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เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนและสร้างสรรค ์

สิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น

ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 จึงเห็นสมควรให้มีอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านขึ้น

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บรหิารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๓๔	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย	พระราชบญัญัตริะเบยีบ

บริหารราชการแผ่นดนิ	(ฉบบัที	่๕)	พ.ศ.	๒๕๔๕	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	จึงออกระเบียบไว้	ดังต่อไปนี้	 	

ข้อ	 ๑	 ระเบียบนี้เรียกว่า	 “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน	พ.ศ.	๒๕๖๒”

ข้อ	 ๒	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ	 ๓	 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 

ว่าด้วยอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน	พ.ศ.	๒๕๕๘	
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ข้อ	๔	ในระเบียบนี้

“อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน”	

หมายความว่าบุคคลท่ีมีความสนใจ	 มีความเสียสละ	 และอุทิศตนในการท�างาน

ด้านการอนุรักษ์	 และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 

ของตนเอง	 ใช้ชื่อย่อว่า	 “ทสม.”	 มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า	 “Natural	 

Resources	 and	 Environmental	 Protection	 Volunteer”	 และใช้ชื่อย่อ 

ภาษาอังกฤษว่า	“NEV”

“เครอืข่ายอาสาสมคัรพิทักษ์ทรพัยากร	ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหม่บู้าน”	

หมายความว่า	 การเชือ่มโยงกนัของ	ทสม.	 เพือ่การเรียนรู้	 แลกเปลีย่นข่าวสาร	 

หรือท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ในการอนุรักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล	 ภายใต้พ้ืนฐาน 

ของความเคารพสิทธิ	 เชื่อถือ	เอื้ออาทร	ซึ่งกันและกัน	และใช้หลักธรรมาภิบาล

ในการท�างานร่วมกัน	 โดยใช้	 ชื่อย่อว่า	 “เครือข่าย	 ทสม.”	 และเรียกชื่อภาษา

องักฤษว่า	“Natural	Resources	and	Environmental	Protection	Volunteer	

Network”	ใช้ชื่อย่อว่า	“NEV-Net”	

“กรรมการเครอืข่ายอาสาสมคัรพทัิกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

หมู่บ้าน”	 หมายความว่า	 ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านท่ีได้รับคัดเลือกจากอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน	 เพื่อให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเครือข่ายใน 

ระดับต่าง	ๆ

“หมู่บ้าน”	หมายความว่า	หมู่บ้านตามนิยามในกฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่และหมายรวมถึงชุมชนที่มาจากการจัดต้ังชุมชนตามกฎหมาย 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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“เขต”	หมายความว่า	การแบ่งพื้นที่การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร	

“กลุ่ม”	 หมายถึง	 การแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของส�านักงานเขต	 เพื่อให ้

การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วิถีการ 

ด�ารงชีวิตของประชาชน	 โดยสามารถแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานของส�านักงานเขต	

ที่สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการ	 เครือข่าย	 ทสม.	 กรุงเทพมหานคร	 

ซึ่งแบ่งเป็น	๖	กลุ่ม	ดังนี้	กลุ่มกรุงเทพกลาง	กลุ่มกรุงเทพใต้	กลุ่มกรุงเทพเหนือ	

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก	กลุ่มกรุงธนเหนือ	และกลุ่มกรุงธนใต้	

“ปลัดกระทรวง”	 หมายความว่า	 ปลัดกระทรวง	 ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

ข้อ	 ๕	 ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษา

การตามระเบียบนี้	 และให้มีอ�านาจตีความวินิจฉัยปัญหา	 ออกกฎ	 ระเบียบ 

ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และอื่น	 ๆ	 เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามระเบียบนี้	

ข้อ	 ๖	 เครื่องหมายของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน	 เป็นวงกลมพื้นสีน�้าเงิน	 มีรูปใบไม้สีเขียวและล�าต้น 

สีน�้าตาลอยู่กลางวงกลม	 ด้านบนล้อมรอบด้วยท้องฟ้าและเมฆสีขาว	 ด้านล่าง 

เป็นรูปคนจับมือกันมีตัวอักษรภาษาไทย	 เขียนว่า	 เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน	 และภาษาอังกฤษ	 เขียนว่า	 

