หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไข/ปรับปรุง

 ยกเลิก

ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการดาเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม และปฏิบั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามพั นธกรณีร ะหว่ า งประเทศที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี วั ตถุ ป ระสงค์
และเป้าหมายที่สาคัญ ดังนี้
1. สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. บริหารจัดการน้าผิวดินและน้าใต้ดินอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
3. รักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
4. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการ รวมถึง
วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการเพื่อเกิดความต่อเนื่องในการพิจารณา
2. ขาดการจัดการที่ใช้หลักวิชาการจึงมีความจาเป็นจะต้องกาหนดให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
ต้องพิจารณาแผนการจัดการและเขตการจัดการ ซึ่งมีมาตรการในการจัดการที่ชัดเจนแตกต่างกันในแต่ละเขต
การจัดการ
3. ไม่ มี บทบั ญญั ติ รองรั บพื้ นที่ วนอุ ทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุ ก ขชาติ ซึ่ ง พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ น
ความรับผิ ดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงทาให้ เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภ ารกิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ไม่มีบ ทบัญญัติใ ห้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองในการออกคาสั่ง
ให้ผู้กระทาความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือพืชผลอาสินออกไปจากอุทยานแห่งชาติ ทาให้การควบคุมดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้
บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) อนุสัญญานาโงยา
ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2504 ไม่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ก รณี ก ารใช้ ป ระโยชน์
ความหลากหลายทางชีว ภาพ เพื่อการศึกษา หรือวิจัยทางวิชาการในเชิงการค้า จะต้องมีก ารทาข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
6. เนื่องจาก...

-26. เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงมีความจาเป็นในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้มีบทบัญญัติในการกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จั ดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์การดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดระบบเตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว
7. ไม่มีบทบัญญัติให้นาเงินค่าปรับที่พนักงานเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบและเงินค่าปรับตามคาพิพากษา
ของศาลไปจัดแบ่งเงินสินบนและเงินรางวัล เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
8. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ยังมีหลักการที่ล้าสมัย มุ่งเน้นข้อห้ามข้อผิด ลักษณะ
เป็นกฎหมายอาญามากกว่าหลักการจัดการทรัพยากร เมื่อเกิดปัญหาการกระทาความผิดตามข้อห้ามเจ้าหน้าที่
จึงมีทางเลือกน้อยในการจัดการกับปัญหา เช่น พบพื้นที่ถูกยึดครอง แผ้วถาง ต้องจับกุมดาเนินคดีนาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งบางกรณีก็เหมาะสม แต่บางกรณีเจ้าหน้าที่ต้องตกเป็นจาเลยของสังคม
9. ไม่มีบทบัญญัติกรณีบรรดาอสังหาริมทรัพย์จาพวกสิ่งปลูกสร้างที่ตกเป็นของแผ่นดินจากการกระทาผิด
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ไม่ต้องอยู่ภ ายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ โดยอาจนามาใช้ประโยชน์
ในภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
10. การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ตามมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่
อาศัยหรือทากินอยู่แล้วในอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีข้อจากัดในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดินป่าอนุรักษ์เนื่องจากไม่มี บทบัญญัติหรือมาตรการในการ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
1.2 ความจาเป็นที่ต้องทาภารกิจ
กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้ใช้มาเป็นระยะเวลานานและมีบทบัญญัติ
บางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและเหตุผลอื่นๆ ดังนี้
1. เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 66 และมาตรา 67 กาหนด
ให้สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และการให้สิทธิชุมชนในการมีส่ว นร่ว มในการจัดการการบารุงรักษา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอความเห็ น เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยเพิ่มเติมในเรื่องการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
2. เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพ
ในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนมีระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อนุรั กษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่ างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐาน การท่ อ งเที่ ย ว การประมง และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน ค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น และมู ล ค่ า ในอนาคต
จึ ง มี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งปรั บ ปรุ งพระราชบั ญ ญั ติ อุ ทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ให้ เ กิ ดความสอดคล้ อ ง
มีความประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
3. เนื่องจาก...

