝ่าย
เลขานุการของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา) 

 
 
 

 
  แต่งต้ังคณะท างาน
ทบทวนระเบียบและ
ปรับปรุงการปฏิบัติ
หน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ตามค าสั่ง
ส านักงานฯ ที่ ๒๗๙/
๒๕๖๑ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะท างานทบทวน
ระเบียบและปรับปรุง
การปฏิบัตหิน้าที่ฝ่าย
เลขานุการของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๑ 
 

-   ฝา่ยเลขานกุารฯ 
ทบทวนภารกจิและ
บทบาทของส านกังานฯ 
ตามทีก่ าหนดใน
รัฐธรรมนญู เพื่อปรับปรุง
ระเบยีบ วิธกีารการ
ปฏิบัติงานของฝา่ย
เลขานุการ 

-      

*๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย
และการด าเนินคดีปกครอง 
รุ่นที ่๒๐ (ผลผลิต ๒) 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐ ๑. ขออนุมัติจัดการ
ฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

๕๓๒,๘๐๐ ๑. ด าเนินการฝึกอบรม 
๒. รายงานผล 
การฝึกอบรม 

๑,๓๑๐,๐๐๐ - - - -  

  ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม ระหว่าง 
วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ - 
๒๗ ก.พ. ๖๒  
ณ โรงแรม  

๔๖๔,๙๓๐   ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม ระหว่างวันที ่
วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ - 
๒๗ ก.พ. ๖๒  
ณ โรงแรม  

๑,๑๖๓,๑๑๕.๕๔ 
 
 

     
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



- ๒๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางทัศนีย์ฯ)  
 

เอส ดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
โดยมีผูเ้ข้ารว่มฯ 
จ านวน ๙๔ คน 
 

เอส ดี อเวนวิ กรุงเทพฯ 
โดยมีผู้เข้ารว่มฯ 
จ านวน ๙๔ คน 
 

*๗. โครงการฝกึอบรม
หลักสูตรการร่างกฎหมาย 
การให้ความเห็นทางกฎหมาย 
และการด าเนินคดีปกครอง 
รุ่นที่ ๒๑ (ผลผลิต ๒) 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางทัศนีย์ฯ) 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัดการ
ฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

๑,๘๔๒,๘๐๐ - -  

         

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

๓,๕๘๔,๒๐๐ - - - - - - ๑. ขออนุมัติจัด 
การฝึกอบรม 
๒. ประสาผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินกาฝึกอบรม 
๔. รายงานผล 
การฝกึอบรม 
 

๓,๕๘๔,๒๐๐  

         

*๙. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนา 
นักกฎหมายภาครัฐ ระดับ
ช านาญการขึ้นไป รุ่นที่ ๒๔ 
(ผลผลิต ๒) 

๔,๑๑๕,๑๐๐ ๑. ขออนุมัตจิัด 
การฝกึอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการฝึกอบรม 
 

๑,๓๗๑,๗๐๐ ๑. ด าเนินการฝึกอบรม 
๒. รายงานผล 
การฝกึอบรม 

๒,๗๔๓,๔๐๐ - - - -  



- ๒๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางนันธมนฯ) 
 

 
 
  ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม ระหว่าง 
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ –  
๑ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑๘๔ คน 
 

-   ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรม ระหว่าง 
วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ –  
๑ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพมหานคร 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑๘๔ คน 

๓,๕๘๘,๗๐๗.๗๖      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

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

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

- ๑. ด าเนินการฝึกอบรม 
๒. รายงานผล 
การฝึกอบรม 
 

๔,๑๑๕,๑๐๐ - -  

    อยู่ระหวา่งด าเนินการ
จัดการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่๔ มี.ค. - 
๒๖ เม.ย.๖๒  
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 
กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๒๑๓ คน 
 

๑,๕๘๓,๒๗๑.๘๐      

๑๑. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารงาน 
ด้านกฎหมายระดบัสูง  
รุ่นที่ ๘ (ผลผลิต ๒) 
 
 

๓,๙๙๒,๐๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติจัดการ
ฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

๕๒๓,๒๐๐ ๑. ด าเนนิการ 
ฝึกอบรม 
๒. ศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 
๓. รายงานผล 
การฝึกอบรม 

๓,๔๖๘,๘๐๐  



- ๒๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
(นางสุปราณฯี) 
 

 
 
 

         

๑๒. ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายนักกฎหมาย
ภาครัฐให้เปน็ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดเก็บขอ้มูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เขา้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลักสูตรที่จัด 
 

   จัดเก็บขอ้มูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลักสูตรที่จัด 

   จัดเก็บขอ้มูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารับการฝกึอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลักสูตรที่จัด 

   จัดเก็บขอ้มูล 
นักกฎหมายภาครัฐ 
ที่เข้ารับการฝึกอบรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของหลกัสูตรที่จัด 

  

- - - -      

๑๓. การพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านกฎหมายกับหนว่ยงาน
ทางกฎหมาย 
ของสาธารณรัฐเกาหลี 
(Ministry of Government 
Legislation)  
ตามที่ส านักงานฯ  
ได้ท าความตกลงไว้ใน 
ระยะต่อเนื่อง 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นายภควัตฯ) 
 

๔,๘๘๒,๖๐๐   การประชุม ALES 
ครั้งที่ ๖ 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ - -   การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง  
การปฏิรูปกฎหมาย 
และการประเมินผล
กระทบของกฎหมาย 
ณ KIPA สาธารณรฐั
เกาหล ี
 

๔,๗๘๒,๖๐๐ - -  

  ส่งผู้แทนเข้ารว่มการ
ประชุม ALES ครั้งที่ ๖ 
(๓๑ ต.ค. ๖๑  
ณ สาธารณรฐัเกาหลี) 
จ านวน ๒ คน 
 

๔๗,๕๕๔        



- ๓๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

๑๔. การพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านกฎหมาย 
กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ (National 
University of Singapore) 
ตามที่ส านักงานฯ  
ได้ท าความตกลงไว้ใน 
ระยะต่อเนื่อง 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายแปลฯ)) 
(นางสาวณธราฯ) 
 

๓,๑๒๐,๘๐๐ - - - -   จัดการอบรมในหัวข้อ
ที่ก าหนด รุ่นที ่๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๖๐,๔๐๐   จัดการอบรมในหัวข้อ
ที่ก าหนด รุ่นที ่๒ 

๑,๕๖๐,๔๐๐  

         

๑๕. การพัฒนาความร่วมมอื
ทางวิชาการด้านกฎหมาย
กับสถาบัน National 
Graduate Institute for 
Policy Studies (GRIPS)  
ตามที่ส านักงานฯ  
ได้ท าความตกลงไว้  
(ระยะต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ/ 

๒,๖๗๕,๐๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  อยู่ระหวา่งเลขาธกิาร
พิจารณาแผนและหัวข้อ
การประชุมและเตรียม
เสนอบันทึกขออนุมัต ิ