“Natural	 Resources	 and	 Environmental	 Protection	 Volunteer	 

Network”



อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หมวด ๑
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ข้อ	๗	วัตถุประสงค์ของการมี	ทสม.	และเครือข่าย	ทสม.	มีดังนี้

(๑)	 เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็ง	กระบวนการเรยีนรูแ้ละพึง่ตนเอง

ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๒)	 เพื่อประสานงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมระหว่างระดับนโยบายและระดับชุมชน

(๓)	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน	 มีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้าน 

การอนุรักษ์	และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ

ข้อ	๘	ผู้ที่จะสมัครเป็น	ทสม.	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้

(๑)	 มีสัญชาติไทย

(๒)	 มีอายุไม่ต�่ากว่า	๑๕	ปีบริบูรณ์

(๓)	 เป็นผู ้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๔)	 มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจ�าในจังหวัดนั้น

(๕)	 มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด�าเนินกิจกรรม 

ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๖)	 เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัว	 ในการท�างาน 

เพื่อส่วนรวม

(๗)	 เป็นบุคคลท่ีตระหนักถึงการท�างานโดยใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมเป็นส�าคัญ

(๘)		เป็นบุคคลท่ีเปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหา

ความรู้	และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
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ข้อ	๙	ทสม.	มีบทบาทและหน้าที่	ดังต่อไปนี้

(๑)	 ประสานการด�าเนินงานในท้องถิ่น	 เพื่อพัฒนาความร่วมมือ 

ในการท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานทุกภาคส่วน

(๒)	 สือ่สาร	เผยแพร่	และประชาสมัพนัธ์	นโยบาย	ข้อมลู	ข่าวสาร

และกจิกรรม	เพือ่เสรมิสร้างจติส�านกึด้านการอนรุกัษ์	และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในท้องถิ่น

(๓)	 ส ่งเสริมให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

(๔)	 เฝ้าระวัง	 และรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

(๕)	 ด�าเนนิกจิกรรมด้านการอนรุกัษ์	และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับภูมินิเวศ	และบริบทของพื้นที่

(๖)	 เสรมิสร้างจติส�านกึด้านการอนรุกัษ์	และฟ้ืนฟูทรัพยากร	ธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เพื่อสืบสานเจตนารมณ์	 แนวคิดและ 

การด�าเนินงานอย่างยั่งยืน

(๗)	 สนบัสนนุภารกจิด้านการอนรุกัษ์	และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม

ข้อ	๑๐	วิธีการรับสมัคร	ทสม.	มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

(๑)	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 และคณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 

ประสานและประชาสมัพนัธ์	แจ้งข่าว	เพือ่ให้ประชาชนในท้องถิน่สมคัรเป็น	ทสม.
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(๒)	 ผู้สนใจสมัครเป็น	 ทสม.	 และมีคุณสมบัติ	 ตามข้อ	 ๘	 ให้ยื่น 

ใบสมัครตามแบบที่ก�าหนดต่อหน่วยงานผู้มีอ�านาจออกบัตรตามข้อ	๑๑

ข้อ	๑๑	การออกบัตรประจ�าตัว	ทสม.	ตามรายละเอียดดังนี้

(๑)	 ส่วนกลางให้ปลัดกระทรวง	 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ�านาจ

ออกบัตร

(๒)	 ส่วนภูมิภาค	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	 หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

มีอ�านาจออกบัตร

ข้อ	๑๒ บัตรประจ�าตัว	ทสม.	มีอายุห้าปี	เมื่อบัตรประจ�าตัวช�ารุด	สูญหาย	

หมดอาย	ุหรอืมีการเปลีย่นแปลงในสาระส�าคญั	เช่น	ชือ่	สกลุ	ให้	ทสม.	ยืน่ค�าร้อง

ตามแบบที่ก�าหนด	เพื่อพิจารณาด�าเนินการออกบัตรประจ�าตัวใหม่ให้ต่อไป

รูปแบบบัตรประจ�าตัว	 ทสม.	 ข้ันตอนการออกบัตรประจ�าตัว	 และการ 

ขอมีบัตรประจ�าตัวใหม่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอ�านวยการ	ทสม.	ก�าหนด

