












สรุปการรายงานผลการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่น
นอกเหนือจากการจัดท ากฎหมายและมาตรการปฏิรูปประเทศ 

จ านวนเรื่องการรายงานผลการจัดท ากฎหมายและการด าเนินการโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการจัดท ากฎหมาย 
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จ านวนกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับรายงานผลความคืบหนา้การด าเนินการ 

83 

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

รายงาน 16 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 ฉบับ 

มีผลใชบ้ังคับ 11 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ. วินัยการเงิน 
การคลัง พ.ศ. 2561 /พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

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

รายงาน 8 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 7 ฉบับ 

มีผลใช้บังคับแล้ว 1 ฉบับ คือ พ.ร.บ. กองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

กลุ่มกฎหมายไม่ก าหนดระยะเวลา  
(ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เม.ย. 62) 

รายงาน 83 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 49 ฉบับ 

มีผลใช้บังคับ 34 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561/ พ.ร.บ. รักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) 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 าเดือนมิถุนายน 2561   สถานะข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  



 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. .... (ปปช.) 

 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ. .... (กกต.) 

 ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... 
(กกต.)  

     พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 (กกต.) 
     พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 (กกต.)  
     พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง 
     ทางการเมือง 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.) 
      พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561  (ศร.) 
     พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (กค.) (สลค.) 
     พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
     การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 (ปปท.) (ยธ.)  

สถานะ 
การด าเนินการ 

1. กลุ่มกฎหมายที่ตอ้งจัดท าภายใน 4-8 เดือน   

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

มีผลใช้บังคับ กมธ. พิจารณา 

ข้อมูลจากการรายงานผลจากหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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ทูลเกล้าฯ  

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

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



2. กลุ่มกฎหมายที่ต้องจัดท าภายใน 1-2 ปี 

 กฎหมายกองทุนลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษาพัฒนาครูและมาตรการทางภาษี 
      พ.ร.บ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (ศธ.) (สงป.) 

 กฎหมายการบริหารงานบคุคลศาลปกครอง  
     ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   
     (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและ 
     การบริหารจัดการคด)ี (ศป.) 
 กฎหมายการบริหารงานบคุคลศาลยุติธรรม 
     ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม   
     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบ ก.ต.) (ศย.) 

   กฎหมายการบริหารงานบุคคลอัยการ  
       ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  (อส.) 
(ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61 พบว่า  
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. 

  กฎหมายปฏิรูปต ารวจ  
  ร่าง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ  (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  (สตช.)  
(ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบจากรายงานสถานภาพกฎหมาย  
ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61 พบว่า ร่าง พ.ร.บ. ต ารวจแห่งชาติ  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  (การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจตามข้อเสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ)) นั้น ครม. ให้ สคก. ตรวจ
พิจารณาแล้วเสนอ ครม. เพ่ืออนุมัติหลักการอีกครั้งหนึง่)  

  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  

ข้อมูลจากการรายงานผลจากหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 

 
 
 

มีผลใช้บังคับ 
 

 
กมธ. พิจารณา 
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