-33. เนื่ อ งจากนโยบายรั ฐ บาล นโยบายที่ 11 การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เพื่อปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและให้เกิดความยุติธรรมแก่ราษฎรที่ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
ให้ได้รับความคุ้มครอง จากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์
4. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ให้มีการทบทวน
กฎหมายทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ จึงนามาสู่การปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
หากไม่ทาภารกิจนั้นจะมีผลประการใด
เนื่องจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ ว บทบัญญัติ
บางมาตราไม่เหมะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน หากไม่ปรับปรุงแก้ไขจะทาให้ ไม่ส ามารถคุ้มครองรักษา
ทรั พยากรธรรมชาติ เช่น พั น ธุ์ไม้ และของป่ า สั ต ว์ป่า ตลอดจนทิว ทัศน์ ป่า และภู เขา ให้ คงอยู่ในสภาพ
ธรรมชาติ เ ดิ ม มิ ใ ห้ ถู ก ท าลายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
ในป่าอนุรักษ์ได้
1.3 การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง
การดาเนินการเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามกล่าวมาแล้วนั้น จาเป็นต้องอาศัยวิธีการทางนิติบัญญัติ
โดยการตราพระราชบัญญัติ ไม่มีทางเลือกอื่น
แต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
1.4 มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจคืออะไร
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย เพื่อทาให้สามารถคุ้มครอง
รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทาลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
การใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอนุรักษ์
1.5 ภารกิจนั้นจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด
โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1
1.6 ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จัดให้มี
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ การกาหนดเขตการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ ให้พื้นที่บางส่วน
ในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งเป็น “เขตสงวนสภาพธรรมชาติ” หรือ “เขตศึกษาธรรมชาติ” กาหนดให้มีพื้นที่
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ กาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปรับปรุงบทกาหนดโทษให้สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กาหนดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทาผิด
ให้ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้มีบทบัญญัติให้อานาจกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ราษฎรที่อยู่อาศัยหรือที่ทากินในเขตอุทยานแห่งชาติ

ตัวชีว้ ัด...

-4ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร
อาศัย ตัว ชี้วัดเชิงคุณ ภาพ คือ กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพันธุ์พืช สามารถคุ้มครองรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทาลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอนุรักษ์
1.7 การทาภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ ประเทศไทยมีต่อรัฐ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด
- อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD)
- พิธีสารนาโงยา ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์ ที่ได้จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรม อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
การดาเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
เกิดผลดีในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน และทาให้การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
ซึ่ง ปัจ จุบ ัน ประเทศไทยได้เ ข้า เป็น ภาคีข องอนุส ัญ ญาดัง กล่า ว โดยมีก ระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน
2. ผู้ทาภารกิจ
2.1 เมื่อคานึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้เอกชนทาภารกิจนี้
ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริ ม และฟื้นฟูทรัพยากรป่า ไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมีการควบคุมลงโทษทางกฎหมาย จึงควรดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ
ภารกิจนี้ควรทาร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร
2.2 เมื่อค านึงถึงประสิทธิ ภ าพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริ การประชาชน ควรทาภารกิจนี้
ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด
ควรทาร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกัน เช่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายัังง
สานักงานตารวจแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งตามร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... นี้ มีบทบัญญัติที่ให้อานาจ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่แทนได้
2.3 ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทา จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าหรือไม่
ไม่
3. ความจาเป็นในการตรากฎหมาย
3.1 การจัดทาภารกิจนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร
 หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพื้นฐาน (Function)) ในเรื่อง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้...

-5ป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกัน พื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่
และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ ด้วยกลยุทธการส่งเสริม กระตุ้น และปลุกจิตสานึกให้ชุมชนมีความรู้สึก
หวงแหน และการมี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาสมดุ ล ของระบบนิ เ วศ
และสิ่ งแวดล้ อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีว ภาพ ส าหรับเป็นแหล่ ง ต้นน้าล าธาร แหล่ งที่อยู่อาศั ย
ของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน
 หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง
หน้ าที่ของรั ฐ ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 57 (2) รัฐ ต้อง อนุรักษ์ คุ้มครอง
บารุ งรักษา ฟื้นฟู บริ หารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชน
ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดาเนินการและได้รับประโยชน์จากการดาเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
 ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟู
และป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดาเนินการปราบปราม
และป้องกันการบุกรุกทาลายป่าอย่างเข้มงวด
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่อง
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ในการสร้า ง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพ
ในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนมีระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคต
 แนวทางการปฏิรูปประเทศในเรื่อง
การดาเนินการปฏิรูปประกอบด้วยการดาเนินการออกมาตรการแก้ไขปั ญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพื่อเป็นการสนับสนุนการดาเนินงานในขั้นต้นและเป็นการแก้ปัญหาข้อจากัดด้านกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วทาการปรับปรุงพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
3.2 การทาภารกิจนั้นสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้หรือไม่
ไม่สามารถกระทาได้
ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร
การใช้มาตรการทางบริหารจาเป็นต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อานาจรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อน
3.3 ในการทาภารกิจนั้น เหตุใดจึงจาเป็นต้องตรากฎหมายในขณะนี้
เพื่อแก้ไขปัญหา โปรดดูรายละเอียดในข้อ 1.1
3.4 การใช้บังคับ...