ข้อ	๑๓	ทสม.	จะพ้นสภาพการเป็น	ทสม	เมื่อ

(๑)	 ตาย

(๒)	 ลาออก

(๓)	 เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๔)	 ถูกพพิากษาต้องโทษคดเีกีย่วกบัการท�าลายทรพัยากร	ธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	และคดีถึงที่สุด	

(๕)	 คณะกรรมการเครือข ่าย	 ทสม.	 ระดับจังหวัด	 หรือ 

คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 กรุงเทพมหานคร	 แล้วแต่กรณี	 มีมติให้พ้นจาก

สภาพเนื่องจากมีพฤติกรรมขัดต่อเจตนารมณ์การเป็น	ทสม.



คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หมวด ๒
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ข้อ	๑๔	ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	ในจังหวัด	ดังนี้

(๑)	 คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ระดับต�าบล	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทน	 ทสม.	 จากหมู่บ้าน	 ที่มี	 ทสม.	 คัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านละ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(๒)	 คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ระดับอ�าเภอ	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนคณะกรรมการระดับต�าบลจากต�าบลที่มี	 เครือข่าย	 ทสม.	 ต�าบลละ 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

(๓)	 คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ระดับจังหวัด	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนคณะกรรมการระดับอ�าเภอจากอ�าเภอท่ีมีเครือข่าย	 ทสม.	 อ�าเภอละ 
ไม่น้อยกว่าหนึง่คน	และผูแ้ทนเครอืข่ายด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจในด้านนั้น	ๆ	เครือข่ายละหนึ่งคน

คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 แต่ละระดับ	 ประกอบด้วย	 ประธาน	 
รองประธาน	และกรรมการ		ฝ่ายต่าง	ๆ 	ตามความเหมาะสม	โดยให้คณะกรรมการ
แต่ละระดับเป็นผู้คัดเลือกกันเอง	

คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 แต่ละระดับ	 สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา	 
เพื่อขอค�าปรึกษาได้	 หรือต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างาน	 เพื่อสนับสนุน 
ช่วยเหลือในการท�างานได้ตามความเหมาะสม

ข้อ	๑๕	ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	กรุงเทพมหานคร	ดังนี้

(๑)	 คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.ระดับเขต	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนเครือข่าย	 ทสม.	 ท่ีมาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิก	 ทสม.	 ในเขต 
ให้ได้จ�านวนไม่เกินสิบห้าคน

(๒)	 คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ระดับกลุ่ม	 ประกอบด้วย	 
ผู้แทนคณะกรรมการเครอืข่าย	ทสม.	ระดบัเขตในกลุม่น้ัน	ๆ	เขตละหนึง่คน
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(๓)	 คณะกรรมการเครอืข่าย	ทสม.	กรงุเทพมหานคร	ประกอบด้วย	
ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ระดับเขต	 ๆ	 ละหน่ึงคน	 และผู้แทน 
คณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	ระดับกลุ่ม	ๆ	ละหนึ่งคน

คณะกรรมการเครอืข่าย	ทสม.	 กรงุเทพมหานคร	 แต่ละระดับ	 สามารถ 
แต่งตั้งที่ปรึกษา	เพื่อขอค�าปรึกษาได้	หรือตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างาน	
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการท�างานได้ตามความเหมาะสม

ข้อ	 ๑๖	 คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ตามข้อ	 ๑๔	 และข้อ	 ๑๕	 
แต่ละระดับมีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้

(๑)	 เป็นผูป้ระสานงานต่อหน่วยงานอ่ืน

(๒)	 จัดท�าแผนปฏิบัติงาน	 เพื่อเป็นกรอบการด�าเนินงานของ 
เครือข่าย	ทสม.	ระดับนั้น	ๆ

(๓)	 ด�าเนินการตามแผนหรือนโยบายที่ก�าหนดไว้

(๔)	 จัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	เพื่อตรวจสอบ

(๕)	 สรุปผลงานและแถลงต่อที่ประชุมสามัญประจ�าปีอย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง

(๖)	 หน้าท่ีอืน่ตามมตขิองคณะกรรมการ	เครอืข่าย	ทสม.	แต่ละระดับ

ข้อ	๑๗	 ให้กรรมการแต่ละระดบั	อยูใ่นต�าแหน่งคราวละสี่ปี	 เมื่อพ้นวาระ 
ให้ด�าเนินการคัดเลือกกรรมการใหม่	ภายในก�าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

ข้อ	 ๑๘	 นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ประธานกรรมการ	 
และกรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(๑)	 ตาย
(๒)	 ย้ายที่อยู่
(๓)	 ลาออก
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(๔)	 พ้นสภาพการเป็น	ทสม.	ตาม	ข้อ	๑๓	และในกรณีต้องโทษคดี
เก่ียวกับการท�าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	ให้พกัการด�ารงต�าแหน่ง
ไว้จนกว่าค�าพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด	

(๕)	 คณะกรรมการในระดับนั้น	 ๆ	 ไม่ต�่ากว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิก 
ลงมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

เมื่อกรรมการพ้นจากต�าแหน่งตามวรรคหนึ่ง	 ให้มีการคัดเลือก	 ทสม.	 
ผู้อื่นเป็นกรรมการแทนภายในก�าหนดหกสิบวัน	 นับแต่วันท่ีต�าแหน่งนั้นว่างลง	 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวันให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นกรรมการแทนอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน



การส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หมวด ๓
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ข้อ	 ๑๙	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า	 คณะกรรมการอ�านวยการ	
ทสม.	ประกอบด้วย

(๑)	 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 เป็น
ประธานกรรมการ

(๒)	 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที ่
ได้รับมอบหมาย	เป็นรองประธานกรรมการ

(๓)	 เลขาธิการส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	เป็นกรรมการ

(๔)	 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ	เป็นกรรมการ

(๕)	 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า	เป็นกรรมการ

(๖)	 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้าบาดาล	เป็นกรรมการ

(๗)	 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี	เป็นกรรมการ

(๘)	 อธิบดีกรมป่าไม้	เป็นกรรมการ

	 (๙)	 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	เป็นกรรมการ	
	 (๑๐)	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่าและพันธุ ์พืช	 เป็น
กรรมการ

(๑๑)	 ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เป็นกรรมการ

(๑๒)	 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	เป็นกรรมการ

(๑๓)	 ผู ้แทนส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค	 จ�านวนหนึ่งคน	 เป็น
กรรมการ

(๑๔)	 ผู ้แทนส�านักงานทรัพยากร	 ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม 
จังหวัด	จ�านวนหนึ่งคน	เป็นกรรมการ

(๑๕)	 ผู้แทนเครือข่าย	ทสม.	จ�านวนไม่เกินหกคน	เป็นกรรมการ

(๑๖)		ผู ้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู	้ 
ความเช่ียวชาญ	 มีผลงานที่ เกี่ยวข ้องกับด ้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
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สิ่งแวดล้อม	จ�านวนไม่เกินสามคน		เป็นกรรมการ

(๑๗)	 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ	 และผู้อ�านวยการหน่วยงานในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ที่รับผิดชอบงาน	ทสม.	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

กรรมการตาม	 (๑๓)	 (๑๔)	 (๑๕)	 มาจากการคัดเลือกกันเองและให้ 
ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง

กรรมการตาม	(๑๖)	ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง	

ข้อ	๒๐	ให้คณะกรรมการอ�านวยการ	ทสม.	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

(๑)	 ออกประกาศ	หรือก�าหนดแนวทาง	 การด�าเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบฉบับนี้

(๒)	 เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบั ติ เ พ่ือพัฒนาการ 
ด�าเนินงาน	ทสม.	ให้เกิดประสิทธิภาพ

(๓)	อ�านวยการ	 ประสานงานและบูรณาการการด�าเนินงาน 
เกี่ยวกับ	ทสม.

(๔)	ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการด�าเนินงาน	ทสม.

