การจัดทาแผนปฏิบัติการ

แบบ ผง.09

ชื่อหน่วยงาน : สานักกฎหมาย
1. ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลากรของกรมฯ และของ อปท. ในเชิงวิชาการด้านกฎหมาย
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

1. เสริมสร้างองค์ความรู้ 1. โครงการอบรมสัมมนา
1. จัดทาหลักสูตร “เครือข่ายด้านกฎหมายเพื่อเพิ่มพูน
ด้านกฎหมาย
เชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ความรู้และประสานงาน”
ด้านกฎหมาย
2. เสนอ อทช. ขอความเห็นชอบ
3. เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
4. ดาเนินการอบรม

2. โครงการอบรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1. จัดทาโครงการหลักสูตร
2. เสนอ อทช. ขอความเห็นชอบ
3. เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม
4. ดาเนินการฝึกอบรม

3. โครงการ E-learning
1. จัดทาคาอธิบายบทบาทหน้าอานาจหน้าที่
หลักสูตรผู้อานวยการทาง ผู้อานวยการทางหลวงและเจ้าพนักานทางหลวงตาม พ.ร.บ.
หลวง และเจ้าพนักงาน
ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในรูปแบบ
ทางหลวงใน website
powerpoint โดยใส่คลิปเลียงคาอธิบาย 2 หัวข้อใหญ่คือ
ทช.
1) บทบาทอานาจหน้าที่ผู้อานวยการทางหลวง
2) บทบาทอานาจหน้าที่เจ้าพนักงานทางหลวงและ
จัดทาเป็นหัวข้อย่อยเพื่อสะดวกในการสืบค้น
2. นา powerpoint ตามข้อ 1. ลงใน website ของ
ทช. และ สกม.
3. แจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอให้
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
เข้าชม e-library ดังกล่าว และตอบแบบสารวจความพึง
พอใจต่อหัวข้อการนาเสนอดังกล่าว
๔.จัดทา Webboard เพื่อให้มีการสอบถามแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายของ
วิศวกร/นายช่าง
หรือเรียกว่า
เครือข่ายด้าน
กฎหมายฯ
เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมาย
ได้จริง
เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของกรม
เป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ผ่านการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
อบรมสัมมนา
มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถ
นาไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริง

ร้อยละ 50
ของข้าราชการ
ระดับชานาญ
การ/ชานาญ
งานขึ้นไปผ่าน
การฝึกอบรม

บุคลากรของ
กรมมีความรู้
ความเข้าใจ
และสามารถ
นาไปใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม

เพื่อพัฒนาสมรร ร้อยละ 50
ถะในการบังคับใช้ ของผู้ตอบ
กฎหมาย
แบบสอบถาม
ทางหลวงให้
อปท.อย่างทั่วถึง
และง่ายต่อ
การศึกษา

ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการ
งบประมาณ
2557
2558
2559
2560
ปัจจุบัน
สอร./สกม.     สอร.ตั้งงบฯ

สอร./สกม.



สกม.







สอร.ตั้งงบฯ

สอร.ตั้งงบฯ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

4. เผยแพร่คาพิพากษา
1. นิติกรสรุปคาพิพากษาและจัดทาบทความทาง
ศาลที่เกี่ยวข้องกับการ
กฎหมายที่น่าสนใจ จานวน 1 หน้ากระดาษเอ 4
ปฏิบัติภารกิจของกรม
2. ติดประชาสัมพันธ์ที่ลิฟท์ โรงอาหาร ทาเป็นเอกสาร
หรือประเด็นข้อกฎหมายที่ แจกฟรี (เช่น วางที่โต๊ะ รปภ.) เผยแพร่บทความทาง
น่าสนใจ
Facebook, websiteสานักกฎหมาย, และของ ทช.
และทาง DRR.station
3. หนังสือเวียนแจ้ง
4. ประสานไปยังประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ให้ทุนแก่บุคลากรด้าน
1. ผส.แต่ละสานักพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความ
ช่างให้ศึกษาจนได้วุฒิ
สนใจ
นิติศาสตร์บัณฑิต
2. เสนอคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุน
พัฒนาข้าราชการกรมทางหลวงชนบทพิจารณา
2. สนับสนุนให้มีการ
บังคับใช้กฎหมายทาง
หลวงอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนัก
รู้ถึงการปฏิบัติ
ภารกิจอย่างถูกต้อง
เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิด
ข้อพิพาท

เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลน
บุคลากรด้าน
กฎหมายในระยะ
ยาว
6. โครงการฝึกอบรมเชิง
1. จัดทาหลักสูตร “บทบาทอานาจหน้าที่ของเจ้า
สร้างความรู้
ปฏิบัติการหลักสูตร
พนักงานทางหลวง เทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบสวน
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
“บทบาทและอานาจ
สอบสวน การจับกุม ฯลฯ
หน้าที่ของเจ้า
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน
2. เสนอ อทช. ขอความเห็นชอบ
พนักงานทางหลวง
ทางหลวง เทคนิคและ
3. เชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม
และพัฒนา
กลยุทธ์ในการสืบสวน
4. ดาเนินการอบรม
สมรรถนะในการ
สอบสวน การจับกุม การ
จับกุมผู้กระทาผิด
ควบคุมผู้ต้องหา และต่อสู้
ฐานบรรทุกน้าหนัก
ป้องกันตัวของเจ้า
เกินรวมทั้งฐาน
พนักงานทางหลวง”
ความผิดฐานอื่น ๆ
ตามกฎหมายทาง
หลวง
7. โครงการนาร่องในการ 1. สนง.ทชจ. คัดเลือกระยะทาง
สร้างความรู้
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
2. เริ่มปฏิบัติการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทาง เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางหลวงในปีงบประมาณ หลวงตามคู่มือการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง(ฉบับใช้งาน) หน้าที่ของเจ้า
57
3. สรุปผลการดาเนินงาน
พนักงานทางหลวง
และพัฒนา
สมรรถนะในการ
บังคับใช้กฎหมาย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการ
งบประมาณ
2557 2558 2559 2560
ปัจจุบัน
   
สกม.
-

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

ไม่น้อยกว่า
1 เรื่องต่อเดือน

มีผู้สนใจเข้า
รับทุนไม่น้อย
กว่าร้อยละ
50 ของ
เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ผ่านการ
ฝึกอบรม

จานวนบุคลากร
ผู้ขอรับทุน
สทช. ละ 1 คน

สกม./สผง 

เจ้าพนักงาน
ทางหลวงของ
ทช.ทุกคนผ่าน
การฝึกอบรม

สอร./สกม. 

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ

มีการบังคับใช้
กฎหมายทาง
หลวงอย่าง
จริงจัง ไม่น้อย
กว่า สนง.ทชจ.
ละ 1 สายทาง
ในปีแรก


สกม.
สนง.ทชจ. 1
ทุกจังหวัด สาย
ทาง

สผง.



2
สาย
ทาง

สอร.ตั้งงบฯ

3
สาย
ทาง

4
สาย
ทาง

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

3. สกม. เป็น
ผู้ดาเนินการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินในโครงการที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

8. กากับ ติดตาม
ตรวจสอบการจ้างที่
ปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุก
โครงการที่ สกม. ได้รับ
มอบหมาย

