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ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
วาดวยอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล รวมทั้งมีสวนรวมในการสงเสริม
บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ประกอบกับเพื่อเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา และสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนใ นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชุมชนอันเปนนโยบายสําคัญของรัฐ จึงเห็นสมควรใหมีอาสาสมัคร
พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่แถลง
ไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในการสรางความเขมแข็งของ
ทุกชุมชนทองถิ่นและประชาสังคม ใหสามารถจัดการตนเอง เกี่ยวกับความเปนอยูทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การปกครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม ตลอดจนสิทธิ
ชุมชน โดยสงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน องคกรอาสาสมัคร ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา
อยางจริงจังและตอเนื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาดวย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” หมายความวา บุคคลที่มี
ความสนใจ มีการแสวงหาความรู และประสบการณ มีความเสียสละ และอุทิศตัวในการทํางานดาน
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การอนุรักษ สงวน คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเองอยาง
ยั่งยืน โดยใชชื่อยอวา “ทสม.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษวา “Natural Resources and Environmental
Protection Volunteer” ใชชื่อยอวา “NEV”
“เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน” หมายความวา
การเชื่ อ มประสานกั น ของ ทสม. เพื่ อ การเรี ย นรู ร ว มกั น สร า งความรู ค วามเข า ใจ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ และความคิดเห็นเพื่อการอนุรักษ สงวน คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยใชหลักธรรมาภิบาลในการทํางาน เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต โดยใชชื่อ
ยอวา “เครือขาย ทสม.” และเรียกชื่อภาษาอังกฤษวา “Natural Resources and Environmental
Protection Volunteer Network” ใชชื่อยอวา “NEV-Net”
“กรรมการเครื อ ข า ยอาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มหมู บ า น”
หมายความวา ผูแทนอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ที่ไดรับคัดเลือก
จากอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน เพื่อใหปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
เครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานในระดับตาง ๆ
ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา ออกกฎ ระเบียบขอบังคับ และอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๖ เครื่องหมายของเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน เปนวงกลมพื้นสีน้ําเงิน มีรูปใบไมสีเขียวและลําตนสีน้ําตาลอยูกลางวงกลม ดานบนลอมรอบ
ดวยทอ งฟาและเมฆสีขาว ด านลางเปน รู ปคนจั บมือกั น มี ตัวอัก ษรภาษาไทย เขี ยนวา เครือขา ย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน และภาษาอังกฤษ เขียนวา “Natural
Resources and Environmental Protection Volunteer Network”
ขอ ๗ ใหมีสํานักงานสวนกลาง ตั้งอยูที่ กรมสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอม เลขที่ ๔๙
ซอย ๓๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ และใหจัดตั้ง
สํานักงานระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน ตามความเหมาะสม
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หมวด ๑
วัตถุประสงค และกิจกรรม
ขอ ๘ วัตถุประสงคของการมี ทสม. มีดังนี้
(๑) เพื่อเสริม สรางศักยภาพ ความเขมแข็ง กระบวนการเรียนรูแ ละพึ่งตนเองของชุม ชน
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในทองถิ่นของตนเอง
(๒) เพื่ อเชื่อ มร อยการบริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อมระหว างระดั บ
นโยบาย และระดับชุมชน
ขอ ๙ กิจกรรมของ ทสม. มีดังนี้
(๑) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน
(๒) เสริ ม สร า งจิ ตสํ า นึ ก ให แ ก ป ระชาชนด า นการอนุ รั ก ษ สงวน คุ ม ครอง และฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนโดยการมี
สวนรวมของประชาชนทั้งกระบวนการ
(๔) สงเสริมอาชีพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน
ขอ ๑๐ วัตถุประสงคของการมีเครือขาย ทสม. ดังนี้
(๑) เพื่อแลกเปลี่ย นความรู ขอ มูลขาวสารด านทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมของ
เครือขาย ทสม. ทุกระดับ
(๒) เพื่อสงเสริมใหอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน มีสวนรวม
ในการวางแผนและดําเนินงานดานการอนุรักษ สงวน คุมครอง และฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทุกระดับ
(๓) เพื่อเปนกลไกในการประสานงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน อยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
(๔) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานให
เขามามีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(๕) เพื่อสงเสริมสิทธิ หนาที่และขวัญกําลังใจของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๑๑ กิจกรรมของเครือขาย ทสม. มีดังนี้
(๑) เผยแพรความรู ความเขาใจเพื่อสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษ สงวน คุม ครอง และ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกประชาชน
(๒) สนับสนุนและสงเสริมการอนุรักษ สงวน คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตามสิทธิและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญใหยั่งยืนตลอดไป
(๓) ประสานงานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาความรวมมือในการทํางานรวมกัน
โดยใชหลักการการมีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม
(๔) เสริมสรางความเขมแข็งใหแกเครือขาย ทสม. ทุกระดับ
(๕) รักษาและเพิ่มสิทธิ หนาที่ และจัดสวัสดิการใหแก ทสม.