(๕)	ด�าเนินการอื่น	 ๆ	 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมก�าหนด

ข้อ	๒๑	ให้มี	คณะกรรมการอ�านวยการ	ทสม.	ระดับจังหวัด	ประกอบด้วย

(๑)	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	เป็นประธานกรรมการ

(๒)	 ผู ้แทนหน่วยงานของกรมท่ีมีในสังกัดกระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดหน่วยงานละหนึ่งคน	เป็นกรรมการ

(๓)	 ท้องถิ่นจังหวัด	เป็นกรรมการ

(๔)	 อุตสาหกรรมจังหวัด	เป็นกรรมการ

(๕)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาค	เป็นกรรมการ

(๖)	 ประชาสัมพันธ์จังหวัด	เป็นกรรมการ
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(๗)	 ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานด้านทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ�านวนไม่เกินห้าคน	เป็นกรรมการ

(๘)	ประธานเครือข่าย	ทสม.	แต่ละจังหวัด	เป็นกรรมการ

(๙)		ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาจากบุคคลซ่ึงมีความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	
มีผลงานที่เก่ียวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน 
ไม่เกินสามคน	เป็นกรรมการ

(๑๐)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด	เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ	 ๒๒	 ให้มีคณะกรรมการอ�านวยการ	 ทสม.	 กรุงเทพมหานคร	 
ประกอบด้วย

(๑)	 อธบิดกีรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	เป็นประธานกรรมการ

(๒)	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย	
เป็นรองประธานกรรมการ

(๓)	 ผูอ้�านวยการส�านักสิง่แวดล้อมกรงุเทพมหานคร	เป็นกรรมการ

(๔)	 ผู้อ�านวยการส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	เป็นกรรมการ

(๕)	 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	เป็นกรรมการ

(๖)		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานด้านทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ�านวนไม่เกินห้าคน	เป็นกรรมการ

(๗)	 ประธานเครือข่าย	ทสม.	กรุงเทพมหานคร	เป็นกรรมการ

(๘)	 ประธานเครือข่าย	 ทสม.	 ระดับกลุ่ม	 จ�านวนไม่เกินหกคน	 
เป็นกรรมการ	

(๙)	 ผู้แทนเครือข่าย	 ทสม.	 ในคณะกรรมการอ�านวยการ	 ทสม.	 
กลุ่มภาคกลาง	เป็นกรรมการ

(๑๐)	 ผูท้รงคณุวฒุพิิจารณาจากบคุคลซ่ึงมคีวามรู้	ความเชีย่วชาญ	
มีผลงานที่เก่ียวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 จ�านวน 
ไม่เกินสามคน	เป็นกรรมการ
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(๑๑)	 ผู ้อ�านวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม	เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข ้อ	 ๒๓	 ให ้คณะกรรมการอ�านวยการ	 ทสม.	 ระดับจังหวัดหรือ 
คณะกรรมการอ�านวยการ	ทสม.	กรุงเทพมหานคร	มีอ�านาจหน้าที่	ดังนี้

(๑)	 อ�านวยการและบูรณาการเพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน	 ทสม.	 
ในจังหวัด	และกรุงเทพมหานคร	แล้วแต่กรณี

(๒)	 ด�าเนินการตามนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย	
ทสม.	 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 โดยค�านึงถึงนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านอื่น	 ๆ	 ของกระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	และนโยบายของพื้นที่	

(๓)	 อ�านวยการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	ในจังหวัด	
หรือกรุงเทพมหานคร	แล้วแต่กรณี

ข้อ	๒๔	ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ด�าเนินการ	ดังนี้

(๑)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครและเครือข่ายในการ 
ก�ากับดูแลของหน่วยงานมีโอกาสเป็น	ทสม.	โดยสมัครใจ

(๒)	 จัดปฐมนิเทศ	 ฝึกอบรม	 หรือประชุม	 สัมมนา	 ทสม.	 เพ่ือ 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน	และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓)	 สนับสนุนแผนงานและง-บประมาณ	 ของเครือข่าย	 ทสม.	 
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน

(๔)	 สนับสนุนให้	 ทสม.	 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕)	 เผยแพร่	ข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ	ทสม.	

ข้อ	 ๒๕	 ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานประสาน 
กลางในการพัฒนาเครือข่าย	 ทสม.	 รวมถึง	 เครือข่าย	 ทสม.	 กรุงเทพมหานคร	 
และการด�าเนินการตามระเบียบนี้



สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

หมวด ๔
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ข้อ	๒๖		สมาชิก	ทสม.	มีสิทธิดังต่อไปนี้

(๑)	 มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกาย	 และประดับเคร่ืองหมาย	 ทสม.	 

