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๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ
๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ คือ เพื่อคุมครองพันธุสัตวพื้นเมืองและปองกันมิใหนําพันธุ
สัตวพื้นเมืองของไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือนําไปแสวงหาประโยชนทางการคาโดยมิไดรับอนุญาต รวมทั้ง
ปองกันมิใหพันธุสัตวตางถิ่นบางชนิดเขามาปะปนกับพันธุสัตวพื้นเมืองของไทยอันอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ซึ่งเปนอันตรายตอการสูญหายของพันธุสัตวพื้นเมือง ตลอดจนสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน และเพื่อให
ชุมชนมีสวนรวมในการดูแลและใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน
เพื่อแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด เพื่ออนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของสัตวพื้นเมืองไทย
ปองกันการสูญพันธุของสัตวพื้นเมืองไทย เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
๑.๒ ความจําเปนที่ตองทําภารกิจ
สัตวพื้นเมืองไทยหลายชนิดสูญพันธุ และบางชนิดกําลังจะสูญพันธุ สัตวพื้นเมืองไทยมีลักษณะดี คือ
มีความสามารถในการปรับตัว เขากับสิ่งแวดลอม สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตานทางตอโรคและแมลง
ในเขตรอนชื้น ดวยลักษณะที่ดีเหลานี้ ในอดีตบริษัทตางชาติไดนําพันธุกรรมของสัตวพื้นเมืองเหลานี้ไปปรับปรุง
พันธุใหมีลักษณะตานทานโรคและสงขายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยที่ไมมีการแบงปนผลประโยชน
ใหแกประเทศไทยเลย
นอกจากนี้ มีการนํ าเข าสั ต ว จ ากต างประเทศเข ามาผสมข ามกั บ สั ต ว พื้น เมื อง โดยไม มีก ารรั กษา
พันธุพื้นเมืองไว ทําใหสัตวพื้นเมืองบางชนิดสูญพันธุไปในที่สุด และสัตวลูกผสมที่เกิดขึ้นเหมาะสมที่จะเปนสัตว
ปลายน้ํ า ส งตลาดเพื่ อการบริโ ภคเท านั้น ไมเ หมาะสมต อการขยายพัน ธุ สว นสัต ว พื้นเมื องเป นสั ต วต น น้ํ า
เมื่อสูญพันธุทําใหขาดแคลนสัตวตนน้ํา ทําใหมีปญหาตอประชากรของสัตวปลายน้ําดวยเชนกัน
หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
- สัตวพื้นเมืองสูญพันธุ
- ประเทศไทยถูกเอาเปรียบจากตางประเทศที่จะนําสัตวพื้นเมืองไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
- สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ขาดแคลนสัตวตนน้ําในการผลิตสัตว
- ขาดความมั่นคงทางอาหาร
๑.๓ การดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง
- พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
- การอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
- สรางความตระหนักคนไทยใหหวงแหนทรัพยากรพันธุกรรมสัตวของประเทศ
- ขึ้นทะเบียนพันธุสัตวรายตัวของเกษตรกร
แตละทางเลือกมีขอดีขอเสียอยางไร
- สามารถอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมืองไวได
- ปองกันการเอาเปรียบเกี่ยวกับการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมสัตวในเชิงพาณิชยจากตางประเทศ
- รักษาความมั่นคงทางอาหาร

๒
๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร
- มาตรการการสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง
- มาตรการการควบคุมการนําเขาในราชอาณาจักร นําออกนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตวพื้นเมืองไทย
- มาตรการขอใชประโยชนจากสัตวพื้นเมือง
- มาตรการลงโทษในกรณีไมปฏิบัติตามกฎหมาย
- มีศูนยเรียนรูเกี่ยวกับสัตวพื้นเมือง
๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
เกิดผลสัมฤทธิ์ ไดแก สัตวพื้นเมืองไทยไมสูญพันธุ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และสงผลทําให
เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร จํานวนชนิดพันธุสัตวพื้นเมืองที่ดําเนินการขอใชประโยชน
ตามกฎหมาย
๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีตอรัฐตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศใด ในเรื่องใด
- อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
- องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร
เปนผลดี เพราะสามารถอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนของสัตวพื้นเมือง สามารถปกปองทรัพยากร
