
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป 
      

 
๑. หลักการและเหตุผล 

  โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้มีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริบทต่าง ๆ  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพ่ือชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
(Better Regulation for Better Life) โดยหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐที่ปรับปรุงขึ้นใหม่  
ให้ความสำคัญกับการทำให้นักกฎหมายภาครัฐมีศักยภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรม และทักษะที่จ ำเป็น 
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมให้แก่  
นักกฎหมายภาครัฐดังกล่าวตามแนวทางการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นควรให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย
ภาครัฐระดับชำนาญการขึ้น ไป ให้แก่นักกฎหมายภาครัฐซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ  
และชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับ
เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไป 
มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 

๒.๑ พัฒนาทักษะของนักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไปให้สามารถปฏิบัติงาน 
ในฐานะหัวหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เสริมสร้างให้นักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการข้ึนไปมีและรักษาทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

๒.๓ เพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายให้นักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไปที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อันจำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
กฎหมายของหน่วยงานที่ตนสังกัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป และมีความสามารถในการมองภาพรวม 
การพัฒนาประเทศในองค์รวม (Wholistic thinking) 

๒.๔ เพ่ิมพูนความสามารถให้นักกฎหมายภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไปในการทำงาน
ร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration) 
 
๓. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
  ๓.๑ ผลผลิต (output) 
        นิติกรระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติ งานด้านกฎหมาย 
ในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๖๐ คน 
 
 



 ๒ 

  ๓.๒ ผลลัพธ์ (outcome) 
      นิติกรระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติ งานด้านกฎหมาย 

ในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ 
ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  มีทักษะสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานที่ตนสังกัด มีความสามารถ
ในการมองภาพรวมการพัฒนาประเทศในองค์รวม (holistic thinking) และสามารถทำงานร่วมกับผู้มีความรู้
ในศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืนที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration) 
 
๔. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
  ๔.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 
        มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๘๐ 
  ๔.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
        ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
๕. กำหนดการดำเนินการและสถานที่ 

๕.๑ ดำเนินการจัดการฝึกอบรม  
      ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๖ 
๕.๒ สถานที่ 

        โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อ่ืนที่มีความเหมาะสม  
 
๖. วิทยากร 
  วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู ้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกฤษฎีกา  
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ 

 
๗. วิธีการดำเนินการ 
  วิธีการฝึกอบรมจะเน้นพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาให้นักกฎหมาย
ภาครัฐระดับชำนาญการขึ้นไปมีทัศนคติที่ดี เพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคมไทย และความสามารถทำงานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอ่ืนที่แตกต่างได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  วิธีการฝึกอบรมในหลักสูตรมีดังนี้ 
     - การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านกฎหมายภาครัฐ 
  - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ในด้านกฎหมายภาครัฐ 
  - การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  - การฝึกภาคปฏิบัติ 
  - การศึกษาค้นคว้าการจัดทำโครงงาน 
     - การศึกษาดูงาน 



๓ 
 

๘. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย 
  นิติกรระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ
นายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม และนิติกรในหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรม  
ตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 
๙. งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับการฝึกอบรม
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ 

๑๐.๑ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๑๐.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกา รพฒนานกกฎหมายภาครฐระดบชานา ญกา รขึ้นไป

@.  หลักการและ เหตุผล

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชซุมเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๕ เห็นซอบให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับผิดชอบพัฒนาหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐให้มีความ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ซาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ
แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซาติ นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลง
                    
                     ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักการพัฒนากฎหมายให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
(Better Regulation for Better Life) โดยหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
ให้ความสําคัญกับการทําให้นักกฎหมายภาครัฐมีศักยภาพ จรรยาบรรณ จริยธรรม และทักษะที่จําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมให้แก่
นักกฎหมายภาครัฐดังกล่าวตามแนวทางการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาซน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงเห็นควรให้มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
                    