- ๑. โอนเงิน
ค่าลงทะเบียน 
๒. เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วม
การประชุม GRIPS 
เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๕ มีค 
๖๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

๒,๐๓๕,๑๔๔.๓๙ 
 

     
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



- ๓๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 

นายอัครพงศ์ฯ/ 
นางวรรธน์มนฯ) 
 

โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จ านวน ๑๒ คน 
 

*๑๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดท า
กฎหมาย (นกักฎหมาย
กฤษฎกีา) จ านวน ๒ ครั้ง 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
 

..... 
เกลี่ยจากงบฯ

ฝึกอบรม/
สัมมนาของ 
ส านักงานฯ 

 
 
 
 
 
 

   ๑. ขออนุมัต ิ
จัดการฝึกอบรม 
๒. ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
 

 ๑. ด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม 
๒. รายงานผลการ
ฝึกอบรม 
 
 

  

         

 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง โครงการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 



- ๓๒ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔ : พัฒนาขดีสมรรถนะองค์การและทรัพยากรบุคคล 
เป้าประสงค์  : ๑. ส านักงานฯ มรีะบบการบรหิารจัดการองค์การทีด่ี และยดึมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
    ๒. ทรัพยากรบคุคลมีขดีความสามารถในการปฏิบตังิานในระดับระหว่างประเทศ 
    ๓. การให้บริการวิชาการด้านกฎหมายมีประสิทธภิาพตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน 
กลยุทธ ์   : ๑. สง่เสริมธรรมาภิบาลองค์การ 
    ๒. พัฒนาการบรหิารจดัการองค์การและทรัพยากรบคุคล 
    ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บรกิารวิชาการด้านกฎหมาย 
ตัวชี้วัด   : ๑. คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ าว่าร้อยละ ๘๕) 
    ๒. คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
    ๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานวิชาการ (ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐) 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency 
Assessment – ITA) 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
 

- - -   ช่วงเตรยีมการประเมิน 
(เตรียมบุคลากร,
ลงทะเบียนและเปิดใช้
งานรหัสผ่านในระบบ 
ITAS,น าเข้าข้อมูลเพื่อ
เตรียมการประเมิน 
 
 

-   ช่วงด าเนินการประเมิน 
(ด าเนนิการประเมิน
ตามแบบ IIT, EIT, OIT) 

-   รายงานผลการประเมิน -  

    เตรียมบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่
ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงาน (Admin 
หน่วยงาน) และผูบ้รหิาร 
ที่รับผิดชอบ 
การประเมินของหนว่ยงาน  
 

-      



- ๓๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒. โครงการเสริมสร้าง 
การน าหลกัธรรมาภิบาล 
มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อตา้น 
การทุจริต) 
(นายราชันย์ฯ) 
 

๓๓๑,๙๐๐ - - - - ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงานเพื่อ
เตรียมการ 
๓. ด าเนินการตาม
โครงการฯ 
๔. จัดท าสรุปผลเสนอ
ผู้บริหารฯ 
 

๓๓๑,๙๐๐ - -  

         

๓. โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประพฤติตน 
เป็นแบบอยา่งที่ดีด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
(นางสาวไพรินทร์ ฯ) 
 

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

๕,๐๐๐  

         

๔. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
เชิงสร้างสรรค์ให้กับเจ้าหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาด้านการป้องกัน 
การทุจริต 
 
 
 

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

๑๘,๒๐๐ ๑. เสนอขออนุมัติ 
๒. ประสานงานเพื่อ
เตรียมการ 
๓. ด าเนินการตาม
โครงการฯ (คร้ังที่ ๒) 

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

๑๘,๑๕๐  

  จัดโครงการฯ  
(ครัง้ที่ ๑) บรรยาย 

๑๒,๘๙๕   จัดโครงการฯ  
(ครัง้ที่ ๒) บรรยาย 

๑๒,๒๒๙ 
 

     



- ๓๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
(นางสาวไพรินทร์ ฯ) 
 

เร่ือง การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อตอ่ต้าน
การทุจริต ในวันที ่๒๕ 
ธ.ค ๖๑ ณ หอ้งประชุม 
ปรีดี พนมยงค์ 
ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จ านวน ๙๒ คน  

เร่ือง การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อตอ่ต้าน
การทุจริต  
ในวันที่ ๘ มี.ค. ๖๒ 
ณ ห้องประชุม ปรีดี 
พนมยงค์ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ 
จ านวน ๘๖ คน 

๕. โครงการฝึกอบรมเพือ่
เสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน ์
ทับซ้อนเพื่อเป็นการป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
(ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต) 
(นายราชันย์ฯ) 
 

๑๐๙,๒๐๐ - - ๑. เสนอขออนุมัต ิ
๒. ประสานงานเพือ่
เตรียมการ 
๓. ด าเนินการตาม
โครงการฯ 
๔. จัดท าสรุปผลเสนอ
ผู้บริหารฯ 
 

๑๐๙,๒๐๐ - - - -  

    จัดโครงการฯ 
บรรยาย  ในวันที ่๒๒ 
กุมภาพันธ์ ๖๒  
ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ 
กรุงเทพฯ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๓๔ คน 

๘๒,๘๖๐ 
 

     
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๖. โครงการสัมมนา 
เชิงวิชาการด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อน 

๑๒๙,๓๐๐ - -   ด าเนินโครงการ 
ในเดือน ม.ค. ๖๒  
ณ สถานที่เอกชน 
ในกรุงเทพฯ 

๑๒๙,๓๐๐ - - - -  



- ๓๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
(กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร) 
(นางสาวพนิดาฯ) 
 

 

    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ก าหนดจัดโครงการฯ 
ไปด าเนินการในช่วงไตร
มาสที่ ๓ และไตรมาสที่ 
๔ (ระหวา่งเดือน มิ.ย. - 
ก.ค. ๖๒) ตามบันทกึ
ข้อความที่ นร 
๐๙๐๑.๒/กพร/๔๑  
ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ 
 

-      

๗. โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การถา่ยทอด
ตัวชี้วัดและให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกบัการประเมิน 
ส่วนราชการตามมาตรการ 
การปรับปรุงประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
(กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร)
(นางสาวบุษรินฯ) 
 

๑๘๗,๕๐๐   ด าเนินโครงการในเดือน 
ธ.ค. ๖๑ ณ สถานที่
เอกชนในกรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๗,๕๐๐ - - - - - -  

  ท่านเลขาธิการฯ  
มีด าริให้เลื่อนการจัด
สัมมนาหลังเดือน  
ธ.ค. ๖๑ 

-   ด าเนินการสัมมนาฯ 
ในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒ 
ณ โรงแรม รอยัล 
ปริ๊นเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ โดยม ี
ผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๘๗ คน 
 