พันธุกรรมสัตว และไมเสียเปรียบประเทศอื่น และสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารไวได
๒. ผูทําภารกิจ
๒.๑ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้
- เอกชนเปนผูมีสวนไดสวนเสียจากทรัพยากรพันธุกรรมสัตว และตองใชความรูทางเทคนิค และ
องคความรูอีกหลายดานในการพิจารณา
ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร
- ในดานการอนุรักษ ควรจะใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดวย แตดานกฎหมายขอบังคับ
ในการอนุรักษพันธุสัตวตองกํากับดูแลโดยภาครัฐ
๒.๒ เมื่อคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนที่จะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้รวมกับ
หนวยงานอื่นหรือไม เพราะเหตุใด
- รวมกับองคกรบริหารการปกครองสวนทองถิ่น สรางความตระหนักถึงความสําคัญของสัตวพื้นเมือง
ประจําถิ่น
๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวาหรือไม
- ไดประโยชนมากขึ้นบางสวนในกิจกรรม
๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร
 หนาที่ของหนวยงานรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ

๓
 ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง ยุทธศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
 แนวทางปฏิบัติรูปประเทศ ในเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2 การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม ไดในบางสวน
ตองใชรวมกับกฎหมาย
ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร การเขาถึงและใชประโยชนโดยไมคํานึงถึงการอนุรักษ
การเอาเปรียบเกษตรกรรายยอย
3.3 ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ เพื่อปกปอง ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว
เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย
(ก) การใชบังคับกฎหมาย
 ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองที่ทั่วประเทศ เนื่องจาก ปองกันการไมเทาเทียมกัน แตเลือกทํา
ในบางชนิดพันธุที่จําเปนกอน
 ทยอยใชบังคับเปนทองที่ๆ ไป เนื่องจาก
ใชบังคับเพียงบางทองที่ เนื่องจาก
(ข) ระยะเวลาในการบังคับใชกฎหมาย
 ใชบังคับทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชเปนเวลาเทาใด 60 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพราะ เพื่อเตรียมความพรอม และสรางความรูความเขาใจใหเกษตรกร และผูที่เกี่ยวของ
 ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด ไมควร การอนุรักษและการเขาถึง
และแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรพันธุกรรมสัตว ตองดําเนินการตลอด
3.5 เหตุใดจึงไมส มควรตราเปนกฎหมายอื่น เชน ขอบัญญัติทองถิ่น ตามภารกิจ ของกฎหมายฉบับ นี้
เพื่อสงเสริมและอนุรักษพัน ธุสัต วพื้น เมือง ปกปองสัต วพื้น เมืองไทยไมใหสูญพัน ธุ และการนําไปใชในเชิง
การคาโดยเอาเปรียบเกษตรกร เพื่อใหกิกดการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียม โดยเฉพาะกรณีที่
ตางประเทศเอาไปใชประโยชน เนื่องจากในกรณีที่ตางประเทศมีเทคโนโลยีที่สูงกวา ทําใหสามารถนําพันธุกรรม
ของสัตวพื้นเมืองไปพัฒนาและอาจจะนํามาขายใหกับประเทศไทยตอไป ทําให เกษตรกรเสียเปรียบไมไดรับ
ความเปนธรรม ดังนั้นกฎหมายควรจะดําเนินการระดับประเทศ เพื่อความเขมแข็งในการปกปองผลประโยชน
ของประเทศไทย
3.6 ลักษณะการใชบังคับ
 ควบคุม  กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ 3.8)  สงเสริม  ระบบผสม
เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว
มีผลตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สามารถกําหนดกฎเกณฑรวมกันได ถาควบคุมหรือกํากับเพียง
อยางเดียว อาจจะไมสามารถบังคับใชได
๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอื่นที่มีผลเปนการควบคุม เพื่อสามารถ
ควบคุมการนําไปใชประโยชนในเชิงการคาของทรัพยากรพันธุกรรม และการเขาถึงและแบงปนผลประโยชน
อยางเทาเทียม ปองกันเอาเปรียบเกษตรกร

๔
3.7.2 มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี ความจําเปนอยางไรคุมคาตอภาระที่เกิด
แกประชาชนอยางไร มีการกําหนดในอัตราที่เหมาะสม สําหรับการนําพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองไปใชประโยชน
ในเชิงการคา
3.7.3 มีหลักเกณฑการใชดุลยพินิจในการอนุญาตหรือไม อยางไร มีตามหมวดที่ 3 การขอใชประโยชน