(๖) ดําเนินการอื่นตามมติของคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
หมวด ๒
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๑๒ ผูที่จะสมัครเปน ทสม. ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๕ ปบริบูรณ
(๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๔) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูประจําในจังหวัดนั้น
(๕) เปนผูสมัครใจที่จะอาสาดําเนินกิจกรรมทางดานการอนุรักษ สงวน คุมครอง และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๖) เปนบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อสวนรวม
(๗) เปนบุคคลที่เปดโอกาสใหกับตัวเองและผูอื่นในการแสวงหา เรียนรูและเพิ่มพูนความรู
และประสบการณ
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(๘) เปน บุคคลที่ต ระหนัก ถึงความสํา คัญของการมี สว นรว มที่จ ะใช เป น แนวทางในการ
ทํางานรวมกัน
ขอ ๑๓ วิธีการรับสมัคร ทสม. มีขั้นตอนดังตอไปนี้
(๑) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือคณะกรรมการเครือขาย ทสม. หรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมาย ประสานและประชาสัมพันธแจงขาว เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นสมัครเปนสมาชิก
(๒) ผูสนใจสมัครเปน ทสม. และมีคุณสมบัติตามขอ ๑๒ ใหยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนด
ตอหนวยงานผูมีอํานาจออกบัตรตามขอ ๑๘
ขอ ๑๔ ทสม. มีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ สงวน คุมครอง และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
(๒) สรางกระบวนการมีสวนรวมและสรางความตระหนักใหภาคประชาชนรูสภาพปญหา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและสามารถกําหนดแผนงานเพื่อแกไขปญหาเองได
รวมถึ ง การกระตุ น ให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมในหมูบาน หรือชุมชนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) เปนผูประสานงานระหวางองคกรประชาชน กับหนวยงานของรัฐ และองคกรอื่น
(๔) ทํ า หน า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ รั บ และแจ ง ให ป ระชาชนได ท ราบถึ ง นโยบาย ข า วสาร
กิจกรรม ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) ติ ด ตาม ตรวจสอบ เฝ า ระวั ง การเปลี่ ย นแปลงคุ ณ ภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
ขอ ๑๕ ทสม. จะพนสภาพการเปน ทสม. เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ลงมติใหพนสภาพ
ขอ ๑๖ ใหหนวยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกระดับดําเนินการ ดังนี้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสเปน ทสม. โดยสมัครใจ
(๒) จัดปฐมนิเทศ ฝกอบรม หรือประชุม สัมมนา ทสม. เพื่อเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
และสามารถไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๓) เผยแพร ขาวสารเกี่ยวกับ ทสม. และประสานการดําเนินงานกับหนวยงานของรัฐ หรือ
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
(๔) สนับสนุนแผนงาน และงบประมาณของเครือขาย ทสม.
