
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ  
    

 
๑. หลักการและเหตุผล 

  โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูประ
เทศ แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ั งคมแห ่ งชาต ิ  น โยบายของร ั ฐบาล รวมท ั ้ งบร ิบทต ่ าง  ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ ้นของประชาชน 
(Better Regulation for Better Life) โดยหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐที ่ปรับปรุงขึ ้นใหม่  
ให้ความสำคัญกับการทำให้นักกฎหมายภาครัฐมีศักยภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรม และทักษะที่จ ำเป็น 
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมให้แก่  
นักกฎหมายภาครัฐดังกล่าวตามแนวทางการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นควรให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐระดับปฏิบัติการ ให้แก่นักกฎหมายภาครัฐซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงาน 
ด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน   
ระดับปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

กิจกรรมการฝ ึกอบรมหลักส ูตรการพัฒนาน ักกฎหมายภาคร ัฐระด ับ ปฏ ิบ ัต ิการ 
มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

๒.๑ เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญ 
ต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพ่ือชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน (Better Regulation for Better Life)  

๒.๒ เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  

๒.๓ เสริมสร้างและรักษาให้นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีทัศนคติที่ดี และมีทักษะ
ที่จำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

๒.๔ เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration) 
 
๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
  ๓.๑ ผลผลิต (output) 
        นิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหาร 
เหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 
ในหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๗๐ คน 
 
 
 
 
 



 ๒ 

  ๓.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
      นิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหาร 

เหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร  
ในหน่วยงานอื่นของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น มีความรู้พื้นฐาน
ในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน มีทัศนคติที ่ดี มีทักษะที่จำเป็น และมีความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์
แขนงอ่ืนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration) 
 
๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  ๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 
        มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐  
  ๔.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
        ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  

๕. กำหนดการดำเนินการและสถานที่ 
๕.๑ กำหนดการดำเนินการจัดฝึกอบรม 
      ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  
๕.๒ สถานที่ 

        โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม  
 
๖. วิทยากร 

วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู ้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา 
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ 

 
๗. วิธีการดำเนินการ 

วิธีการฝึกอบรมจะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น 
ความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เสริมสร้างทักษะที่จำเป็น เสริมสร้างและรักษา
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration) 
  วิธีการฝึกอบรมในหลักสูตรมีดังนี้ 
     - การบรรยายให้ความรู้แก่ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านกฎหมายภาครัฐ 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี ่ยวชาญ 
ในด้านกฎหมายภาครัฐ 
  - การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - การฝึกภาคปฏิบัติ 
  - การศึกษาค้นคว้าการจัดทำโครงงานพัฒนากฎหมาย 
      
 
 
 



๓ 
 

๘. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๐ คน ประกอบด้วย 
๘.๑ นิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ 
๘.๒ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ 

ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
๘.๓ นิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ  

 
๙. งบประมาณ 
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการฝึกอบรม
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยงเลี้ยงและค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 
  ๑๐.๑ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๑๐.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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@.  หลักการและ เหตุผล

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๕: เห็นซอบให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้มีความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ซาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ แผนการปฏิรูประ
เทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประช
                    
                     าชน
(Better Regulation for Better Life) โดยหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐที่ ปรับปรุงขึ้นใหม่
ให้ความสําคัญกับการทําให้นักกฎหมายภาครัฐมีศักยภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรม และทักษะที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมให้แก่
นักกฎหมายภาครัฐดังกล่าวตามแนวทางการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาซน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นควรให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐระดับปฏิบัติการ ให้แก่นักกฎหมายภาครัฐซึ่งดํารงตําแหน่งนิติ
                    
                     กรระดับ ปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือน

ระดับปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรในหน่วยงานอืนของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. วัตถุประสงค์

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ
มีวัตถุประสงค์ soll

๒.๑ เพื่อให้นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ สําคัญ
ต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน (Better Regulation for Better Life)

๒.๒ เพื่อให้นักกฎหม
                    
                     ายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็น
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

๒.๓ เสริมสร้างและรักษาให้นักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการมีทัศนคติทีดี และมีทักษะ
ที่จําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒.๕ เฟิมพูนความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทํางาน

ร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration)

a. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
๓.๑ ผลผลิต (output)
นิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหาร
เหล่าพระธรรมนูญใ
                    
                     นระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร
ในหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน alo คน
                    
                     ๓.๒ ผลลัพธ์ (๐น6๐๐ท6)
นิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหาร
เหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับปฏิบัติการ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกร
ในหน่วยงานอื่นของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สําคัญต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น มีความรู้พื้นฐาน
ในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน มีทัศนคติที่ดี มีทักษะที่จําเป็น และมีความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทํางานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์
แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่าง
                    
                     เข้าใจ (Collaboration)

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๕.๑ ตัวขี้วัดผลผลิต
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๕๐
๕๒ ตัวขี้วัดผลลัพธ์
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๕. ก๊าหนดการดําเนินการและสถานที่
๕.๑ กําหนดการดําเนินการจัดฝึกอบรม
ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม ๒๕๐๒
๕.๒ สถานที่
โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสม

๒. วิทยากร
วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ

al. วิธีการดําเนินการ
วิธีการ
                    
                     ฝึกอบรมจะเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจเรืองที่สําคัญต่อการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น

ความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เสริมสร้างทักษะที่จําเป็น เสริมสร้างและรักษา

ทัศนคติทีดีในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
ทํางานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration)

วิธีการฝึกอบรมในหลักสูตรมีดังนี้

- การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านกฎหมายภาครัฐ

- การแล
                    
                     กเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านกฎหมายภาครัฐ

- การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

- การฝึกภาคปฏิบัติ

- การศึกษาค้นคว้าการจัดทําโครงงานพัฒนากฎหมาย
                    
                     ๕. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน elo คน ประกอบด้วย

๕.๑ นิติกรระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ

๕.๒ นายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับ ปฏิบัติการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม

๕.๓ นิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ

ฒ. งงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสําหรับการฝึกอบรม
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจําปีงบประมาณ wa. ๒๕๒๐ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยงเลี้ยงและค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

oo. 
                    
                     ทีปรึกษาโครงการ
๑๐.๑ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาซน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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