-63.4 การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
(ก) การใช้บังคับกฎหมาย
 ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วประเทศ เนื่องจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
ในครั้งนี้นั้ น เพื่อให้ เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่เมื่อดาเนินการแล้วจะมีผลต่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติในปัจจุบัน
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ
 ทยอยใช้บังคับเป็นท้องที่ๆ ไป เนื่องจาก ..................................................................................... ...
ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เนื่องจาก..........................................................................................................
(ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย
 ใช้ บั ง คั บ ทั น ที ที่ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2504 ใช้ บั งคั บ มาเป็ น เวลานานแล้ ว บทบัญ ญัติ เดิม ไม่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจ จุบัน ท าให้
ไม่สามารถคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะเหตุใด...................................................
 ควรกาหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด...........................................................
3.5 เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น
จาเป็นต้องตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติตามสถานะเดิมของกฎหมาย และเพื่อให้อานาจ
แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
3.6 ลักษณะการใช้บังคับ
 ควบคุม
 กากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ 3.8)
 ระบบผสม
เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว
เพื่อให้สามารถคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ส่งเสริม

3.7 การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย
3.7.1 เพราะเหตุใดจึงกาหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผลเป็นการควบคุม
เพราะการอนุญาตดังกล่าวมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
3.7.2 มีการกาหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจาเป็นอย่างไร คุ้มค่าต่อภาระ
ที่เกิดแก่ประชาชนอย่างไร
มี ก ารก าหนดให้ เ ก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า ตอบแทน เท่ า ที่ จ าเป็ น โดยเฉพาะที่ เ ป็ น
การดาเนินการในเชิงธุรกิจหรือการประกอบการพาณิชย์ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ผู้ได้รับอนุญาตเก็บรังนก
อีแอ่นเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ และค่าบริการเนื่องในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความสะดวก
ต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
3.7.3 มีหลักเกณฑ์...

-73.7.3 มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตหรือไม่ อย่างไร
หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการอนุญาตเป็นไปตามที่กาหนดในอนุบัญญัติซึ่งจะใช้บังคับได้ต่อเมื่อ
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนทราบก่อนล่วงหน้าแล้วเท่านั้น
3.7.4 มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
3.7.5 มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธคาขอ การให้ยื่นคาขอใหม่ หรือไม่ อย่างไร
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3.7.6 มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่
มี ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทากฎหมายลาดับรองเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการขออนุญาต
3.8 การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
3.8.1 กฎหมายที่จะตราขึ้นมีการใช้ระบบคณะกรรมการ หรือไม่ มีความจาเป็นอย่างไร
มีการใช้ระบบคณะกรรมการ โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการและการคุ้มครอง ดูแล รักษา ฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน
ให้ความเห็นชอบการกาหนดที่ดินเป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เสนอแนะ
มาตรการที่จาเป็นเพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในรูปคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา พิจารณาความเห็นชอบเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คาปรึกษา แนะนา และสนับสนุน ในการบริหาร
จัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อการดู แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน การสร้างระบบเครือข่าย
การจัดทาข้อตกลงกฎกติกาของชุมชน การจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นการแก้ไขการดาเนินงานของพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
3.8.2 คณะกรรมการที่กาหนดขึ้นมีอานาจซ้าซ้อนกับคณะกรรมการอื่นหรือไม่
ไม่มีความซ้าซ้อน
หากมีความซ้าซ้อน จะดาเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นนั้น.....................................................
3.8.3 องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการมี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง หรื อ นายกรั ฐ มนตรี
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่
คณะกรรมการอุท ยานแห่ งชาติ มีรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น รองประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายัังง เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
เหตุใด...
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เนื่องจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่สาคัญบางประการ คือ ให้ความเห็นชอบ
ในการกาหนดนโยบาย การกาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
หรื อ การออกอนุ บั ญ ญัติ จึ ง จ าเป็ น ต้องอาศัยความรู้ค วามเชี่ ยวชาญของจากหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง และมี
ผลกระทบต่อประชาชน จึงต้องดาเนินการด้วยความรอบคอบ และมีการใช้ดุลพินิจร่วมพิจารณาให้ความเห็น
โดยผู้เชี่ยวชาญ
3.9 มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่
มี ทั้งในบทบัญญัติของกฎหมาย และอนุบัญญัติที่ออกตามความในบทบัญญัติดังกล่าว
3.10 ประเภทของโทษที่กาหนด
 โทษทางอาญา