๙๖,๓๐๐ 
 

     
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 



- ๓๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๘. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาระบบคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
ของส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร) 
(นางสาวพนิดาฯ) 
 

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

๔๑๗,๔๐๐ - - - -  

    ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ก าหนดจัดโครงการฯ 
ไปด าเนินการในช่วงไตร
มาสที่ ๓ และไตรมาสที่ 
๔ (ระหวา่งเดือน มิ.ย. - 
ก.ค. ๖๒) ตามบันทกึ
ข้อความที่ นร 
๐๙๐๑.๒/กพร/๔๑  
ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๒ 

-      

๙. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การมสี่วนร่วมในการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร) 
(นางสาวบุษรินฯ) 
 

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

๑,๓๗๓,๘๐๐  

         



- ๓๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๐. โครงการสัมมนา เร่ือง 
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
สู่แผนปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจ าปงีบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นางสาลินฯี/นางสาวทิพรตัน์ฯ) 
 

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

๘๑๗,๔๐๐ - - - - - -  

  ด าเนินการสัมมนา 
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๑  
ณ โรงแรมเดอะ 
เบอร์เคลยี์ ประตูน้ า 
โดยมีผู้เข้าร่วม จ านวน 
๖๘ คน  

๘๗,๖๐๖.๕๖        
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๑. โครงการสมัมนา เร่ือง 
การติดตามประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นายธิตพิัฒนฯ์/ 
นางสาวทิพรัตน์ฯ) 

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

๔๑๗,๔๐๐ - -  

         

๑๒. โครงการจัดท า
ฐานข้อมูลวิชาการ 
ด้านการจัดการความรู ้
 
 
 
 
 
 

๑๙๒,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๑ คน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนนิงาน 
ตามสัญญา 
 

๔๘,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๑ คน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๑ คน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๑ คน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๔๘,๐๐๐  

- -   ด าเนินการจัดจ้าง
บุคลากร และประกาศ
ผลการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่โครงการ

-      



- ๓๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นายชรินทร์/นายชานนท์) 
 

จัดท าข้อมูลวิชาการ
ด้านการจัดการความรู้ 
ในเดือน พ.ย. ๖๒ แต่
ผู้รับการคัดเลือกไม่มา
รายงานตัว จึงเปลี่ยน
แผนการด าเนินการน า
เงินงบประมาณมาใช้ใน
โครงการ OECD ครั้งที่ 
๒ (โครงการเพิ่มเติม) 
 

๑๓. โครงการจัดการความรู้
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๑๔,๐๐๐ ๑. ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
๒. เสวนา (จบิน้ าชา) 
จ านวน ๓ ครัง้ 
 
 
 

(๑๑,๐๐๐) 
 

(๑๖,๐๕๐) 
 
 
 
 

๒๗,๐๕๐ 
 

๑. สัมมนา KM ครัง้ที่ ๑ 
๒. ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
๓. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Info รุ่นที ่๕ 
๔. เสวนา (จบิน้ าชา) 
จ านวน ๒ ครั้ง 
 

(๑๐๒,๔๐๐) 
(๗,๗๕๐) 

 
(๖๕,๒๐๐) 

 
(๑๐,๗๐๐) 

 
๑๘๖,๐๕๐ 

๑. สัมมนา KM ครั้งที่ ๒ 
๒. ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Info รุ่นที่ ๖ 
๓. เสวนา (จบิน้ าชา) 
จ านวน ๓ ครัง้ 
 

(๑๐๒,๔๐๐) 
(๖๕,๒๐๐) 

 
(๑๖,๐๕๐) 

 
 
 

๑๘๓,๖๕๐ 

๑. ถ่ายทอดความรู ้
และประสบการณ์ 
๒. เสวนา (จบิน้ าชา) 
จ านวน ๒ ครั้ง 
๓. KM Sharing Day 
 

(๓๒,๔๐๐) 
 

(๑๐,๗๐๐) 
 

(๕๓,๖๕๐) 
 
 

๙๖,๗๕๐ 

  เหลือเงินงบประมาณ 
๓๒๐,๕๐๐ บาท 
น าไปใช้ในโครงการ/
กิจกรรมตามแผน 
การปฏิรูปประเทศ 

๑. ด าเนนิการจัด
กิจกรรมการถา่ยทอด
ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
ผู้เชีย่วชาญ ครั้งที่ ๑ ใน
หัวข้อ "การปฏิรูป
กฎหมาย... เร่ิมที่ปฏิรูป 
Mindset" เมือวันที่ ๑๔ 
ธ.ค. ๖๑ โดยมีผู้เขา้ร่วม 
จ านวน ๘๕ คน 
๒. ด าเนินกิจกรรม
เสวนา จิบน้ าชายาม

(๑๐,๒๕๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

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

(๑๑๔,๖๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



- ๓๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนนโยบายและแผน) 
(นายชรินทร์/นายชานนท์) 

บ่าย หัวขอ้ รวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกบั ม. ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญฯ และ
กฎหมายว่าด้วยการ
จัดท าร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย เมื่อวันที่ 
๓๐ พ.ย. ๖๑ โดยมี
ผู้เข้าร่วม  
จ านวน ๕๔ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๒๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๔,๖๐๐ 

๑๔. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารระหว่าง
ประเทศชั้นสงู (Advanced 
Oral Communication 
Course (AOCC)) 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ/
ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

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

๒๘๖,๐๐๐ - - - -  

    เข้ารับการอบรมฯ  
รุ่นที่ ๑๔ ระหว่าง 
วันที่ ๖ ก.พ. - ๑๐ มี.ค. 
๖๒ ณ สถาบันการ
ต่างประเทศฯ และ
ประเทศนิวซีแลนด์ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑ คน  
(น.ส.นิภาพรรณ  
แสงอินทร)์ 

๒๘๖,๐๐๐      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



- ๔๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๑๕. โครงการฝกึอบรม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน 
(Intensive Language 
Course (ILC)) 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ/
ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

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

๕๖,๐๐๐ - - - -  

    เข้ารับการอบรมฯ  
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๒๕ มี.ค. - ๑๐ พ.ค. 
๖๒ ณ สถาบันการ
ต่างประเทศฯ 
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑ คน  
(น.ส.ณัฐพร  
ปรีชาธรรมรตัน)์ 
 

๕๕,๐๐๐      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

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

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

๘๖,๐๐๐ - - - - - -  

  เข้ารับการอบรมฯ  
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 
๑๙ พ.ย. - ๑๔ ธ.ค. 
๖๑ ณ สถาบันการ
ต่างประเทศฯ  
และประเทศสิงคโปร์ 
(ช าระค่าธรรมเนียม 
วันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑)  

๘๕,๐๐๐ 
 

       
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



- ๔๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

(กองกฎหมายตา่งประเทศ/
ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

โดยมีผูเ้ข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑ คน  
(น.ส.มุทิตา สารพัฒน)์  
 

๑๗. โครงการฝึกอบรม
“หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” ส าหรับ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
(ส่วนการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

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

๑๒๒,๑๐๐ - - - -  

  ด าเนินการฝึกอบรมฯ 
ระหว่างวันที ่๒๖ ก.พ. - 
๑ มี.ค. ๖๒ ณ 
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาและจังหวัด
ชลบุร ีโดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๒๐ คน 
 

๘๕,๐๘๒      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๑๘. โครงการปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุ  
ของส านักงาน ก.พ. 
 