ตามแบบที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�าหนด

(๒)	 รบัทราบข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการด�าเนนิงานด้านทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง

(๓)		เข้าร่วมประชุม	เพื่อรับรู้และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

(๔)	 มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.																					

(๕)	 มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 

ในแต่ละระดับ	

(๖)	 ทสม.	 ท่ีปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด	 อาจมีสิทธิ 

ได้รับ	ใบประกาศเกียรติคุณ	โล่	เข็ม	และอื่น	ๆ	เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่าง

ที่ดีของสังคมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗)	 มีสิทธิในการตรวจสอบการท�างานของกรรมการเครือข่าย	

ทสม.	 เพื่อน�าเสนอข้อมูลและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการท�างาน	 

หรอืเสนอให้มีการลงชือ่เพือ่พจิารณาให้กรรมการเครอืข่าย	ทสม.	พ้นจากต�าแหน่ง

(๘)	 มีสิทธิในการมีส่วนร่วมเสนอแนะสิทธิประโยชน์อื่น	 เพ่ือ

ประกาศตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๙)	 สิทธิอ่ืนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ก�าหนด



การประชุม

หมวด ๕
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ข้อ	๒๗	การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	ท�าได้ดังนี้

(๑)	 ประธานกรรมการแต่ละระดับ	 แจ้งกรรมการเข้าร่วมประชุม

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน		

(๒)	 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ

ทั้งหมด	 จึงจะเป็นองค์ประชุม	 	 ในการประชุมคราวใดถ้ากรรมการมาประชุม 

น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง	 ให้ประธานแจ้งให้มีการประชุมคร้ังที่สองภายในเวลาไม่เกิน 

ห้าวัน	และให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมส�าหรับการประชุมคราวนั้น

(๓)	 กรรมการแต่ละระดับ	 สามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง 

ในสามของกรรมการระดับนั้น	เพื่อเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้

ข้อ	๒๘	การประชุมสามัญประจ�าปี	ท�าได้ดังนี้

(๑)	 ให้คณะกรรมการอ�านวยการ	 ทสม.	 หรือหน่วยงานที่ได้รับ 

มอบหมาย	จัดประชุมสามัญประจ�าปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	โดยแจ้งให้ตัวแทน	 

ทสม.	เข้าประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน		

(๒)	 ประธานกรรมการระดับจังหวัดสามารถเข้าชื่อกันไม่น้อย 

กว่าหนึ่งในสามของจ�านวนจังหวัด	เพื่อเสนอให้มีการประชุมวิสามัญได้

ข้อ	๒๙	วิธีการประชุม	การด�าเนินการประชุม	และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับ

การประชุมของคณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 

วิธีการที่คณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	แต่ละระดับก�าหนด



การเงิน

หมวด ๖
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ข้อ	๓๐	เงินรายได้ของเครือข่าย	ทสม.	แต่ละระดับ	อาจมาจาก

(๑)	 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือจากกองทุน

ต่าง	ๆ

(๒)	 งบประมาณสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจของ

หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓)	 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่มีภาระผูกพัน

(๔)	 กิจกรรมหารายได้

(๕)	เงินหรือทรัพย์สินจากการบริจาค	

(๖)	ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของเครือข่าย

(๗)	 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น

ข้อ	 ๓๑	 บัญชีรายรับ-รายจ่ายของเครือข่าย	 ทสม.	 ทุกระดับ	 ให้จัดท�า 

ตามวิธีปฏิบัติทั่วไปและสามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย	ดังนี้

(๑)	 การเงินของเครือข่าย	 ทสม.	 อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกัน 

ของประธานกรรมการรองประธานกรรมการและเหรัญญิก	 โดยให้เปิด 

บัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินท่ีเป็นนิติบุคคล	 ในนาม	 “เครือข่าย	 ทสม.”	 

