สรุปการรายงานผลการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดทากฎหมายและมาตรการปฏิรูปประเทศ
ประจาเดือนเมษายน 2561

สถานะข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

จานวนเรื่องการรายงานผลการจัดทากฎหมายและการดาเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดทากฎหมาย
38

กลุ่มกฎหมาย 4 – 8 เดือน กลุ่มกฎหมาย 1 – 2 ปี

30

16
6

กลุ่มกฎหมาย
ไม่กาหนดระยะเวลา

ทั้งหมด 6 เรื่อง
รายงาน 6 เรื่อง
ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง

ทั้งหมด 16 เรื่อง
รายงาน 16 เรื่อง
ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง

ทั้งหมด 37 เรื่อง
รายงาน 37 เรื่อง
ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง

37
การดาเนินการโดยวิธีการอื่นฯ

มาตรการปฏิรูปประเทศ
ทั้งหมด 38 เรื่อง
รายงาน 38 เรื่อง
ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง

ทั้งหมด 30 เรื่อง
รายงาน 30 เรื่อง
ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง

จานวนกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับรายงานผลความคืบหน้าการดาเนินการ
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กลุ่มกฎหมาย 4 – 8 เดือน

กลุ่มกฎหมาย 1 – 2 ปี

(กาหนดแล้วเสร็จ 6 ส.ค. ถึง 6 ธ.ค. 60)
รายงาน 16 ฉบับ
อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 ฉบับ
มีผลใช้บังคับ 10 ฉบับ เช่น
พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
/ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561

(กาหนดแล้วเสร็จ 6 เม.ย. 61 ถึง 6 เม.ย. 62)
รายงาน 8 ฉบับ
อยู่ระหว่างดาเนินการ 8 ฉบับ
ยังไม่มีกฎหมายที่มีผลใช้บังคับ

กลุ่มกฎหมายไม่กาหนดระยะเวลา
(ควรดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เม.ย. 62)
รายงาน 83 ฉบับ
อยู่ระหว่างดาเนินการ 49 ฉบับ
มีผลใช้บังคับ 34 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/ พ.ร.บ. รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

1. กลุ่มกฎหมายที่ตอ้ งจัดทาภายใน 4-8 เดือน
มีผลใช้บังคับ
พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 (กกต.)
พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (กกต.)
พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. 2560 (ศย.)
พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (สลน.) (สศช.)
(สลค.)
พ.ร.บ. ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560 (สลน.) (สศช.) (สลค.)
พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 (กสม.)
พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 (ผผ.)
พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 (สตง.)
พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 (ศร.)
พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (กค.) (สลค.)

กมธ. พิจารณา

5
4

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 (ทส.) (พน.) (กษ.) (คค.)

 ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และ
กิจการ โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กสทช.) (ดศ.)

1
สถานะ
การดาเนินการ

3
ทูลเกล้าฯ

สนช. พิจารณา (วาระ 2 และ 3)

2

 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... (ปปช.)
 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (กกต.)
 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (กกต.)
(ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย ณ
วันที่ 27 เม.ย. 61 พบว่า ร่างกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ อยู่ในระหว่างนา
ขึ้นทูลเกล้าฯ

 ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ปปท.) (ยธ.) (เสนอแทนร่าง พ.ร.บ. การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....)
ข้อมูลจากการรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

2. กลุ่มกฎหมายที่ต้องจัดทาภายใน 1-2 ปี
 กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ
ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (อส.)
(ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย ณ วันที่ 27 เม.ย. 61 พบว่า
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.
 กฎหมายปฏิรูปการศึกษา
- ร่าง พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ.)
- ร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. .... (ศธ.)
- ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. .... (ศธ.)
 กฎหมายปฏิรูปตารวจ
ร่าง พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (สตช.)
(ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย
ณ วันที่ 27 เม.ย. 61 พบว่า ร่าง พ.ร.บ. ตารวจแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ตารวจตามข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม (ตารวจ)) นั้น ครม. ให้ สคก. ตรวจ
พิจารณาแล้วเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติหลักการอีกครั้งหนึง่ )

1

 กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลปกครอง
ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ศป.)

2

ส่วนราชการยกร่าง

วิปพิจารณา

4

3

ทูลเกล้าฯ

กมธ. พิจารณา
 กฎหมายการบริหารงานบุคคลศาลยุติธรรม
ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ ก.ต.) (ศย.)

 กฎหมายกองทุนลดความเหลือ่ มล้าทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี
ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. .... (ศธ.) (สงป.)
ข้อมูลจากการรายงานผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