(สว่นการเจ้าหน้าที่) 
(นางวันเฉลิมฯ) 
 

๒๗,๙๐๐ - - - -   ส่งกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมโครงการฯ 
 

๒๗,๙๐๐ - -  

         

๑๙. โครงการสัมมนาผู้บริหาร
ระดับตน้และระดับกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

๖๒๒,๑๐๐ - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ด าเนินโครงการ 
๓. สรุป/ประเมินผล
โครงการ 
 
 
 

๖๒๒,๑๐๐ - - - -  



- ๔๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
(กองกฎหมายการเงินการคลัง) 
(นางสาวพิชยามนต์ฯ) 
 

    ด าเนินการสัมมนาฯ 
ในระหว่างวันที ่๒๕ - 
๒๗ ม.ค. ๖๒ ณ 
โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ 
รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา  
 

๒๗๙,๕๔๒      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๐. โครงการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของภาครฐั 
ในการควบคุมก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 
(กองกฎหมายการเงินการคลัง) 
(นางสาวพิชยามนต์ฯ) 
 

๑๓๓,๙๐๐ - - - - ๑. ขออนุมัติโครงการ 
๒. ด าเนนิโครงการ 
๓. สรุป/ประเมิน 
ผลโครงการ 
 
 
 

๑๓๓,๙๐๐ - -  

         

๒๑. โครงการฝึกอบรม 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ยกเลิกเพื่อน าเงิน 
ไปใช้ในโครงการฯ นกักฎหมาย
กฤษฎีกา (โครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ) 
 
 
 
(สถาบันพัฒนานกักฎหมาย
มหาชน) 
 

๓๓๗,๑๐๐ - 
 
 
 
 
 
 

- - - - - - -  

         



- ๔๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๒. โครงการฝึกอบรม 
การถ่ายภาพเพื่อ 
การประชาสัมพันธ ์
 
 
 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายวัชระฯ) 
 

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

๖๒,๘๐๐ - -  

         

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

๓๐,๐๐๐ - - - -   เข้ารบัการอบรม
หลักสูตรการเขียน
โปรแกรม 
 

๓๐,๐๐๐ - -  

    เจ้าหนา้ที่ส่วน
สารสนเทศเข้าร่วม 
การฝึกอบรมหลกัสูตร 
Python Development 
ระหว่างวันที ่๒๕ ก.พ. - 
๑ มี.ค. ๖๒  
โดยมีผู้เข้าร่วมฯ  
จ านวน ๑ คน 

๑๒,๕๐๐      

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

๕๗,๐๐๐ - -   เข้ารับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ 
ระบบเครอืข่าย 
 

๕๗,๐๐๐ - - - -  

    เนื่องจากไม่มีหลกัสูตร
เปิดฝึกอบรม จึงต้องรอ
เพื่อให้พร้อมมีหลักสูตร  

      



- ๔๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๕. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการตกแต่งภาพ 
และออกแบบกราฟฟกิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๔๐,๐๐๐   เขา้รบัการอบรม
หลักสูตรการตกแต่ง
ภาพ และออกแบบ
กราฟฟกิ 
 

๔๐,๐๐๐ - - - - - -  

  เจา้หนา้ที ่
ส่วนสารสนเทศเข้าร่วม
การฝึกอบรมหลกัสูตร 
MUL015: Adobe 
illustrator CC 2017 
การสร้างสรรค์งาน
ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์ 
ระหว่างวันที ่๒๘ - ๓๐ 
พ.ย. ๖๑ และ หลักสูตร 
MUL014: Adobe 
Photoshop CC 2017 
การสร้างสรรค์และ
ตกแตง่ภาพอย่างมือ
อาชีพ ระหวา่งวันที่  
๑๙ - ๒๑ ธ.ค. ๖๑  
ณ อาคารส านักงาน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดยมีผู้เข้ารว่ม
ฝึกอบรม จ านวน ๒ คน 
 

๔๐,๐๐๐        
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

๒๖. โครงการจ้างบริการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขระบบคอมพวิเตอร์ 
และอุปกรณ์ประชุมวีดีทัศน์ 
 
 

๑๔,๔๒๑,๒๐๐ ๑. จัดท าขอบเขต 
ของงาน 
๒. ด าเนินการจัดจา้ง  
๓. ด าเนินกาบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์

๑,๒๐๑,๗๐๐   ด าเนินการบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทัศน ์

๔,๔๐๖,๕๐๐   ด าเนินการบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทัศน ์

๔,๔๐๖,๕๐๐   ด าเนินการบ ารุงรักษา 
และซ่อมแซมแก้ไข
ระบบคอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์วีดีทัศน ์

๔,๔๐๖,๕๐๐  



- ๔๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
(สว่นสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

และอุปกรณ์วีดีทศัน ์
 
จัดท าขอบเขตของงาน - ๑. ประกาศร่างขอบเขต

ของงาน (TOR)  
เพื่อวิจารณ์ วันที่่ ๒๓ - 
๒๕ ม.ค. ๖๒ 
๒. ท าสัญญาจัดจ้าง 
เลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒ 

-      

๒๗. โครงการบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๖๙๐,๐๐๐   จัดท าขอบเขต 
ของงานและด าเนินการ
จัดจ้าง 

๑๗๒,๕๐๐   ด าเนินการบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
 

๑๗๒,๕๐๐   ด าเนินการบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

๑๗๒,๕๐๐   ด าเนินการบ ารุงรกัษา
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

๑๗๒,๕๐๐  

  ท าสัญญาจัดจา้ง เลขที่ 
๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ 
ต.ค. ๖๑ 
 

-   ด าเนินการบ ารุงรักษา
ระบบรักษาความปลอดภัย
ของศูนย์คอมพวิเตอร ์

๑๖๗,๕๐๐      

๒๘. โครงการเช่าเครอืข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เนต็ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕,๒๑๓,๑๐๐   จัดท าขอบเขต 
ของงานและด าเนินการ
จัดจ้าง 

๑,๓๐๓,๒๐๐   บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและ
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 

๑,๓๐๓,๒๐๐   บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและ
อินเตอร์เน็ต 

๑,๓๐๓,๒๐๐   บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและ
อินเตอร์เน็ต 

๑,๓๐๓,๕๐๐  

 ท าสัญญาจัดจ้าง เลขที่
๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ 
ต.ค. ๖๑ 
 

-   บริการเครือข่าย
ความเร็วสูงและบริการ
อินเตอร์เนต็ 

๑,๕๘๓,๓๓๓.๓๕ 
 

     