(๕) ในการดํ า เนิน กิ จ กรรมด านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ควรแจ ง
เครือขาย ทสม. ทราบ
หมวด ๓
สิทธิประโยชนของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๑๗ สมาชิก ทสม. มีสิทธิดังตอไปนี้
(๑) มีสิทธิแตงเครื่องแตงกาย และประดับเครื่องหมาย ทสม.
(๒) ไดรั บทราบข อมูล ขาวสารและโครงการที่ มีผลกระทบต อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมจากหนวยงานของรัฐอยางตอเนื่อง
(๓) เขารวมประชุม เพื่อรับรูและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
(๔) มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
(๕) มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการเครือขาย ทสม. ในแตละระดับ เพื่อทําหนาที่
แทน ทสม.
(๖) ทสม. ที่ปฏิบัติงานไดตามหลักเกณฑที่กําหนด อาจมีสิทธิไดรับใบประกาศเกียรติคุณ
โล เข็ม และอื่น ๆ เพื่อยกยองในฐานะเปนตัวอยางที่ดีของสังคมดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๗) มีสิทธิในการตรวจสอบการทํางานของกรรมการเครือขาย ทสม. เพื่อนําเสนอขอมูลและ
เสนอแนะขอคิดเห็นตอการปรับปรุงการทํางาน หรือเสนอใหมีการลงชื่อเพื่อพิจารณาใหพนตําแหนง
จากกรรมการเครือขาย ทสม.
(๘) มีสิทธิในการมีสวนรวมเสนอแนะสิทธิประโยชนอื่น เพื่อประกาศตามระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๙) สิทธิอื่นตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๘ การออกบัตรประจําตัว ทสม. ตามรายละเอียดดังนี้
(๑) ส ว นกลาง ให ป ลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายมีอํานาจออกบัตร
(๒) สวนภูมิภาค ใหผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจออกบัตร
ขอ ๑๙ บัตรประจําตัว ทสม. มีอายุหาป เมื่อบัตรประจําตัวชํารุด สูญหาย หมดอายุ หรือ
มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ เชน ชื่อ สกุล ให ทสม. ยื่นคํารองตามแบบที่กําหนด เพื่อพิจารณา
ดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหมใหตอไป
หมวด ๔
คณะกรรมการอํานวยการอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๒๐ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
มอบหมาย เปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพัน ธุพืช และกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอม
ไมเกินหกคน ในจํานวนนี้จะตองมีผูแทนเครือขาย ทสม. รวมอยูดวย
ใหอธิบดีกรมสงเสริม คุณภาพสิ่งแวดลอม เปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการ
สํานักสงเสริ มการมีสวนรวมของประชาชน กรมสงเสริม คุณ ภาพสิ่งแวดลอม เปน กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการอํานวยการ ทสม. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบาย และแนวทางปฏิ บั ติ เ พื่อ พั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน ทสม. ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ
(๒) อํานวยการและประสานงานการดําเนินงาน ทสม.
(๓) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงาน ทสม.