จากสัตวพื้นเมือง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แนนอนในการอนุญาตหรือไม มี
3.7.5 มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหยื่นคําขอใหม หรือไม อยางไร มี
3.7.6 มีการตออายุการอนุญาตหรือไม มี
มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม มี
3.8 การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎมายที่จะตราขึ้นมีการใชระบบคณะกรรมการ หรือไม มีความจําเปนอยางไร มีเพื่อเปนประโยชน
ในการพิจารณาตางๆ ซึ่งคณะกรรมการมาจากหลายภาคสวน
3.8.2 คณะกรรมการที่กําหนดขึ้นมีอํานาจซ้ําซอนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม ไมมี
หากมีความซ้ําซอน จะดําเนินการอยางไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น
3.8.3 องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนา
สวนราชการหรือไม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอธิบดีกรมปศุสัตว
เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ กําหนดตามภารกิจ
ที่เกี่ยวของ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่หรือไม อยางไร มี กําหนดหลังจากรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.10 ประเภทโทษที่กําหนด
 โทษทางอาญา
 โทษทางปกครอง
 ระบบผสม
3.11 การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด บทลงโทษ ปรับ
หรือจําคุก
3.12 ความผิดที่กําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดที่มีความรายแรงอยางไร บทลงโทษ ปรับหรือ
จําคุก
๔. ความซ้ําซอนกับกฎหมายอื่น
4.1 การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม ไมมี
4.2 ในกรณีที่มีกฎหมายใหมขึ้น เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกันหรือทํานอง
เดียวกันที่มีอยู
5. ผลกระทบและความคุมคา
5.1 ผูซึ่งไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย
 ผูมีหนาทีต่ ามรางกฎหมายหรือที่จะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เกษตรกร ผูนําพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองไปใชประโยชนเชิงการคา
 ผูที่อยูในพื้นที่ที่อาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย
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๕.๒ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแกบุคคลดังกลาว
 ดานเศรษฐกิจ
- เชิงบวก การออกรางพระราชบัญญัตสิ งเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... กําหนดใหมี
การขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมืองตอนายทะเบียน เมื่อพันธุสัตวพื้นเมืองไดขึ้นทะเบียนตามรางพระราชบัญญัติ
สงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... แลว ยอมไดรับความคุมครองการใชประโยชนจากพันธุสัตว
พื้นเมือง หากเปนการใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคา ผูขอใชประโยชนตองทํา
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย แตหากเปนการใชประโยชนจากพันธุสัตว
พื้นเมืองซึ่งมิไดมีวัตถุประสงค ทางการคา ผูขอใชประโยชนจะทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรือไมก็ไดตามแตผูอนุญาตจะกําหนด อันจะสงผลใหรายไดที่เกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียน
และใบอนุญาต รวมถึงการแบงปน ผลประโยชนจากการใชพันธุสัตวพื้นเมืองกลับคืนสูองคกรปกครองส ว น
ทองถิ่นซึ่งเปนเจาของพันธุสัตวพื้นเมือง อันจะสงผลใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล และใชประโยชนจากพันธุ
สัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน
- ผูที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก เกษตรกรเจาของสัตว นักวิจัย องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เชิงลบ ไมมี
- ผูทไี่ ดรับผลกระทบเชิงลบ
 ดานสังคม
- เชิ งบวก การอนุ รั กษ พัน ธุ สั ต ว พื้น เมื องซึ่ งเป น ทรั พยากรพั น ธุ กรรมที่ มีความสํ าคั ญต อความ
หลากหลายทางชี ว ภาพด านพั น ธุ สั ต ว และความมั่ น คงทางอาหาร ชุ มชนได มีส ว นร ว มในการดู แลและใช
ประโยชน จ ากพั น ธุ สั ต ว พื้น เมื อ งอย างยั่ งยื น
- ผูที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก เกษตรกรเจาของสัตว นักวิจัย ทองถิ่น ประชาชนทั่วไป
- เชิงลบ ไมมี
- ผูที่ไดรับผลกระทบเชิงลบ
 ดานอื่นๆ
- เชิงบวก...