- ๔๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๒๙. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ต่อพ่วงเพื่อทดแทนและ
จัดซื้อเพิ่มเติม 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๘,๓๗๑,๑๐๐   จัดท าขอบเขต 
ของงานและด าเนินการ
จัดซือ้ 
 

- ๑. จัดหาอปุกรณ์ 
๒. ติดต้ัง 
๓. ทดสอบระบบ 

- ๑. จัดหาอปุกรณ์ 
๒. ติดตัง้ 
๓. ทดสอบระบบ 

-   ส่งมอบครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

๘,๓๗๑,๑๐๐  

  ประกาศรายชือ่ผูช้นะ
การจัดซ้ือ วันที่ ๒๘ 
ธ.ค. ๖๑ 
 

- ๑. ท าสัญญาจัดซื้อ 
เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ 
๒. ก าลังด าเนินการส่ง
มอบอุปกรณ์ ติดต้ัง 
และทดสอบระบบบ 

-      

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

๙๐๐,๘๐๐   จัดท าขอบเขต 
ของงานและด าเนินการ
จัดซ้ือ 
 
 

-   ติดตั้งระบบ - ๑. ทดสอบระบบ 
๒. ตรวจรับระบบ 

๙๐๐,๘๐๐ - -  

  ผู้ประกอบการ 
ยื่นข้อเสนอราคา 
และเอกสาร  
วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 
 

- ๑. ท าสัญญาจัดซื้อ 
เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒ 
๒ อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการติดตั้งและ
ทดสอบระบบ 

-      

๓๑. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
ระบบเครือข่ายทดแทน
ของเดิม 
 
 
 
 
 

๘,๐๑๖,๗๐๐   จัดท าขอบเขต 
ของงานและ 
ด าเนินการจัดซ้ือ 

- ๑. ติดต้ังอุปกรณ์
เครอืข่าย 
๒. ทดสอบอุปกรณ์
เครอืข่าย 

- ๑. ติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่าย 
๒. ทดสอบอุปกรณ์
เครอืข่าย 

- ๑. ติดต้ังอุปกรณ์
เครือข่าย 
๒. ทดสอบอุปกรณ์
เครือข่าย 
๓. ตรวจรับอุปกรณ์
เครือข่าย 
 
 

๘,๐๑๖,๗๐๐  



- ๔๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

 

จัดท าขอบเขตของงาน 
 
 

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

-      

๓๒. โครงการจัดหา
แบตเตอรีเ่พื่อทดแทน 
ในระบบส ารองไฟฟ้าเดิม 
 
 
 
 
(สว่นสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕๗๕,๐๐๐   จัดท าขอบเขต 
ของงานและด าเนินการ
จัดซื้อ 
 

- ๑. ติดต้ังอุปกรณ์ 
๒. ตรวจรับ 
 

๕๗๕,๐๐๐ - - - -  

  ผูป้ระกอบการ 
ยื่นข้อเสนอราคา 
และเอกสาร วันที่ ๒๗ 
ธ.ค. ๖๑ 
 

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

-      

๓๓. โครงการพั 
ฒนาฐานขอ้มูลหนังสือ 
วารสาร และต ารากฎหมาย
ในระบบห้องสมุดดิจิตอล 
(Digital Library 
 
 
 

๓๖๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๒ คน 
๒. ผู้รบัจ้างด าเนนิงาน 
ตามสัญญา 
 

๙๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรบังาน 
๒. ผู้รับจา้งด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูรั้บจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๙๐,๐๐๐  

  จัดจา้งลูกจ้าง 
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน ๒ คน 

๘๖,๕๙๐   จัดจา้งลูกจ้าง 
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน ๒ คน 

๙๐,๐๐๐      
ใช้เงินไม่เต็มจ านวน

เนื่องจากหักค่าจ้าง วัน



- ๔๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้ด าเนินการจัดท า 
ดัชนีกฎหมายตามปี
พุทธศักราช  
ที่ประกาศใช้บังคับ  
โดยเช่ือมโยงกบัเลข
เรือ่งเสร็จ จ านวน 
๘๐๒ ฉบับ 
 

อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้ด าเนินการถ่ายภาพ 
(.JPG) เอกสารวิชาการ
และหนังสือ
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
กฎหมาย และแปลง
ไฟล์ให้อยู่ในรูปเอกสาร
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(.PDF) จ านวน ๘ เล่ม 
(๒,๐๔๘ หนา้) เพื่อน า
ลงในระบบห้องสมุด
ดิจิทัล (Digital Library) 

ลาของลูกจ้าง 

๓๔. โครงการจัดจ้าง
บุคลากรส าหรับจัดท า
ฐานข้อมูลกฎหมายภายใต้
กรอบการด าเนินงาน 
ของประชาคมอาเซียน  
และความรว่มมอืระหว่าง
ประเทศอาเซียนกับภูมภิาค
ต่าง ๆ (ระยะต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖๐๐,๐๐๐   จ้างบุคลากร 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
กฎหมาย จ านวน ๒ คน 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐,๐๐๐   จ้างบุคลากร 
เพื่อจดัท าฐานข้อมูล
กฎหมาย จ านวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐   จ้างบุคลากร 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
กฎหมาย จ านวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐   จ้างบุคลากร 
เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
กฎหมาย จ านวน ๒ คน 

๑๕๐,๐๐๐  

  จัดจา้งลูกจ้าง 
เพื่อด าเนนิการตาม
โครงการ จ านวน ๒ คน
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยตรวจรับงาน 
ของบุคลากรที่ได้

๑๔๘,๖๑๒   จัดจา้งลูกจ้าง 
เพื่อด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน ๒ คน
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๒๕,๐๐๐ บาท  
โดยตรวจรับงาน 
ของบุคลากรที่ได้

๑๔๑,๔๗๑.๗๒      
ใช้เงินไม่เต็มจ านวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลูกจา้ง 

 



- ๔๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางโปรดปรานฯ/ 
นายอัครพงศ์ฯ/นางวรรธน์มนฯ) 
 

ปฏิบัติงานในระหวา่ง
เดือน ต.ค – ธ.ค. ๖๑ 
เป็นรายเดือน 
 

ปฏิบัติงานในระหวา่ง
เดือน ม.ค – มี.ค. ๖๒ 
เป็นรายเดือน 
 

๓๕. โครงการพัฒนาและ
บ ารุงรกัษาเว็บไซต์ 
Law for ASEAN 
 
 
 
(กองกฎหมายตา่งประเทศ 
(ฝ่ายอาเซียนฯ)) 
(นางสาวณัฏฐก์านต์ฯ/ 
นางสาววารีรัตน์ฯ) 
 