(๔) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
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ขอ ๒๒ ใหจัดตั้งสํานักงานอํานวยการคณะกรรมการ ทสม. เปน หนวยงานภายในของ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มีหนาที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการใหแกคณะกรรมการ
อํานวยการ ทสม. คณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. และดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการ ทสม. คณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. มอบหมาย
ใหอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแตงตั้งขาราชการในกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือจัดจางพนักงานราชการคนหนึ่งเปนผูอํานวยการ เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการสั่งการ
และปฏิบัติการของสํานักอํานวยการ
หมวด ๕
คณะกรรมการเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๒๓ ใหมีคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ดังนี้
(๑) คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับหมูบาน ประกอบดวย ผูแทนที่ ทสม. คัดเลือก
กันเองใหไดไมนอยกวาเกาคน
(๒) คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับตําบล ประกอบดวย ผูแทนคณะกรรมการระดับ
หมูบานจากหมูบานที่มี เครือขาย ทสม. หมูบานละไมนอ ยกวาหนึ่งคน
(๓) คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับอําเภอ ประกอบดวย ผูแทนคณะกรรมการระดับ
ตําบลจากตําบลที่มี เครือขาย ทสม. ตําบลละไมนอยกวาหนึ่งคน
(๔) คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูแทนคณะกรรมการระดับ
อําเภอจากอําเภอที่มี เครือขาย ทสม. อําเภอละไมนอยกวาหนึ่งคน
(๕) คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับประเทศ ประกอบดวย ผูแทนคณะกรรมการระดับ
จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และคัดเลือกกันเองใหดํารงตําแหนงเปน คณะกรรมการบริหารเครือขาย
ทสม. จํานวนไมเกิน ๑๗ คน
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. แตละระดับ ประกอบดวย ประธาน รองประธาน และ
กรรมการฝายตาง ๆ เชน ฝายวิช าการ ฝายทะเบียน ฝายกิจกรรม ฝายเหรัญญิก ฝายปฏิคม ฝาย
เผยแพรแ ละประชาสัม พัน ธ หรือฝายอื่น ตามความเหมาะสม โดยใหคณะกรรมการแตระดับเปน ผู
คัดเลือก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๕ ง
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คณะกรรมการเครือขาย ทสม. แตละระดับ สามารถแตงตั้งที่ปรึกษา เพื่อขอคําปรึกษาได
หรือตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนชวยเหลือในการทํางานไดตามความเหมาะสม
ขอ ๒๔ หนาที่ของคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับประเทศ มีหนาที่ปฏิบัติดังนี้
(๑) เปนผูประสานงานตอหนวยงานอื่น
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของเครือขาย ทสม. ระดับประเทศ
(๓) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนดไว
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย เพื่อตรวจสอบ
(๕) สรุปผลงานและแถลงตอที่ประชุมสามัญประจําป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๖) หนาที่อื่นตามมติของคณะกรรมการเครือขาย ทสม
คณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. ปฏิบัติหนาที่แ ทนเครือขาย ทสม. ระดับประเทศ
ตามวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับอื่น มีหนาที่ปฏิบัติดังนี้
(๑) เปนผูประสานงานตอหนวยงานอื่น
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของเครือขาย ทสม.
(๓) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนดไว
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย เพื่อตรวจสอบ
(๕) รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานของเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และ
หมูบาน เพื่อนํามาแถลงตอที่ประชุมสามัญประจําป
(๖) หนาที่อื่นตามมติของคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
ขอ ๒๕ ใหกรรมการแตละระดับ อยูในตําแหนงคราวละสี่ป เมื่อพนวาระใหดําเนินการ
จัดประชุม เพื่อคัดเลือกกรรมการใหม
ขอ ๒๖ นอกเหนือจากการพนจากตําแหนงตามวาระขอ ๒๕ กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ยายที่อยู
(๓) ลาออก

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๕ ง
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(๔) คณะกรรมการสองในสาม หรือสมาชิกไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดลงมติใ ห
พนจากตําแหนง
เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามขอ ๒๖ ใหมีการคัดเลือก ทสม. ผูอื่นเปนกรรมการแทน
ภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวัน ที่ตําแหนงนั้น วางลง เวน แตวาระของกรรมการ จะเหลือไมถึง
หนึ่งรอยหาสิบวัน
ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ที่ตนแทน
หมวด ๖
การประชุม
ขอ ๒๗ การประชุม ทสม. ทําไดดังนี้
(๑) ให ค ณะกรรมการอํ า นวยการ ทสม. หรื อ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ร ว มกั บ
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับประเทศ จัดประชุมสามัญประจําป อยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดย
ใหประธานกรรมการแตละระดับ แจงตัวแทน ทสม. เขาประชุมกอนวันประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน
(๒) กรรมการสามารถเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ ทุกระดับ เพื่อ
เสนอใหมีการประชุมวิสามัญได
ขอ ๒๘ การประชุมคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ทําไดดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแตละระดับ แจงกรรมการทุกคนเขารวมประชุม อยางนอยปละสองครั้ง
(๒) ตองมีก รรมการมาประชุ ม ไมน อยกว ากึ่ งหนึ่ง ของกรรมการทั้ง หมด จึ งจะเปน องค
ประชุม ในการประชุมคราวใดถากรรมการมาประชุมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหประธานแจงใหมีการประชุม
ครั้งที่สองภายในเวลาไมเกินหาวัน และใหถือวาเปนองคประชุมสําหรับการประชุมคราวนั้น
(๓) กรรมการแตละระดับ สามารถเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการระดับนั้น
เพื่อเสนอใหมีการประชุมคณะกรรมการได
ขอ ๒๙ วิธีการประชุม การดําเนินการประชุม และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการประชุมของ
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการเครือขาย ทสม.