 โทษทางปกครอง

 ระบบผสม

3.11 การกาหนดโทษทางอาญาจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด
ทาให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้าั่าัืนกฎหมาย
3.12 ความผิดที่กาหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรงอย่างไร
เป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ความซ้าซ้อนกับกฎหมาย
4.1 การดาเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือทานองเดียวกัน หรือไม่
ไม่มี เป็นกฎหมายเฉพาะ
4.2 ในกรณี ที่มีก ฎหมายขึ้ น ใหม่ เหตุใ ดจึง ไม่ย กเลิ ก แก้ไ ขหรื อ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายในเรื่ องเดีย วกั น
หรือทานองเดียวกันที่มีอยู.่ ......................................................................................................................
5. ผลกระทบและความคุ้มค่า
5.1 ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายนั้นโดยตรง
 ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย
5.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว
 ด้านเศรษฐกิจ
- เชิงบวก กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ และเป็นที่มาซึ่งรายได้ของราษฎรในท้องถิ่น เกิดอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม เช่น การผลิตของที่ระลึก อุทยานแห่งชาติเป็นแหล่งที่สามารถดึงดูดเงินตราจากชาวต่างประเทศ
ปีละมากๆ และเป็นรายได้หลักของประเทศด้วย
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก นักท่องเที่ยว ราษฎรในท้องถิ่น
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
ด้านสังคม...
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- เชิงบวก เป็นแหล่งต้นน้าลาธารช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียง ทาให้ราษฎรมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น จึงเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติ เป็นสถานที่สามารถอานวยความสะดวกแก่สถานศึกษา
และสถาบันที่จะทาให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในวิชาการสาขาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น พฤกษศาสตร์
สัตวศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเวศวิทยา และธรณีวิทยา
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา
- เชิงลบ ไม่มี
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ ไม่มี
 ด้านอื่น ๆ
- เชิงบวก
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก
- เชิงลบ
ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ
5.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจากัด
รั ฐ ได้ ห วงกั น พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ป่ า อนุ รั ก ษ์ ประชาชนจึ ง ถู ก จ ากั ด ไม่ ใ ห้ เ ข้ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นพื้ น ที่
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกชาติ
- การจากัดสิทธิเสรีภาพ
1. กรณีห้ามเด็ดขาด ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้กระทาการบางอย่าง เช่น ยึดถือครอบครอง
ที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า เป็นต้น
2. กรณีกระทาได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เก็บหา นาออกไปทาด้วยประการใดๆ
ให้เป็นอันตราย หรือเสื่อมสภาพซึ่งไม้ของป่า สัตว์ เป็นต้น
การจากัดนั้นเป็นการจากัดเท่าที่จาเป็นหรือไม่ ใช่ อย่างไร การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
จะต้องเป็นที่ดินที่มิได้มีบุคคลใดถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอื่น และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการกาหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
5.4 ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
5.4.1 ประชาชนจะมีการดารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือเป็นการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
ทาให้ ส ามารถคุ้ มครองรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ ให้ คงอยู่ ในสภาพธรรมชาติ เ ดิม มิใ ห้ ถู กท าลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และนันทนาการ แก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอนุรักษ์ที่ไม่เหมาะสม
5.4.2 เศรษฐกิจ...