๑๐๒,๐๐๐ - -   บ ารุงรักษา/ปรับปรุง
เว็บไซต์ 
 

๕๒,๐๐๐ - -   บ ารุงรักษา/ปรับปรุง
เว็บไซต์ 

๕๐,๐๐๐  

  ตรวจสอบเว็บไซต์หลัง
การปรับปรุงว่าสามารถ
ใช้งานได้หรือไม่  
และให้ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแก้ไข 
ในส่วนที่พบวา่ 
ไม่สามารถใช้การได ้

- - -      

*๓๖. การจัดท าค าแปล
กฎหมายและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดท า
กฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษ
เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑. โครงการจัดท า
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพร่ขอ้มลู
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
    - จัดจ้างด าเนิน
โครงการ 
    - ท าสัญญาจ้าง 
๒. จ้างเหมาบริการ 
น าค าแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดท าคลังค าศัพท์ 
    - เสนอขออนุมัติ

- ๑. โครงการจัดท า
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพร่ขอ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๑ 
 
 
 
 
๒. จ้างเหมาบริการ 
น าค าแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดท าคลังค าศัพท์ 
    - ด าเนินงานตาม

(๒๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๓,๔๐๐) 
 
 
 

๑. โครงการจัดท า
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพรข่อ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๒ 
 
 
 
 
๒. จ้างเหมาบริการ 
น าค าแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดท าคลังค าศัพท์ 
    - ด าเนนิงานตาม

(๒๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๓,๓๐๐) 
 
 
 

๑. โครงการจัดท า
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อ 
การเผยแพร่ขอ้มูล
กฎหมายแก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
    - จ้างแปลงวด ๓ 
 
 
 
 
๒. จ้างเหมาบริการ 
น าค าแปลงระบบ Trados 
เพื่อจัดท าคลังค าศัพท์ 
    - ด าเนินงานตาม

(๒๕๐,๐๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓๓,๓๐๐) 
 
 
 

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



- ๕๐ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
    - จัดจ้างด าเนนิ
โครงการ 
    - ท าสัญญาจ้าง 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดท าคู่มือกฎหมาย 
    - เสนอขออนุมัติ
โครงการ 
 

สัญญาจ้าง 
 
 
 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดท าคู่มือกฎหมาย 
    - ประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๑ 

 
 
 
 

(๓๓,๔๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๑๖,๘๐๐ 
 

สัญญาจ้าง 
 
 
 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผูเ้ช่ียวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดท าคู่มือกฎหมาย 
    - ประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒ 

 
 
 
 

(๓๓,๓๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๑๖,๖๐๐ 

สัญญาจ้าง 
 
 
 
๓. จัดประชุมหารอืกับ
ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
การจัดท าคู่มือกฎหมาย 
    - ประชุมหารือกับ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๓ 

 
 
 
 

(๓๓,๓๐๐) 
 
 
 
 
 

๔๑๖,๖๐๐ 

๑. โครงการจัดท า
กฎหมายฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย
แก่ประชาชน 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
  - ได้รับอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
  - ด าเนินการจัดจา้งฯ 
  - ด าเนินการท าสัญญา
จ้าง 
๒. จ้างเหมาบริการ 
น าค าแปลงระบบ 
Trados เพื่อจัดท า 
คลังค าศัพท์ 
  - ได้รับอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
  - ด าเนินโครงการ 
  - ด าเนินการท าสัญญา

- ๑. ผู้รับจ้างส่งงาน 
งวดที่ ๑ เมื่อวันที ่๒๖ 
มี.ค. ๖๒ อยู่ระหว่าง
ตรวจรับงาน 
และด าเนินการเบิกจ่าย
เงินงวดที่ ๑ 
๒. ผู้รับจ้างอยู่ระหวา่ง
การด าเนินการตาม
สัญญาจ้าง 
๓. ประชุมหารือกับผู้
เชียวชาญแลว้ เมื่อวันที่ 
๒๑ มี.ค. ๖๒ 

-      



- ๕๑ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

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

จ้าง 
๓. การประชุมหารือกบั
ผู้เชีย่วชาญเกีย่วกับการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
จัดท าค าแปลกฎหมาย 
  - ได้รับอนุมัติโครงการ
เรียบร้อยแล้ว 
 

๓๗. โครงการเผยแพร่
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑. จ้างบุคลากร 
จ านวน ๖ คน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 
 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รบัจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผู้รับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับงาน 
๒. ผูร้ับจ้างด าเนินงาน 
ตามสัญญา 

๒๗๐,๐๐๐  

  จัดจา้งลูกจ้าง 
เพื่อด าเนนิการ 
ตามโครงการ จ านวน ๖ 
คน อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย 
ได้ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ  
อนุบัญญัติ และ
ความเห็นที่มีความ
สอดคล้องกันให้เป็น
ปัจจุบันและรวบรวม
เพื่อจัดท าเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ (ebook) 
เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซด์
แล้ว จ านวน ๑๐ เล่ม   
 

๒๖๓,๑๘๐   จัดจา้งลูกจ้าง 
เพือ่ด าเนินการตาม
โครงการ จ านวน ๖ คน 
อัตราค่าจ้าง คนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท โดย
ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือ (E-book) 
ให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงอยู่
ระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้องเพื่อ
เผยแพร่ จ านวน ๓ 
ฉบับ (กลุ่มกฎหมาย
ครอบครัวและมรดก 
กลุ่มกฎหมายสมาคม
และมูลนิธิ และกลุ่ม
กฎหมายอาวธุ) และ
ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลหนังสือให้เป็น

๒๔๙,๕๘๑.๑๖ 
 

     
ใช้เงินไม่เต็มจ านวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลูกจา้ง 

 



- ๕๒ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

ปัจจุบัน จ านวน ๓ เล่ม 
(กลุ่มกฎหมายศาลและ
กระบวนการยุตธิรรม) 

๓๘. โครงการจัดพิมพ์
หนังสือรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
ประจ าป ี๒๕๖๑ (เพือ่
เผยแพร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นางสาวศรีประภาฯ) 
 

๑๓๐,๐๐๐ ๑. รวบรวม 
ผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง        
๒. รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี๒๕๖๑ 
 

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

- ๑. น าเสนอ
คณะกรรมการ  
วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองพิจารณา  
๒. เสนอขออนุมัติ
โครงการจัดพิมพ์ฯ     

- ๑. ด าเนินการวา่จ้าง
ผู้รบัจ้าง 
๒. คณะกรรมการ 
ตรวจการจา้ง 
๓. เผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 

๑๓๐,๐๐๐  

๑. รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  
๒. รวบรวมผลการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
๓. ด าเนินการจัดท า
ต้นฉบับของเจ้าหนา้ที ่
 

-   รอคณะกรรมการฯ
จัดท าต้นฉบับ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเกีย่วกบั
การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
และออกแบบรูปเล่ม 