กําหนด

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

หมวด ๗
การเงิน
ขอ ๓๐ เงินรายไดของเครือขาย ทสม. แตละระดับ อาจมาจาก
(๑) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยไมมีภาระผูกพัน
(๓) กิจกรรมหารายได
(๔) เงินหรือทรัพยสินจากการบริจาค
(๕) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของเครือขาย
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น
ขอ ๓๑ บัญชีรายรับ - รายจายของเครือขาย ทสม. ทุกระดับ ใหจัดทําตามวิธีปฏิบัติทั่วไป
และสามารถตรวจสอบไดอยางเปดเผย ดังนี้
(๑) การเงิน ของเครือข าย ทสม. อยูใ นความรั บผิ ดชอบรว มกั น ของประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและเหรัญญิก โดยใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับสถาบันการเงินที่เปนนิติบุคคล ในนาม
“เครือขาย ทสม.” โดยมีบุคคลดังกลาวลงนามรวมกันไมนอยกวาสองในสาม
(๒) ประธานกรรมการเครือขาย ทสม. มีอํานาจสั่งจายเงินไดไมเกินหาหมื่นบาทถวนภายใน
หนึ่งวัน ถาเกินกวาที่กําหนดใหคณะกรรมการเครือขาย ทสม. พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติ
โดยคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
(๓) บัญชีการเงินและทรัพยสินใหเหรัญญิกจัดทําและเก็บใหมบี ัญชีการเงินและทรัพยสินของ
คณะกรรมการเครือขาย ทสม. พรอมดวยใบสําคัญและหลักฐานใหถูกตอง มีหลักฐานการรับเงิน
การจายเงิน ทุกรายการตองมีใบสําคัญอันมีรายการและจํานวนที่ถูกตองที่ไดรับอนุมัติ จากประธาน
กรรมการ หรือผูไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ เก็บหลักฐานเพื่อการตรวจสอบไมนอยกวา
หกป
(๔) ใหประธานคณะกรรมการเครือขาย ทสม. และเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อ
ใชจายหมุนเวียนในกิจกรรมของคณะกรรมการเครือขาย ทสม. เปนเงินไมเกินสองหมื่นบาทถวน และ
ใหคณะกรรมการเครือขาย ทสม. วางระเบียบการเงิน และทรัพยสินของคณะกรรมการเครือขาย ทสม.
ใหเหมาะสมและรัดกุม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๙๕ ง

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

(๕) การแสดงบัญชีใหแสดงในการประชุมสามัญประจําป
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๒ ใหคณะกรรมการ ทสม. ทุกระดับที่มีอยูกอนมีระเบียบนี้ รักษาการแทนจนกวา
จะมีคณะกรรมการใหม ทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวัน
ขอ ๓๓ บัตรประจําตัว ทสม. ที่มีอยูใหใชไดจนกวาจะมีการออกบัตรประจําตัว ทสม.
ใหมมาทดแทน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