-105.4.2 เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด.........................................................
การประกอบกิจการเป็นไปโดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด
5.4.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มาน้อยเพียงใด
5.4.4 วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ
ได้แก่ 5.5 ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย
ไม่มี
5.6 ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อคานึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการ
ที่ประชาชนจะต้องถูกจากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ
มีความคุ้มค่า
6. ความพร้อมของรัฐ
6.1 ความพร้อมของรัฐ
(ก) กาลังคนที่คาดว่าต้องใช้
(ข) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จาเป็นต้องมี (ค) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะห้าปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเป็นงบดาเนินงานจานวน.............................และงบลงทุนจานวน.............................................
6.2 ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตรากาลัง มีความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกาหนดอัตรากาลังและงบประมาณหรือไม่ อย่างไร.....................................................
6.3 วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
 วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และอาสาสมัคร
 การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ราชกิจจานุเบกษา เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย
7.1 มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้าซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ มีข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
กับหน่วยงานนั้นอย่างไร
มี ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายัังง
7.2 มีความเกี่ยวข้อง...

-117.2 มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มี เช่น การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ บางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของกรมป่าไม้ หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น
7.3 มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร
มี
7.4 ผู้รักษาการตามกฎหมายได้แก่ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกาหนดให้ผู้ดารงตาแหน่งดั งกล่าวเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก เป็นผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน
8. วิธีการทางานและตรวจสอบ
8.1 ระบบการทางานที่กาหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่
 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
 ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
8.2 มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8.2.1 ในกฎหมายมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องใดบ้าง
- ขั้นตอนในการกาหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
- การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
- การจัดทาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาดาเนินการเท่าใด กาหนดไว้ในอนุบัญญัติ
8.2.2 หากมีการใช้ดุ ลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลั กธรรมาภิบาลและหลักนิติธ รรม
อย่างไร
การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติ อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
8.2.3 ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ใช้หลักกระจายอานาจ หรือมอบอานาจเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร
มีการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และการ
ให้บริการประชาชนมีสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และสาขา จานวน 21 แห่งทั่วประเทศ
8.3 มีระบบ...

-128.3 มีระบบการตรวจสอบและคานอานาจอย่างไรบ้าง
8.3.1 มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร
มีก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านโดยผู้ บั งคั บ บัญ ชา สามารถอุ ท ธรณ์ ต่ อผู้ บั งคั บ บั ญชาที่เ หนือ กว่ า
ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง พ.ศ. 2539
8.3.2 มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร
ไม่มีในพระราชบัญญัตินี้ แต่สามารถใช้กระบวนการร้องเรี ยนจากบุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
9. การจัดทากฎหมายลาดับรอง
9.1 ได้ จั ด ท าแผนในการจั ด ท ากฎหมายล าดั บ รอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระส าคั ญ
ของกฎหมายลาดับรองนั้น หรือไม่
ได้จัดทาแผนการดาเนินการไว้แล้ว ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา (3 มาตรา) ดาเนินการเมื่อมีความจาเป็นต้องกาหนดบริเวณที่ดินเป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งใหม่หรือต้องการจะขยาย/ผนวก หรือเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ
2. กฎกระทรวง (1 มาตรา) ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (โดยดาเนินการควบคู่ไปในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ)
3. ระเบียบ (18 มาตรา) ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (โดยดาเนินการควบคู่ไปในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ)
4. ประกาศ (4 มาตรา) ภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (โดยดาเนินการควบคู่ไปในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ)
ได้ยกร่างกฎหมายลาดับรองในเรื่องใดบ้าง
1. มาตรา 5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. มาตรา 6 มาตรา 8 มาตรา 9 พระราชกฤษฎีกา การประกาศจัดตั้ง ขยายผนวก/ประกาศเพิกถอน
อุทยานแห่งชาติบางส่วน
3. มาตรา 7 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยวิธีการ และรูปแบบในการจัด
ให้มีหลักเขต ป้าย เครื่องหมายแสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
พ.ศ. ....
4. มาตรา 19 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
5. มาตรา 22...