- ผูที่ไดรับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
- ผูที่ไดรับผลกระทบเชิงลบ
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางที่ตองถูกจํากัด การนําพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองไปใชในเชิงการคา
การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาที่จําเปนหรือไม เทาที่จําเปน อยางไร ตองขออนุญาต ดําเนินการภายใต
ระเบียบ
5.4 ประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
5.๔.1 ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อยางไร และเพียงไร หรือเปนการอํานวยความ
สะดวกแก ประชาชนมากน อยเพีย งใด สามารถอนุ รั กษ พัน ธุสั ต วพื้น เมืองไวได เพื่ อใช ในการปรั บ ปรุงพั น ธุ
เกษตรกรมีรายได กินดีอยูดี รักษาสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร
5.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพียงใด มีการพัฒนาอยางยั่งยืน เพราะสามารถ
อนุรักษพันธุสัตวพื้นเมืองและสามารถใชประโยชนอยางยั่งยืน
การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดต นทุนของผูประกอบการไดมากนอยเพียงใด
เปนไปโดยสะดวก
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ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ของประเทศได ม ากน อ ยเพี ย งใด ได ม าก เพราะ
ตางประเทศไมสามารถเอาพันธุกรรมสัตวพื้นเมืองไปพัฒนาและสงกลับมายายประเทศไทยโดยไมมีการแบงปน
ผลประโยชน ในขณะเดียวกันในภาวะที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สัตวพื้นเมืองไทยมี
ความสามารถในการปรับตัวไดดีทสี่ ุด
และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด สงเสริมการวิจัยและพัฒนา การอนุรักษและ
การพัฒนาพันธุสัตวโดยใชประโยชนจากสัตวพื้นเมือง
5.4.3 เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร การจดทะเบียนพันธุสัตว
พื้นเมืองเพื่อประโยชนของเกษตรกรเจาของสัตวที่สามารถเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากสัตวพื้นเมือง
อยางเทาเทียม
สามารถลดงบประมาณแผน ดิ นไดมากน อยเพีย งใด ผลจากการวิ จัย พั ฒนาสามารถนํ าไปสู
ตนทุนการผลิตได
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนที่ประชาชนและสังคมจะไดรับ
ไดแก การใชประโยชนจากสัตวพื้นเมืองอยางยั่งยืน เกษตรกรมีรายได มีความมั่นคงทางอาหาร
5.5 ความยุงยากที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกการปฏิบัติตามกฎหมาย การขออนุญาตใชประโยชนจากสัตวพื้นเมือง
เชิงการคา
5.6 ความคุมคาของภารกิจเมื่อคํานึงถึงงบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชน และการที่
ประชาชนจะตองถู กจํากัด สิทธิเ สรีภาพเทียบกับประโยชนที่ได รับ การจํากั ดสิทธิ์ จะเกิด ขึ้นเฉพาะผู ที่จะใช
ประโยชนเชิงการคาจากสัตวพื้นเมือง ซึ่งขึ้นอยูกับการขออนุญาตตามกฎหมาย สวนเกษตรกรไดประโยชน
6. ความพรอมของรัฐ
6.1 ความพรอมของรัฐ
(ก) กําลังคนที่คาดวาตองใช มีเจาที่ของรัฐ พรอมที่จะปฏิบัติงาน และเกิดการจางงานในทองถิ่น
(ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาที่ที่จําเปนตองมี จบการศึกษาทางดานสัตวบาล และสัตวแพทย
(ค) งบประมาณที่คาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย 20 ลาน โดยเปนงบดําเนินงาน
จํานวน 15 ลาน และงบลงทุนจํานวน 5 ลาน
6.2 ในกรณีที่เปนรางกฎหมายที่มีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณ หรือไม อยางไร ไมมี
6.3 วิธีการที่จะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย การฝกอบรม
 การเขาถึงขอมูลของประชาชน การประชาสัมพันธและการฝกอบรม
7. หนวยงานที่รับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหนวยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ําซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการกับ
หนวยงานนั้นอยางไร ไมมี
7.2 มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร ไมมี
7.3 มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นหรือไม อยางไร มี องคการบริหารสวนทองถิ่น
7.4 ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก กรมปศุสัตว
การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่อง เปนนายทะเบียน และเปนผูอนุญาต
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8. วิธีการทํางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทํางานที่กําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม
 เกิดประโยชนสูงสุดของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
 มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ
 ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
8.2 การเปดเผยการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของเจาหนจาที่ของรัฐในเรื่องใดบางการออก
ใบอนุญาต แตละขั้นตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด 60 วัน
8.2.2 หากมี ดุล ยพินิ จ การใชดุ ลยพิ นิจ สอดคล องกั บหลั กธรรมาภิ บ าลและหลั กนิติ ธ รรมอย างไร
ดุลยพินิจในการออกใบอนุญาต
8.2.3 ในการพิจารณาของเจาหนาที่ใชหลักกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพื่อใหประชาชนไดรับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร มอบอํานาจใหหนวยงานในภูมิภาค