-      



- ๕๓ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๓๙. โครงการจัดท าข้อมูล
กฎหมายสื่อประสมส าหรับ 
ผู้พิการทางการได้ยินและ
การมองเห็นเพื่อเผยแพร่
ทางอินเตอร์เน็ต 
 
 
 
(ส่วนสารสนเทศ) 
(นายสัมฤทธิ์ฯ) 
 

๕๐๐,๐๐๐   จดัท าขอบเขตของงาน
และด าเนินการจา้ง
จัดท าข้อมูล 
 
 
 

-   จัดท าข้อมูลกฎหมาย
สือ่ประสมฯ 

-   จัดท าข้อมูลกฎหมาย
สื่อประสมฯ 

-   ส่งมอบข้อมูล
กฎหมายสื่อประสมฯ 

๕๐๐,๐๐๐  

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

-   อยู่ระหวา่งจัดท า
ข้อมูลกฎหมาย 
สื่อประสมฯ 

-      

๔๐. โครงการหนังสือ
เผยแพร่ภารกิจ 
ของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑. ประสานขอข้อมูล
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ด าเนินการจัดท า 
๓. เผยแพร่ไปยัง
กลุม่เปา้หมาย 
 
 
 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - - -  

  ด าเนินการจัดท า
หนังสอืเผยแพร่ภารกิจ
ของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ 
จ านวน ๑,๒๐๐ ชุด 
และเผยแพร่ไปยัง
กลุม่เป้าหมาย 

๒๘๓,๒๐๐ - -      
ด าเนินการแล้วเสร็จ 



- ๕๔ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๑. โครงการจัดท าหนังสอื
รายงานประจ าป ี
 
 
 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

๒๕๐,๐๐๐   ประสานขอข้อมูล 
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

-   จัดหาผู้รบัจ้าง -   ด าเนินการจัดท า - ๑. จัดท าแลว้เสร็จ 
๒. เผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

๒๕๐,๐๐๐  

  ด าเนินการประสาน
ข้อมูลจากสว่นงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 

-   จัดหาผู้รบัจ้าง -      

๔๒. โครงการกฤษฎีกาสัญจร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นายอชิระวิชญ์ฯ) 
 

๘๔,๓๐๐ ๑. ประสานขอจัดโครงการ
กับสถาบันอุดมศกึษา 
๒. สัญจรครัง้ที่ ๑ 

๒๐,๑๐๐ ๑. ผลิตสือ่
ประชาสัมพันธ ์
๒. สัญจรครัง้ที่ ๒ 

(๓๑,๐๐๐) 
 

(๑๖,๖๐๐) 
๔๗,๖๐๐ 

 
 

- -   สัญจรครั้งที่ ๓ ๑๖,๖๐๐  

๑. ด าเนินการประสาน
ขอจัดโครงการกฤษฎีกา
สัญจรกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
๒. ด าเนนิการจัด
โครงการกฤษฎกีา
สัญจร ครั้งที ่๑ เมื่อ
วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑  
ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี
ผูเ้ข้ารว่ม จ านวน  
๑๒๐ คน 
 

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

(๓๐,๙๗๖.๕๐) 
 
 
 

(๑๖,๖๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 

๔๗,๕๗๖.๕๐ 
 
 

     



- ๕๕ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

๔๓. โครงการจัดท าจุลสาร 
“กฤษฎกีาสาร” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
(ส่วนช่วยอ านวยการ 
และประชาสัมพันธ์) 
(นางสาวฐิตาพรฯ) 
 

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

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

๑๖๖,๘๐๐  

  ด าเนินการจัดท า 
จุลสาร “กฤษฎีกาสาร”  
ฉบับที่ ๑ แล้วเสร็จ 
จ านวน ๓๐๐๐ เล่ม 
 

๖๕,๐๐๒.๕๐   ด าเนินการจัดท า 
จุลสาร “กฤษฎีกาสาร” 
ฉบับที่ ๒ แส้วเสร็จ 
จ านวน ๓,๐๐๐ เล่ม 
 

๖๕,๐๐๒.๕๐ 
 
 
 
 

     

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

๑๓๘,๐๐๐   จัดพิมพ์ “กฤษฎกีา 
โฟกัส” 

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

๔๒,๐๐๐   จัดพิมพ์ “กฤษฎกีา 
โฟกัส” 

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

๔๒,๐๐๐  

  ด าเนินการจัดพิมพ์
และเผยแพร่จุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัสฉบบัราย
เดือน (เดือนละ ๒๘๐ 
เล่ม) จ านวน ๘๔๐ 
ฉบับ รวมทั้งได้เผยแพร่
ข้อมูลจุลสารกฤษฎีกา
โฟกัสผ่านทางเว็บไซด์
ของส านักงาน 
http://www.krisdika.
go.th 
 

๒๗,๐๐๐   ด าเนินการจัดพิมพ์
และเผยแพร่จุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัสฉบบัราย
เดือน (เดือนละ ๒๘๐ 
เล่ม) จ านวน ๘๔๐ 
ฉบับ และจัดพิมพ์และ
เผยแพร่ “หนังสอืรวม
ความเห็น คกก. กฤษฎีกา” 
ราย ๖ เดือน จ านวน 
๒๕๐ ฉบับ รวมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลจุลสาร
กฤษฎกีาโฟกัสและ 
“หนังสือรวมความเห็น 
คกก. กฤษฎีกา” ราย ๖ 
เดือน ผ่านทางเว็บไซด์
ของส านักงาน 

๔๒,๐๐๐      

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


- ๕๖ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

(กองกฎหมายไทย 
(ฝา่ยข้อมูลกฎหมาย)) 
(นางนุสราฯ) 
 

http://www.krisdika.
go.th 
 

๔๕. จัดซื้อหนังสือ วารสาร 
และต าราของหอ้งสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายไทย 
(ฝา่ยห้องสมุดกฎหมาย)) 
(นางสาวมลฤดีฯ) 
 

๑,๑๙๕,๐๐๐ ๑. ด าเนินการต่ออายุ
วารสารภาษาไทย
ภาษาตา่งประเทศ  
และ Supplement 
๒. ขออนุมัติและ
ด าเนนิการจัดซ้ือ
หนังสอื ครัง้ที่ ๑ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑. ด าเนินการจัดซื้อ
หนังสือ ครัง้ที่ ๑ 
๒. ต่ออายุวารสาร 
๓. ขออนมุัติและ
ด าเนินการจัดซ้ือ
หนังสอื ครั้งที่ ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรับและช าระ
เงินการจัดซ้ือหนังสือ 
ครั้งที่ ๑ 
๒. ด าเนินการจัดซือ้
หนังสือ ครัง้ที่ ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ ๑. ตรวจรบัและช าระ
เงินการจัดซือ้หนังสอื 
ครั้งที่ ๒ 
๒. ต่ออายุวารสาร 

