
 

 

 

แผนยุทธศาสตร ์
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย  

พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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คำนำ 
 

  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ไดแ้ก่ กำรจดัท ำ 
ร่ำงกฎหมำย กำรศกึษำวจิยั กำรจดัประชุม สมัมนำหรอืรบัฟังควำมคดิเหน็จำกหน่วยงำนหรอื
บุคคลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำรจดัให้ได้มำซึ่งข้อมูลวชิำกำรที่เกี่ยวกบักำรพฒันำกฎหมำย กำร
จดัท ำและเผยแพร่รำยงำนกำรศึกษำวจิยักำรให้เงนิอุดหนุนหรอืเงนิรำงวลัแก่งำนวจิยัที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำกฎหมำยและกำรด ำเนินงำนอื่นใดทีเ่กี่ยวกบักำรพฒันำกฎหมำย  ทัง้นี้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภำรกจิดำ้นกำรพฒันำกฎหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ และ
เป็นไปตำมนโยบำยของรฐับำล โดยกำรด ำเนินงำนของเงนิทุนหมุนเวยีนฯ จะต้องอยู่ภำยใต้
ขอบเขตและวตัถุประสงค์ทีก่ ำหนดไวใ้นระเบยีบส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำว่ำดว้ยเงนิทุน
หมุนเวยีนเพือ่พฒันำกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรพฒันำกฎหมำยก ำหนด 

จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนข้างต้น เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนา
กฎหมายได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมาย ปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
โดยมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ๕ ด้าน ได้แก่ การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนากฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ 
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนากฎหมาย การจัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน  และการปรับปรุงอัตรากำลังและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้สอดรับ
กับพันธกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย  

 
 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย 

     สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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๑. วิสัยทัศน์ 
  มุ่งสนับสนุนการพัฒนากฎหมายของประเทศเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 
 
๒. พันธกิจ  
  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการ 
  ๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
  ๒.๒ จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย 
  ๒.๓ จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัย 
  ๒.๔ จัดทำและเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัยและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับ 
การพัฒนากฎหมาย 

๒.๕ จัดทำฐานข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย งานศึกษาวิจัย 
ทางกฎหมาย เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ส ำนั ก งาน คณ ะกรรมก ารกฤษ ฎี ก า  (www.lawreform.go.th แล ะ  www.facebook.com/ 
Thai Law Reform Commission)  
  ๒.๖ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียน 

 
๓. วัตถุประสงค ์
  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมายมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสนับสนุนการ
ดำเนินการของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ การศึกษาวิจัย การจัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น 
จากหน่วยงานหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
กฎหมาย การจัดทำและเผยแพร่รายงานการศึกษาวิจัย การให้เงินอุดหนุนหรือเงินรางวัลแก่งานวิจัย  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมาย และการดำเนินงานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 
ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาและตามที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
กำหนด 
  ๓.๑ ผลผลิต (Output)  
 : มีข้อเสนอแนะด้านการพัฒนากฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายที่เกิดจากการ
สนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียน  
 : มีการศึกษาวิจัยหรือการดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย
ของประเทศ เช่น การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารด้านการพัฒนากฎหมาย ซึ่งเกิดจาก
การสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียน 
  ๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  
 : กฎหมายของประเทศได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐและความเปลี่ยนแปลงของสังคม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจ 
มากยิ่งขึ้น   
 



๔ 
 

 

   ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
       พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดก้ำหนดแนวนโยบาย 
       แห่งรัฐ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา 
       กฎหมายของประเทศ รวมท้ังแนวทาง 
       การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายไว้อย่างเป็นรูปธรรม  
   ๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย กำหนดให้  
        คพก. มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลไกในการ 
        พัฒนากฎหมาย 
 
 

๔. การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
  ผลการวิเคราะห์ SWOT จัดทำขึ้นจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง - 
จุดอ่อน) และสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส - อุปสรรค) ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. งานด้านการพัฒนากฎหมายมีทิศทางและแนวทางการดำเนินการที่ ชัดเจน

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ดังนั้น การกำหนดโครงการหรือการขอรับงบประมาณ 
เพ่ือดำเนินการด้านการพัฒนากฎหมายจึงง่ายต่อการพิจารณาจัดทำงบประมาณในเรื่องนี้ 

๒ . เงินทุนหมุน เวียน เพ่ือพัฒ นากฎหมาย มี การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศที่ครบถ้วนและสมบูรณ์  รองรับการปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่าง  ๆ  
ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารกับผู้รับบริการทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมายเป็นเงินทุนขนาดเล็ก ประกอบกับภารกิจ 

ด้านการพัฒนากฎหมายเป็นงานด้านวิชาการซึ่งยากที่จะแสวงหาผลกำไร จึงทำให้เงินทุนหมุนเวียนฯ  
มีข้อจำกัดเรื่องการหารายได้เข้าเงินทุน 

๒. เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมายไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาสำหรับ
งานของเงินทุนหมุนเวียนฯ แต่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้านอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ ด้วย  นอกจากนี้ บุคลากรหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เป็นนักกฎหมายจึงมีข้อจำกัดในงานด้านการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ (เช่น ด้านวิเคราะห์
นโยบายและแผน ด้านการเงินการบัญชี ด้านสารสนเทศ และด้านบริหารงานบุคคล เป็นต้น) จึงทำให้

จุดแข็ง 
(Strengths)  

      จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

    ๑. มีข้อจำกัดเรื่องการหารายได้เข้าเงินทุน 
   ๒. ไม่มีบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาและขาดความรู้ 
       ในงานด้านการบริหารจัดการเงินทุน  
   ๓. งานด้านการพัฒนากฎหมายจะเป็นไปตามมติของ 
       คณะกรรมการพัฒนากฎหมายซ่ึงในบางกรณีอาจม ี
            ข้อจำกัดบางประการในการประชุมคณะกรรมการ 
 