-135. มาตรา 22 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารจัดการ
และการกาหนดพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เป็นเขตสงวนสภาพธรรมชาติและเขตศึกษาธรรมชาติ พ.ศ. .....
6. มาตรา 23 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติตามคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ. ....
7. มาตรา 26 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ใ นการคุ้ ม ครอง ดู แล รั ก ษาศึ กษาวิจั ย ทางวิช าการ การนั นทนาการ การรั กษาความปลอดภั ย
ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ. ....
8. มาตรา 27 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข การอนุญาตและควบคุมดูแล การอนุญาตให้กระทาการตามมาตรา 25 ในเขตสงวนสภาพธรรมชาติ
9. มาตรา 28 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทาการ
ในอุทยานแห่งชาติและในอุทยานแห่งชาติที่กาหนดให้เป็นเขตศึกษาธรรมชาติ พ.ศ. ....
10. มาตรา 29 ระเบีย บกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้ว ยการประชาสัมพันธ์
การติดป้ายประกาศ พ.ศ. .....
11. มาตรา 30 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บเงินรายได้
การรักษา การเก็บ การใช้จ่าย เพื่อบารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
พ.ศ.....
12. มาตรา 30 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแบ่งเงินค่าบริการ
สาหรับบุคคลเข้าในอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์กรบริหารส่วนตาบลท้องที่ พ.ศ. ....
13. มาตรา 32 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยอานาจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
14. มาตรา 33 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกาหนดบริเวณที่ดิน
ให้เป็น “วนอุทยาน” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
15. มาตรา 34 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกาหนดบริเวณที่ดิน
ให้เป็น “สวนพฤกษศาสตร์” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
16. มาตรา 35 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ อง การกาหนดบริเวณที่ดิน
ให้เป็น “สวนรุกขชาติ” ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
17. มาตรา 36 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทา
ในวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ. ....
18. มาตรา 38 กฎระทรวงการแบ่งปันผลประโยชน์ เพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเชิงการค้า
จากการเก็ บ จั ด หา หรื อรวบรวมพั น ธุ์ ไม้ พั นธุ์ สั ต ว์ และความหลากหลายทางชี ว ภาพในอุ ทยานแห่ งชาติ
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ. ....
19. มาตรา 39 ระเบี ยบกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้ วยความรับผิ ดทางแพ่ ง
อันเกิดจากการทาลายหรือทาให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ในเขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ. ....
20. มาตรา 43...

-1420. มาตรา 43 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. ....
21. มาตรา 44 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. ....
22. มาตรา 46 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนาอสังหาริมทรัพย์จาพวก
สิ่งปลูกสร้างมาใช้ประโยชน์ในภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ....
23. มาตรา 52 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตให้ทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
24. มาตรา 52 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ ตามมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทากินอยู่แล้ว
ในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ....
9.3 มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพื่อป้องกันการขยายอานาจหน้าที่ของรัฐหรือเพิ่มภาระแก่บุคคล
เกินสมควรหรือไม่
การตราอนุบัญญัติต่างๆ นั้น เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเท่านั้น
10. การรับฟังความคิดเห็น
 มีการรับฟังความคิดเห็น
 ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น
10.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบที่รับฟังความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐ
 สานักงบประมาณ  สานักงาน ก.พ.
 สานักงาน ก.พ.ร.  สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้แก่ กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายัังง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สานั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมประมง
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมสอบสวนคดี
พิเศษ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ
 ประชาชนทั่วไป
 องค์กรอื่น ได้แก่
10.2 มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนหรือไม่ อย่างไร
ดาเนิ น การเปิ ด เผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข องกรมอุ ท ยานแห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า
และพันธุ์พืช (www.dnp.go.th)
10.3 จัดทา...

-1510.3 จัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 จัดทา
 ไม่มีการจัดทา
ในกรณีจัดทาสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น มีสาระสาคัญในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่
 วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
 จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
 พื้นที่ในการรับฟังความคิดเห็น
 ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
 ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
 คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็นและการนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทา
ร่างกฎหมาย
ขอรั บ รองว่ า การเสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ไ ด้ ด าเนิ น การตามพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย
การเสนอเรื่ อ งและการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี ฯ และระเบี ย บว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเสนอเรื่ อ ง
ต่อคณะรัฐมนตรีฯ แล้ว

ลงชื่อ..........................................................
(นายธัญญา เนติธรรมกุล)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1. นางกนกกร เพชรมณี นิติกรปฏิบัติการ
2. นางสิริรัตน์ พรหมวัลย์ นิติกรปฏิบัติการ
หมายเลขติดต่อ
โทร. 0 2579 5268, 0 2561 0777 ต่อ 1213
โทรสาร. 0 2579 7594