๔๔๕,๐๐๐  

๑. ด าเนินการต่ออายุ
วารสารภาษาไทย 
ภาษาตา่งประเทศและ 
Supplement 
๒. ส ารวจความต้องการ
หนังสือและเร่ิม
ด าเนนิการจัดซื้อ
หนังสือ ครั้งที่ ๑ 
 

๑๑๒,๓๖๔.๗๕ ๑. ด าเนนิการจัดซื้อ
หนังสือ ครั้งที่ ๑ 
๒. ต่ออายุวารสาร 
๓. ส ารวจความต้องการ
หนังสือและเร่ิม
ด าเนินการจัดซ้ือ
หนังสือ ครั้งที่ ๒ 

๑๒๘,๑๙๖.๕๖      

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

๕๐,๐๐๐ - - - - ๑. รวบรวมเอกสารที่จะ
เย็บเล่ม 
๒. ขออนุมัติด าเนิน งาน
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯ 
 

-   ตรวจรับเอกสารที่
ด าเนินการแล้วเสรจ็
พรอ้มทั้งช าระเงิน 

๕๐,๐๐๐  

         

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


- ๕๗ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

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

๘๐๐,๐๐๐ ๑. รวบรวมเอกสาร 
๒. ประสานงานกับ 
หอจดหมายเหตุฯ 
๓. ขออนุมัติเพื่อ 
ด าเนนิงาน 
๔. จัดส่งเอกสารเพื่อ
ด าเนินงานตามแผนงานฯ 
 

-   ตรวจรับเอกสารและ
ช าระเงิน ครั้งที่ ๑ 

๓๐๐,๐๐๐   ตรวจรับเอกสาร  และ
ช าระเงิน ครั้งที่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐   ตรวจรับเอกสาร  และ
ช าระเงิน ครั้งที่ ๓ 

๒๐๐,๐๐๐  

๑. ขออนุมัติเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซม
เอกสาร 
๒. จัดส่งเอกสารเพื่อ
ด าเนินการ 
ตามแผนงานฯ 
 

-   ตรวจรับเอกสารและ
ช าระเงิน ครั้งที่ ๑ 

๑๘๓,๗๒๐ 
 

     

๔๘. โครงการจัดองค์ความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายวา่ด้วยวธิี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
และกฎหมายว่าดว้ย 
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

ผลการด าเนินงานของ
การจ้างบุคคลกร  
๑. รวบรวมและย่อ
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวธิี

๘๓,๕๒๑ ผลการด าเนินงานของ
การจ้างบุคคลกร  
๑. รวบรวมค าพพิากษา
ศาลปกครอง  
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง

๑๐๙,๔๓๓ 
 

     
ใช้เงินไม่เต็มจ านวน
เนื่องจากหักค่าจ้าง 
วันลาของลูกจา้ง 

 
  จัดสรรให้โครงการ
สัมมนาพัฒนาหลัก



- ๕๘ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ได้แก่เร่ืองเสร็จที่ ๑๔๓/
๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จที่ 
๖๖๑/๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จ
ที่ ๙๐๓/๒๕๖๑ เร่ือง
เสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๖๑ 
เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๕๐/
๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จที่ 
๑๓๖๐/๒๕๖๑ เร่ือง
เสร็จที่ ๑๓๖๘/๒๕๖๑ 
และเร่ืองเสร็จที่ 
๑๕๔๔/๒๕๖๑ รวม
ทั้งสิ้น ๘ เร่ือง  
๒. รวมความค า
พิพากษาศาลปกครอง
สูงสุดที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่
ระหว่างด าเนินการ  
๓. รวบรวมและย่อ
ความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวา่ด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ รวมถึงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. รวบรวมค าพพิากษา
ศาลปกครองที่เกี่ยวขอ้ง
กับพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมถึง
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกบัความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๓๙ ในปี พ.ศ. 
๒๕๖๑  
๓. ร่างกฎกระทรวง
ก าหนดขั้นตอนและ วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด 
การอายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
๔. ตรวจสอบกฎหมาย
ล าดับรอง ที่ก าหนด
ขั้นตอนและวธิีปฏิบัติ
เกี่ยวกบัการยึด การ
อายัด และการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน  
๕. วิเคราะห์โครงสร้าง
ของกฎหมายล าดบัรอง
แต่ละฉบับดังกล่าว 
รวมถึงกลุ่มกฎหมาย
ล าดับรองที่มีโครงสร้าง

กฎหมายปกครอง 
(ใช้งบฯ ไตรมาสที่ ๑ 
เป็นเงิน ๒๑,๑๗๐ บาท) 



- ๕๙ - 
 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 
หมายเหต ุ

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

แผนกิจกรรม/ 
ผลกิจกรรม 

แผนงบฯ/ 
ผลงบฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(กองกฎหมายปกครอง) 
(นายศุภวัฒน์ฯ/นางพัชฌาฯ) 
 

ด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก ่
เร่ืองเสร็จที่ ๘/๒๕๖๑ 
เร่ืองเสร็จที่ ๘๐๐/
๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จที่ 
๘๐๑/๒๕๖๑ เร่ืองเสร็จ
ที่ ๙๗๖/๒๕๖๑ เร่ือง
เสร็จที่ ๑๓๐๘/๒๕๖๑ 
เร่ืองเสร็จ ๑๓๕๐/
๒๕๖๑ เรื่องเสร็จ 
๑๖๓๖/๒๕๖๑ รวม
ทั้งสิ้น ๗ เร่ือง  
๔. รวมรวมค าพพิากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่
เกี่ยวขอ้งกับ
พระราชบัญญัติวา่ด้วย
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที ่พ.ศ. 
๒๕๓๙ รวมถึงระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏบิัติเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงอยู่
ระหว่างด าเนินการ" 

เหมือนกันออกเป็นกลุ่ม
โดยแสดงโครงสร้างของ
กฎหมายล าดับรอง  
๖. ตรวจสอบเร่ืองเสร็จ
ของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองเกี่ยวกบัการน า
ประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง  
๗. ตรวจสอบบทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง ใน
ลักษณะ ๒ การบังคับ
ตามค าพิพากษาหรือ
ค าสั่ง มาใช้บังคับกับ
การ ยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน 
ตามมาตรา ๕๗ 
พระราชบัญญัติวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
๘. จัดท าสรุปผลการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาหลกั
กฎหมายปกครอง ใน
หัวข้อ “แนวทางการ
พัฒนากฎหมายวธิี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง” เมื่อวันที่ ๒๑ 
มี.ค. ๖๒  

 



- ๖๐ - 
 

หมายเหตุ  : ๑.     *   หมายถงึ  โครงการในแผนการปฏริูปประเทศด้านกฎหมาย 
     ๒.     หมายถึง  ด าเนนิการตามก าหนด 

    ๓.  หมายถงึ  ด าเนินการแล้วแตล่่าช้ากว่าก าหนด 
    ๔.     หมายถึง  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

          ๕.    X หมายถึง  ยังไม่ด าเนินการ 