1. ให้ที่ปรึกษาดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติงานทั้ง 6
เดือน
2. ส่งเจ้าหน้าที่ของ สกม. ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทเพื่อเข้า
สารวจอสังหาริมทรัพย์ เมื่อพบปัญหา อุปสรรค ต้องกลับมา
รายงานประจาเดือนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
3. คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบเอกสารและ
รายละเอียดที่บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทาก่อนเข้าประชุมตรวจ
การจ้างทุกครั้ง หากพบข้อบกพร่องจะดาเนินการสั่งให้ที่
ปรึกษาแก้ไข
4. เจ้าหน้าที่ สกม. ให้คาปรึกษาบริษัทที่ปรึกษา
ตลอดเวลา
1. จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
2. ประสานเจ้าหน้าที่ของ สนง.ทชจ. เพื่อเตรียมห้อง
ประชุม และเตรียมเอกสารพร้อมชี้แจงการตรวจเอกสาร
สิทธิ์ และขั้นตอนการทาสัญญาซื้อขาย
3. ดาเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา
ซื้อขายและสิทธิหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน พร้อมแจก
แบบฟอร์มคาร้องต่าง ๆ
4. เจ้าหน้าที่ สกม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ สนง.ทชจ. ทา
สัญญาซื้อขายกับผู้ถูกเวนคืนพร้อมชี้แจงรายละเอียด
5. เจ้าหน้าที่ สกม. สอนวิธีการตรวจสัญญาซื้อขายและ
เบิกจ่ายเงินพร้อมตัวอย่างการดาเนินการในรูป CD

9. สกม. จัดเจ้าหน้าที่ไป
ร่วมดาเนินการทาสัญญา
ซื้อขายและตรวจสอบ
ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เพื่อให้มีการ
ระดับ
สารวจ
ความสาเร็จของ
อสังหาริมทรัพย์ การดาเนินงาน
เป็นไปโดยถูกต้อง
ครบถ้วน

เป้าหมาย
จานวนผู้ยื่น
คาร้องกรณี
ทรัพย์สิน
ตกสารวจไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของ
จานวน
ผู้ถูกเวนคืนแต่ละ
โครงการ

เพื่อให้การ
ระดับ
ทุกโครงการ
ดาเนินการเวนคืน ความสาเร็จของ
เป็นไปด้วยความ การดาเนินการ
รวดเร็วและ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย

ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการ
งบประมาณ
2557
2558
2559
2560
ปัจจุบัน
   
สกม.
-

สกม.









-

2. ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) บูรณาการข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนดาเนินภารกิจ
กลยุทธ์
4. ศึกษาความพร้อมการ
ดาเนินโครงการก่อสร้าง
ให้รอบด้านก่อน
ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

10. จัดทาแผนการยกร่าง
1. ตรวจสอบพระราชกฤษฎีกาที่มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยัง
พระราชกฤษฎีกา
ไม่ได้ดาเนินการ
2. ตรวจสอบร่างพระราชกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
3. หารือ/ขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาว่าสมควรที่จะออกพระราชกฤษฎีกาโครงการใดใน
ปีใด เพื่อจัดทาแผน
4. จัดทาแผนยกร่างเสนอท่าน อทช.
11. จัดทาคู่มือการ
1. รวบรวมประเด็นปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการเข้า
ปฏิบัติงาน (Check list) ก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเวนคืน
ขั้นตอนการเข้าก่อสร้างใน
2. ศึกษาแนวคาพิพากษาศาลปกครองหรือศาลยุติธรรม
พื้นที่ที่ไม่ได้มีการเวนคืน ที่เป็นบรรทัดฐานเพื่อกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Check list) ขั้นตอนการ
เข้าก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเวนคืน เสนอ อทช.
เห็นชอบ และแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันการ
ออกพระราช
กฤษฎีกามาบังคับ
ใช้แล้วไม่มีการ
ดาเนินการใดๆ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับ
มีแผนการยก
ความสาเร็จของ ร่างพระราช
การดาเนินการ กฤษฎีกา
ตามแผน

เพื่อให้การปฏิบัติ ระดับ
ภารกิจเป็นไปโดย ความสาเร็จของ
ชอบด้วยกฎหมาย การดาเนินการ
ป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งกับ
ผู้เกี่ยวข้อง

จัดทาคู่มือให้
แล้วเสร็จและ
แจ้งเวียน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ

ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการ
งบประมาณ
2557 2558 2559 2560
ปัจจุบัน
   
สกม.
-

สกม.