8.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไรบาง การใชระบบคณะกรรมการพิจารณา
8.3.1 มีระบบตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร การใชระบบคณะกรรมการพิจารณา
8.3.2 มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร ผูมีสว นไดสวนเสีย สามารถรองเรียนได
9. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง
9.1 ได จั ด ทํ า แผนในการจั ด ทํ ากฎหมายลํ าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสํ า คั ญของ
กฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม มีการเตรียมเนื้อหาจัดทํากฎหมายลําดับรองไวแลว
ไดยกรางกฎหมายลําดับรองในเรื่องใดบาง
- รางกฎกระทรวง จํานวน 6 ฉบับ
(1) รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
และอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... มาตรา 4
(2) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตนําออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... มาตรา 13
(3) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตนําเขาในราชอาณาจักรซึ่ง
พันธุสัตวตางถิ่น พ.ศ. .... มาตรา 14
(4) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียนและการออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. ... มาตรา 16
(5) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแบงปนผลประโยชนใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. มาตรา 19
(6) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอตออายุใบอนุญาต และการออก
ใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองเพื่อประโยชนทางการคาและใบอนุญาตใชพันธุสัตวพื้นเมืองซึ่งมิใชเพื่อประโยชน
ทางการคา พ.ศ. .... มาตรา 23

๘
- รางระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 2 ฉบับ
(1) รางระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ ในการ
ขึ้นทะเบียนพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... มาตรา 12 (3)
(2) รางระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการขอ
ใชประโยชนจากพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... มาตรา 12 (4)
- รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 6 ฉบับ
(1) ร า งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามร า ง
พระราชบัญญัติสงเสริมและอนุรักษพันธุสัตวพื้นเมือง พ.ศ. .... มาตรา 3
(2) รางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มาตรา 6
(3) ร า งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อ ง กํ า หนดชื่ อ พั น ธุ ประเภท ชนิ ด และ
ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพื้นเมืองในแตละทองถิ่น มาตรา 12 (1)
(4) ร า งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อ ง กํ า หนดชื่ อ พั น ธุ ประเภท ชนิ ด และ
ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวพื้นเมืองที่หามมิใหนําออกนอกราชอาณาจักร มาตรา 12 (2)
(5) ร า งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อ ง กํ า หนดชื่ อ พั น ธุ ประเภท ชนิ ด และ
ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถิ่นที่หามมิใหนําเขามาในราชอาณาจักร มาตรา 12 (6)
(6) ร า งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่ อ ง กํ า หนดชื่ อ พั น ธุ ประเภท ชนิ ด และ
ลักษณะเฉพาะของพันธุสัตวตางถิ่นที่หามมิใหนําเขามาในราชอาณาจักร มาตรา 12 (6)
- รางประกาศกรมปศุสัตว จํานวน 1 ฉบับ
(1) รางประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียน มาตรา 3
9.2 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อปองกันการขยายอํานาจหนาที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแกบุคคลเกิน
สมควรอยางไร ไมมี
10. การรับฟงความคิดเห็น
 มีการรับฟงความคิดเห็น  ไมไดรับฟงความคิดเห็น
การเปดรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของกรมปศุสัตว www.dld.go.th ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๐
10.1 ผูที่เกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบที่รับฟงความเห็นหนวยงานภาครัฐ
 สํานักงบประมาณ  สํานักงาน ก.พ.
 สํานักงาน กพร.
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับภารกิจไดแก กรมปศุสัตว กรมประมง กรมอุทยานฯ สัตวปา และพันธุพืช
กรมหมอนไหม องคการบริหารสวนทองถิ่น มหาวิทยาลัย
ภาคประชาชน/องคกรอื่นที่เกี่ยวของ
 ประชาชนที่ไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องคกรอื่น ไดแก....................
10.2 มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร
มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต www.dld.go.th

๙
10.3 จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทํา
 ไมมีการจัดทํา
ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังตอไปนี้หรือไม
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟงความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเกี่ยวของในแตละประเด็น
 คําชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํา
รางกฎหมาย

