












สรุปการรายงานผลการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายและมาตรการปฏิรูปประเทศ 

จ านวนเรื่องการรายงานผลการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย 
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จ านวนกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับรายงานผลความคืบหนา้การด าเนินการ 
81 

กลุ่มกฎหมาย 4 – 8 เดือน  
(ก าหนดแล้วเสร็จ 6 ส.ค. ถึง 6 ธ.ค. 60)  

รายงาน 16 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 ฉบับ 

มีผลใชบ้ังคับ 8 ฉบับ เช่น  
พ.ร.ป. ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561/  

พ.ร.ป. ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560   

กลุ่มกฎหมาย 1 – 2 ปี  
(ก าหนดแล้วเสร็จ 6 เม.ย. 61 ถึง 6 เม.ย. 62) 

รายงาน 8 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 ฉบับ 

ยังไม่มีกฎหมายท่ีมีผลใช้บังคับ 

กลุ่มกฎหมายไม่ก าหนดระยะเวลา  
(ก าหนดแล้วเสร็จ 6 เม.ย. 62) 

รายงาน 81 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 48 ฉบับ 

มีผลใช้บังคับ 33 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / พ.ร.บ. การจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุ่มกฎหมาย 4 – 8 เดือน  
ทั้งหมด 16 เรื่อง 
รายงาน 16 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเร่ือง 

กลุ่มกฎหมาย 1 – 2 ปี  
ทั้งหมด 6 เรื่อง 
รายงาน 6 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเร่ือง 

กลุ่มกฎหมาย 
ไม่ก าหนดระยะเวลา 

ทั้งหมด 37 เรื่อง 
รายงาน 37 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง 
 
  

การด าเนินการโดยวิธีการอ่ืนฯ 
ทั้งหมด 30 เร่ือง 
รายงาน 30 เร่ือง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเรื่อง 

มาตรการปฏิรูปประเทศ 
ทั้งหมด 38 เรื่อง 
รายงาน 38 เรื่อง 

ได้รับผลการรายงานครบถ้วนทุกเร่ือง 
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ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561    สถานะข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 



 ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (กค.) (สลค.) 
(ฝ่ายเลขานุการฯ  ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย ณ วันที่ 23 
ก.พ. 61 พบว่า อยู่ในระหว่างน าขึ้นทูลเกล้าฯ 

     พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 (กกต.) 
     พ.ร.ป ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (กกต.)  
     พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
     การเมือง พ.ศ. 2560 (ศย.) 
     พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 (สลน.) (สศช.) (สลค.)  
     พ.ร.บ.ว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
     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.) 

สถานะ 
การด าเนินการ 

1. กลุ่มกฎหมายที่ตอ้งจัดท าภายใน 4-8 เดือน   

 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ....  (ศร.) 

 ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม  
พ.ศ. 2535 หมวด 4 ส่วนที่ 4 การจัดท ารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... (ทส.) (พน.) (กษ.) (คค.) 

 ร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากบัการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์  
และกิจการ โทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(กสทช.) (ดศ.)  

 ร่าง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(ปปท.) (ยธ.)  

มีผลใช้บังคับ 

สนช. พิจารณา (วาระ 2 และ 3) 

สนช. พิจารณา (วาระ 1) 

กมธ. พิจารณา 
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 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (ปปช.)  
 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (กกต.) 
 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... (กกต.)  
(ร่างกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับนี้ ฝ่ายเลขานกุารฯ ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย ณ วันที่ 23 ก.พ. 61 พบว่า อยูใ่นระหว่างน าขึ้นทูลเกล้าฯ) 

ทูลเกล้าฯ  



 
 

ครม.มีมติรับทราบมติ 

 
 

สคก. ตรวจพิจารณา 

2. กลุ่มกฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน 1-2 ปี 

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

 กฎหมายกองทุนลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี 
     ร่าง พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  (ศธ.) (สงป.) 

 กฎหมายการบริหารงานบคุคลศาลยุติธรรม 
     ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ ก.ต.) (ศย.) 
(ศย. มีหนังสือแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 61 ว่า  
ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยัง สลค. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาแล้ว) 

   กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ  
       ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  (อส.) 
(อส. ได้มีหนังสอืแจ้งมายังฝ่ายเลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑ ว่า  
ได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวไปยัง สลค. เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาแล้ว) 

  กฎหมายปฏิรูปต ารวจ  
  ร่าง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  (สตช.) 

  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.)  

 
 

ส่วนราชการยกร่าง  
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