                     นักกฎหมาย
ภาครัฐระดับซํานาญการขึ้นไป ให้แก่นักกฎหมายภาครัฐซึ่งดํารงตําแหน่งนิติกรระดับซํานาญการ
และซํานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับ
เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับซํานาญการ ซํานาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรในหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

๒. วัตถุประสงค์
กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับซํานาญการขึ้นไป
มีวัตถุประสงค์ soll

๒.๑ พัฒนาทักษะของนักกฎหมายภาครัฐระดับซํานาญการขึ้นไปให้สามารถปฏิบัติงาน

ในฐานะหั
                    
                     วหน้างานหรือผู้มีประสบการณ์ที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เสริมสร้างให้นักกฎหมายภาครัฐระดับซํานาญการขึ้นไปมีและรักษาทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

๒.๓ เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายให้นักกฎหมายภาครัฐระดับชํานาญการขึ้นไปที่เกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อันจําเป็นต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
กฎหมายของหน่วยงานที่ตนสังกัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป และมีความสามารถในการมองภาพรวม
การพัฒนาประเทศในองค์รวม (Wholistic thinking)

๒.๕ เพิ่มพูนความสาม
                    
                     ารถให้นักกฎหมายภาครัฐระดับชํานาญการขึ้นไปในการทํางาน

ร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration)

a. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
๓.๑ ผลผลิต (output)
นิติกรระดับซํานาญการ และซํานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับซํานาญการ
ซํานาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน ๒๐ คน
                    
                     ๓.๒ ผลลัพธ์ (๐น6๐๐ท6)

นิติกรระดับซํานาญการ และซํานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ในส่วนราชการ และนายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับซํานาญการ
ซํานาญการพิเศษ รวมทั้งผู้ดํารงตําแหน่งนิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ มีทักษะสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในการพัฒนากฎหมายของหน่วยงานที่ตนสังคัด มีความสามารถ
ในการมองภาพรวมการพัฒนาประเทศในองค์รวม (holistic t
                    
                     hinking) และสามารถทํางานร่วมกับผู้มีความรู้
ในศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ (Collaboration)

๕. วิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
๕.๑ ตัวขี้วัดผลผลิต
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ร้อยละ ๕๐
๕๒ ตัวขี้วัดผลลัพธ์
ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๕. ก๊าหนดการดําเนินการและสถานที่
๕.๑ ดําเนินการจัดการฝึกอบรม
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๒๒๐
๕.๒ สถานที่

โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสม

๒. วิทยากร
วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการก
                    
                     ฤษฎีกา
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและองค์กรต่าง ๆ

al. วิธีการดําเนินการ

วิธีการฝึกอบรมจะเน็นพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาให้นักกฎหมาย
ภาครัฐระดับซํานาญการขึ้นไปมีทัศนคติที่ดี เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และสังคมไทย และความสามารถทํางานร่วมกับผู้มีความรู้ในศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นที่แตกต่างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการฝึกอบ
                    
                     รมในหลักสูตรมีดังนี้

- การบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านกฎหมายภาครัฐ

- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในด้านกฎหมายภาครัฐ

การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การฝึกภาคปฏิบัติ

- การศึกษาค้นคว้าการจัดทําโครงงาน
- การศึกษาดูงาน
                    
                     ๕. กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๒๐ คน ประกอบด้วย

นิติกรระดับซํานาญการ และซํานาญการพิเศษ ที่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ
นายทหารเหล่าพระธรรมนูญในระดับเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนระดับซํานาญการและซํานาญการพิเศษ
ในสังคัดกระทรวงกลาโหม และนิติกรในหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักกฎหมายภาครัฐเข้ารับการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๒๐๕

ฒ. งงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมใช้งบประ: มาณที่ได้รับการจั
                    
                     ดสรรสําหรับการฝึกอบรม
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประจําปีงบประมาณ WA. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและ ค่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

oo. ทีปรึกษาโครงการ
๑๐.๑ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐.๒ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาซน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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