-

3. ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) แก้ไขปัญหาการขาดการบังคับใช้กฎหมายและเพิ่มศักยภาพของบุคคลากร สกม.
กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

1. จัดทาแผนงานโครงการเสนอ อทช. เพื่อขอความ
เห็นชอบ
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งสายทางที่สมควรนามา
กาหนดระยะร่น/พร้อมจัดส่งแผนที่แสดงแนวเขตส่งให้
สกม.
3. จัดทาหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อขอให้
ดาเนินการออกกฎหมาย
13. ปรับปรุงข้อมูล
update ข่าว,กิจกรรมของสานักในเดือนนั้น ๆ เช่น
website ให้มีข้อมูลที่เป็น morning talk, ประชุมสานัก, กิจกรรมต่างๆ
ปัจจุบันเสมอ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการ
งบประมาณ
2557 2558 2559 2560
ปัจจุบัน
   
สกม.
-

5. แก้ไขปัญหาการ
12. ออกกฎหมายเพื่อ
บังคับใช้กฎหมายทาง
กาหนดระยะห่างระหว่าง
หลวงอันเนื่องมาจากเขต ถนนกับอาคาร (ระยะร่น)
ทางไม่ชัดเจน

ป้องกันมิให้มีการ ระดับ
จัดส่งข้อมูลให้
ก่อสร้างอาคารใน ความสาเร็จของ กรมโยธาธิการ
เขตพื้นที่ที่กาหนด การดาเนินการ และผังเมือง

6. เผยแพร่ผลงานของ
สานักฎหมายอย่าง
กว้างขวาง

เผยแพร่ภารกิจ
ของ สกม. และ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน
กฎหมาย
ประชาสัมพันธ์
ผลงาน สกม.ให้
เป็นที่รับทราบ

ระดับ
มีการปรับปรุง
ความสาเร็จของ ข้อมูลใน
การดาเนินการ website ทุก
เดือน

สกม.









ระดับ
3 เดือน/ 1
ความสาเร็จของ เล่ม
การดาเนินการ

สกม.









20,000

พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
สกม.

ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีความ
พอใจใน
หลักสูตร

สกม./สอร.







สอร.ตั้งงบฯ

14. จัดทาเอกสาร
เผยแพร่ผลงานสานัก
กฎหมาย

1. ให้แต่ละกลุ่มงานส่งผลงานและภารกิจของแต่ละกลุ่ม
งานทุก ๆ 3 เดือน ให้ สอก. เพื่อรวบรวมจัดทารายงาน
ประจาปี
2. รวบรวมข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของสานักกฎหมาย
มาจัดทารายงานประจาปี
3. จัดทารายงานประจาปีโดยการจัดจ้างด้วยวิธีตกลง
ราคา
7. เพิ่มศักยภาพบุคลากร 15.โครงการอบรมพัฒนา
1. จัดทาหลักสูตรการอบรม/สัมนา
ของสานักกฎหมาย
ความรู้บุคลากรสานัก
2. เสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติ
กฎหมาย
3. เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ
4. แจ้งบุคลากร สกม. เข้าร่วมอบรม/สัมนา
5. ดาเนินการอบรม/สัมนา
6. สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
7. รายงานสรุปผลการจัดอบรม/สัมนา

บุคลากร สกม.
มีความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

-

แผนการดาเนินงานสานักกฎหมาย
แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ 2557
1. ดาเนินงานตามภารกิจประจา อาทิ
1.1 งานยกร่างกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 งานตอบข้อหารือ/ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
1.3 งานพิจารณาให้ความเห็นร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่น
1.4 งานฟ้องและแก้ต่างคดี
1.5 งานสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
1.6 งานบังคับคดี

2. ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานัก รวม 12 แผนงาน/
โครงการ ใข้งบประมาณ 4 โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ
8 โครงการ ดังนี้
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณ
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่เครือข่าย
ด้านกฎหมาย (สอร.ตั้งงบฯ )
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทอานาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานทางหลวงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบสวน
สอบสวน การจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหา และการต่อสู้ป้องกันตัวของ
เจ้าพนักงานทางหลวง” (สอร.ตั้งงบฯ )
3. โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานสานักกฎหมาย (สกม.
ตั้งงบฯ )
4. โครงการให้ทุนแก่บุคคลากรด้านช่างไปศึกษากฎหมายจนได้
วุฒินิติศาสตร์บัณฑิต (สผง. ตั้งงบฯ)

แผนงาน/โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
1. โครงการจัดทาเผยแพร่คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติภารกิจของกรมหรือประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
2. โครงการบังคับใข้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงในสายทางนาร่อง
สนง.ทชจ. ละ 1 สายทาง
3. โครงการจัดทาแผนยกร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
4. โครงการออกกฎหมายเพื่อกาหนดระยะห่างระหว่างอาคารกับ
ถนนสาธารณะ(ระยะร่น)
5. โครงการจัดทาคู่มือกาหนดชั้นตอน/วิธีการการเข้าพื้นที่
เพื่อทาการก่อสร้างในที่ดินที่มิได้เวนคืนมา
6. โครงการปรับปรุงข้อมูลทางWebsite ให้มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
7. โครงการกากับติดตามตรวจสอบการจ้างที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ในทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย
8. โครงการจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมทาสัญญาซื้อขายและตรวจสอบ
ชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง

แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ 2558 - 2560
1. ดาเนินงานตามภารกิจประจา อาทิ
1.1 งานยกร่างกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 งานตอบข้อหารือ/ให้คาปรึกษาด้านกฎหมาย
1.3 งานพิจารณาให้ความเห็นร่างกฎหมายของหน่วยงานอื่น
1.4 งานฟ้องและแก้ต่างคดี
1.5 งานสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
1.6 งานบังคับคดี

2. ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สานัก รวม 12 แผนงาน/
โครงการ ใข้งบประมาณ 6 โครงการ และไม่ใช้งบประมาณ
6 โครงการ ดังนี้
แผนงาน/โครงการที่ใช้งบประมาณ
1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่เครือข่าย
ด้านกฎหมาย (สอร.ตั้งงบฯ ปี 58-60 )
2. โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ เช่น กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายความรับผิด
ทางละเมิด (สอร. ตั้งงบฯ ปี 58-60 )
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “บทบาทอานาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานทางหลวงเทคนิคและกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวน
การจับกุม การควบคุมตัวผู้ต้องหา และการต่อสู้ป้องกันตัวของเจ้าพนักงาน
ทางหลวง” (สอร.ตั้งงบฯ เฉพาะปี 58)
4. โครงการจัดทา E - learning หลักสูตรผู้อานวยการทางหลวงและ
เจ้าพนักงานทางหลวง(สอร. ตั้งงบฯ เฉพาะปี 58)
5. โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ผลงานสานักกฎหมาย (สกม.
ตั้งงบฯ ปี 58-60)

แผนงาน/โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
1. โครงการจัดทาเผยแพร่คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ภารกิจของกรมหรือประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
2. โครงการบังคับใข้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงในสายทางนาร่อง
จนครบ สนง.ทชจ. ละ 4 สายทาง ในปี 60
3. โครงการจัดทาแผนยกร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืน
4. โครงการออกกฎหมายเพื่อกาหนดระยะห่างระหว่างอาคารกับ
ถนนสาธารณะ(ระยะร่น)
5. โครงการปรับปรุงข้อมูลทางWebsite ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
6. โครงการกากับติดตามตรวจสอบการจ้าทีง่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดใน
ทุกโครงการที่ได้รับมอบหมาย
7. โครงการจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมทาสัญญาซื้อขายและตรวจสอบชี้แจง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

