
 

 

แผนปฏิบัติการของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

    
 

๑. วัตถุประสงค์ 

  ๑.๑ เพ่ือพัฒนากฎหมายของประเทศ  
  ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมจัดให้มีศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากฎหมายของประเทศ 
  ๑.๓ เผยแพร่ความรู้และกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากฎหมาย 
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 

๑.๕ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียน 
 
๒. เป้าหมาย 

๒.๑ การดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งแนวทางการพัฒนากฎหมาย จำนวน 
๔ เรื่อง ดังนี้  

      ๑) การจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางเพ่ือรองรับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาแนวทาง ดังนี้ 
  (๑) การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย 
  (๒) การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย 
  (๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
  (๔) การกำหนดเนื้อหาของกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

      ๒) การเสนอแนะหรือให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการรับฟังความคิด 
ของผู้เกี่ยวข้องและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจัดทำ
ร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
        ๓) การจัดทำร่างกฎหมายเพ่ือปรับปรุงกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญา เพ่ือเปลี่ยน
ให้เป็นโทษปรับทางปกครอง 
        ๔) การจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับการระงับโทษทางปกครอง 
 

  ๒.๒ การดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายของประเทศ ดังนี้  
        ๑) ดำเนินการศึกษาวิจัยกฎหมายในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศหรือเรื่องที่เก่ียวข้องกับโครงการปรับปรุงกฎหมายตาม ๒.๑  
        ๒) ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐของประเทศไทย (ดำเนินการ
ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑) 
        ๓) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงกฎหมาย 
ตาม ๒.๑  
  ๒.๓ การเผยแพร่ความรู้และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
        ๑) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์และเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ หรือแนวทางในการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายนี้ 



๒ 
 

 

        ๒) เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาแนวทางการดำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย   

        ๓) เผยแพร่เอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย เช่น บทความ ข่าวสาร
พัฒนากฎหมาย ผลการศึกษาวิจัย ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร หรือเว็บไซต์ของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย (www.lawreform.go.th) 

 

  ๒.๔ การปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
และระบบสารสนเทศ 
        ๑) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมาย 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  
รวมทั้งรองรับการเผยแพร่ข้อมูลและงานวิชาการด้านการพัฒนากฎหมาย  
        ๒ ) บ ำ รุ ง รั ก ษ าแ ล ะ พั ฒ น า เว็ บ ไซ ต์ ข อ งค ณ ะก รรม ก าร พั ฒ น าก ฎ ห ม าย
www.lawreform.go.th เพ่ือรองรับการเผยแพร่ข้อมูล และงานวิชาการด้านการพัฒนากฎหมายที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของบุคคลทั่วไป  
        ๓) ตรวจสอบให้มีข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไชต์ให้มีความทันสมัย และรูปแบบการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย 
 

  ๒.๕ การพัฒนาทรัพยากรบุคลล 
        ๑) จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ 
ของเงินทุนหมุนเวียนและแนวทางการบริหารงานที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน 
        ๒) ปรับปรุงอัตรากำลังของเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือให้สามารถดำเนินการตามภารกิจ 
ได้อย่างเหมาะสม 
        ๓) พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือให้สามารถดำเนินการ 
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม หน่วยนับ ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค 
๖๑) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๒) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๒) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๒) 
๑ การดำเนินการศึกษาและปรับปรุง

กฎหมาย รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
กฎหมาย 

๔ เรื่อง     

๒ การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงาน
พัสดภุาครัฐของประเทศไทย 

๑ เรื่อง     

๓ การเผยแพร่ความรู้และการสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 

๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒  



๓ 
 

 

ที ่ กิจกรรม หน่วยนับ ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค 

๖๑) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค. 

๖๒) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖๒) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย. 

๖๒) 
๔ การปรับปรุ งระบบป้ องกันความ

ปลอดภัยและบริหารจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

๑ กิจกรรม     

๕ การเพ่ิมพูนองค์ความรู้ของบุคลากร
ของเงินทุ นหมุ น เวี ยนทั้ งด้ านการ
ดำเนินงานพัฒนากฎหมายและการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน 

๑ กิจกรรม     

 

๔. งบประมาณจำแนกตามประเภทงบประมาณ 
 

ที ่ รายการ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบจ้างที่ปรึกษา 
๑ การประชุมพิจารณาดำเนินงาน   ๕,๕๒๗,๐๐๐ บาท - - 

๒ 
การสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

๕๐๐,๐๐๐ บาท - - 

๓ 

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นหรืออบรมเพ่ือความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (การสัมมนา/
ฝึกอบรม ๒ ครั้ง) 

๘๐๐,๐๐๐ บาท - - 

๔ 

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่เกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย (๕ เรื่อง) 

๑๐๐,๐๐๐ บาท - - 

๕ การปรับปรุงระบบป้องกันความปลอดภัยและบริหาร
จัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

๑,๓๓๑,๐๐๐ บาท ๒๐๑,๐๐๐ บาท - 

๖ การศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
ของประเทศไทย (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑) 

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๗ การจ้างที่ปรึกษา เพ่ือจัดทำหลักเกณฑ์และการ
ดำเนินการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย (ต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑) 

- -  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๘ ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงิน
ฝากคลังหรือนำส่งคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส์  

๒๖,๐๐๐ บาท  - - 

 รวม ๘,๒๘๔,๐๐๐ บาท ๒๐๑,๐๐๐ บาท ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท 

 รวมทั้งสิ้น ๑๐,๑๘๕,๐๐๐ บาท 
 



๔ 
 

 

๕. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของการดำเนินงาน 
 
 กิจกรรม เป้าหมายของแผนงาน ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๑ การดำเนินการศึกษาและ
ปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนากฎหมาย 

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย 
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
 

เสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย
หรือร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี  
๔ เรื่อง 
 

๒ การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนากฎหมาย  

เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้าน
พัฒนากฎหมายต่อสาธารณะ 

เผยแพร่การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนากฎหมาย อย่างน้อย 
ปีละ ๑ ฉบับ 
 

๓ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
กฎหมาย 

ประชาสัมพันธ์ผลงานของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

มีการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม 
กิจกรรมพัฒนากฎหมายจำนวน  
๒ ครั้ง ต่อปี โดยวัดผลความรู้  
จาก pre test/post test  
หรือแบบสอบถามของผู้เข้าร่วม  
 

๔ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
กฎหมาย 
 

ระบบสารสนเทศมีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ ง่ายและสะดวกต่อการ 
ใช้งานของประชาชน 
 

เว็บไซต์ www.lawreform.go.th  
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย  
ซึ่งประกอบด้วย งานร่างกฎหมาย 
รายงานผลการศึกษาวิจัย ผลการ
ประชุมหรือสัมมนา ผลการรับฟัง 
ความคิดเห็น และผลการดำเนินการ 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
กฎหมาย โดยวัดผลจากความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์  
 

๕ การพัฒนาบุคลากร เพ่ิมพูนองค์ความรู้ของบุคลากร
ของเงินทุนหมุนเวียนทั้งด้าน 
การดำเนินงานพัฒนากฎหมาย 
และการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 

บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียน
สามารถปฏิบัติงานทั้งด้านการ 
พัฒนากฎหมายและการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้ผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่า ๔.๐๐๐๐ 

 
๖. ผู้รับผิดชอบ 

  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย โดยกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

     
 