          ๑. การเสนอแนวทางในการพัฒนากฎหมาย 
          อาจจะได้รับการคัดค้านจากกลุ่มบุคคล 
          ท่ีไม่เห็นด้วย หรือกลุ่มท่ีเสียประโยชน์ 
   ๒. หน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในบังคับต้องปฏิบัติตาม   
       แนวทางพัฒนากฎหมายท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ  
       อาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนา    
       คุณภาพของกฎหมาย 

    
   ๑. งานด้านการพัฒนากฎหมายมีทิศทางและแนวทาง 
        การดำเนินการท่ีชัดเจน การสนับสนุนงบประมาณ 
        เพื่อดำเนินการในเรื่องน้ีจึงมีความชัดเจน 
   ๒. ระบบสารสนเทศสามารถรองรับการปฏิบัติงาน 
       ของเงินทุนฯ และสามารถสื่อสาร 
       กับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลงานด้านการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่ได้รับการประเมินจากหน่วยประเมินผลอยู่ใน 
ระดับทีต่่ำ 

๓. งานด้านการพัฒนากฎหมายจะเป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติอาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
หรือคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เนื่องจากบริบทในทางการเมืองหรือข้อจำกัดอ่ืน
ซึ่งจะทำให้การดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่อาจ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

 
โอกาส (Opportunities) 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐด้านการพัฒนา

คุณภาพของกฎหมาย โดยในส่วนที่ เกี่ยวกับกระบวนการในการเสนอและจัดทำร่างกฎหมาย 
ขึ้นใหม่ ได้กำหนดให้รัฐพึงมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และนำมา
ประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งกำหนดกระบวนการประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีกลไกในการทบทวนและประเมินผลการใช้บังคับกฎหมาย 
ที่มีอยู่แล้วตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
รวมทั้งตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้กำหนดภารกิจให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ต้องดำเนินการเพ่ือการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายในหลายประการ   
ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนฯ จึงมีกรอบทิศทางที่จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายและด้านการพัฒนากฎหมายแก่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายที่ชัดเจน  

 
อุปสรรค (Threats)  

  ๑. งานด้านการพัฒนากฎหมายอาจจะได้รับการคัดค้านจากกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็น
ด้วยกับหลักการของกฎหมาย หรือการคัดค้านจากกลุ่มบุคคลที่เสียประโยชน์ ซึ่งในบางกรณีอาจต้อง 
ชะลอหรือยุติการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนฯ ไว้ก่อน  
จึงส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้  

  ๒. งานด้านการพัฒนากฎหมายเป็นงานในทางนโยบายซึ ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ
รัฐบาล จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการหรือการดำเนินการด้านการ
พัฒนากฎหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากฎหมายที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเร่งด่วน 
ความจำเป็น หรือนโยบายของรัฐบาล จึงมีผลให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ 

 
๕. ยุทธศาสตร์ 
  จากอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดไว้ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรคดังรายละเอียดข้างต้น เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือพัฒนากฎหมายจึงได้จัดทำ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการทำงานของเงินทุนหมุนเวียนให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ คือ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินการ 
ด้านการพัฒนากฎหมายอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนากฎหมายของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย  



๖ 
 

๖. เป้าหมายหลัก 
  (๑) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดำเนินการด้านการพัฒนากฎหมายอย่างเพียงพอ 
และมีประสิทธิภาพ  
  (๒) มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากฎหมายของคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย  
  (๓) การศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนฯ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมายของประเทศต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนานักวิชาการ  
ด้านวิจัยของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 
  (๔) จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนากฎหมายที่น่าเชื่อถือของประเทศ   
 
๗. ผลลัพธ์ 
  ๗.๑ มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานด้านการพัฒนากฎหมายได้ตาม
แผนปฏิบัติการ  
  ๗.๒ มีระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนากฎหมายเพ่ือรองรับการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การพัฒนากฎหมายที่น่าเชื่อถือของประเทศ 
 

    
 
 



แผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๔  

กิจกรรม เป้าประสงค์ ปีงบประมาณ ตัวช้ีวัด 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือกำหนดงบประมาณ 
ที่จะสนับสนุนงาน 
ด้านการพัฒนากฎหมาย 

เพ่ือให้มีแผนสำหรับการ
เบิกจ่ายงบประมาณและ
กำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีได้รับการ 
สนับสนุน  

ดำเนินการปีละ ๑ แผน 
 
 
  

ดำเนินการปีละ ๑ แผน 
 
 
  

ดำเนินการปีละ ๑ แผน 
 
 
  

มีแผนปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กฎหมาย  
 

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ได้รับ 
การสนับสนุนจากเงินทุน
หมุนเวียนฯ  

เพ่ือให้มีการเผยแพร่ความรู้
ด้านการพัฒนากฎหมาย  
โดยจัดให้มีฐานข้อมูลที่รองรับ
การเผยแพร่ดังกล่าว 
 

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการพัฒนากฎหมาย 
และพัฒนาฐานข้อมูล 
สำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ด้านการพัฒนากฎหมายของ
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย 

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ด้านการพัฒนากฎหมาย 
และพัฒนาฐานข้อมูล 
สำหรับการเผยแพร่ผลงาน
ด้านการพัฒนากฎหมาย 
ของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นปัจจุบัน 

ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
การพัฒนากฎหมาย และ
พัฒนาฐานข้อมูล สำหรับ 
การเผยแพร่ผลงานด้าน 
การพัฒนากฎหมายของ
คณะกรรมการพัฒนา
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นปัจจุบัน 

มีการเผยแพร่ข้อมูล 
ด้านการพัฒนากฎหมาย
ของคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐  
และมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  

 