โดยมีบุคคลดังกล่าวลงนามร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสาม

(๒)	 ประธานกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 มีอ�านาจสั่งจ่ายเงินได้ 

ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วนภายในหนึ่งวัน	 ถ้าเกินกว่าที่ก�าหนดให้คณะกรรมการ 

เครอืข่าย	ทสม.	พจิารณาให้ความเห็นชอบและอนุมตัโิดยคณะกรรมการเครอืข่าย	

ทสม.

(๓)	 บญัชกีารเงนิและทรพัย์สนิให้เหรญัญกิจดัท�าและเกบ็ให้มบีญัชี

การเงินและทรัพย์สินของคณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 พร้อมด้วยใบส�าคัญ 

และหลักฐานให้ถูกต้อง	 มีหลักฐานการรับเงิน	 การจ่ายเงิน	 ทุกรายการต้อง 
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มีใบส�าคญัอนัมรีายการและจ�านวนท่ีถูกต้องท่ีได้รบัอนุมติั	จากประธานกรรมการ	

หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ	 เก็บหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ	 

ไม่น้อยกว่าหกปี

(๔)	 ให้ประธานคณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 และเหรัญญิก 

มีอ�านาจเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจกรรมของเครือข่าย	 

ทสม.	 เป็นเงินไม่เกินสองหมื่นบาทถ้วน	 และให้คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 

วางระเบียบการเงิน	 และทรัพย์สินของคณะกรรมการเครือข ่าย	 ทสม.	 

ให้เหมาะสมและรัดกุม

(๕)	 การแสดงบัญชีให้แสดงในการประชุมสามัญประจ�าปี



บทเฉพาะกาล
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	 ข้อ	๓๒	ให้คณะกรรมการเครือข่าย	ทสม.	ในจังหวัดแต่ละระดับ	ซึ่งได ้

รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	 ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบ 

ฉบับน้ีใช้บังคับ	 ยังคงอยู่ในต�าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการ 

แต่งตั้งหรือคัดเลือกขึ้นใหม่

	 ข้อ	 ๓๓	 ให้คณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งได ้

รับการแต่งต้ังหรือคัดเลือกตามประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 

เรื่อง	 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย	 ทสม.	 กรุงเทพมหานคร	 ลงวันที่	

๑๘	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือคัดเลือกอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบ 

ฉบบันีใ้ช้บังคบั	ยงัคงอยูใ่นต�าแหน่งเพือ่ปฏิบัตหิน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมกีารแต่งต้ัง

หรือคัดเลือกขึ้นใหม่

  

	 	 				ประกาศ		ณ		วันที่	๘	พฤษภาคม		พ.ศ.	๒๕๖๒

                 พลเอก		สุรศักดิ์	กาญจนรัตน์	

	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรม ที่ผู้น�าหรือ 

ผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต�าแหน่ง

***********************

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕	 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ

ปกครองท้องที่	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	และมาตรา	๒๘	ตรี	แห่งพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองท้องท่ี	 พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๗	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่	 (ฉบับที่	๑๑)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบ 

กับข้อ	๖	 (๒)	 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็น 

กรรมการหมู่บ้าน	การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน	

พ.ศ.	๒๕๕๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้	ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

	 ข้อ	๒	ให้กลุ ่มหรือกลุ ่มกิจกรรม	ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 

ข้อบังคับ	หรือค�าสั่งของทางราชการ	ที่มีการด�าเนินการในพื้นที่หมู่บ้าน	โดยผู้น�า

กลุ่มเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต�าแหน่ง	ดังนี้

ชื่อกลุ่มหรือ 
กลุ่มกิจกรรม

ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

จัดตั้งโดย

๑.	คณะท�างานพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้าน
และชุมชน	(SML)  
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส�านักเลขาธิการนายก
รัฐมนตรี

ส�านักนายกรัฐมนตรี

ประกาศคณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน	
(SML)  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 
ลงวันที่	๘	เมษายนพ.ศ.	๒๕๕๑
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ชื่อกลุ่มหรือ 
กลุ่มกิจกรรม

ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

จัดตั้งโดย

๒.	กองทุนหมู่บ้าน
และกองทุน

ชุมชนเมือง

ส�านักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ	ส�านักนายก
รัฐมนตรี

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๔๗

๓.	กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	(อสม.)

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข	ที่	 
สธ	๐๒๐๒/๒๗๔๘๔	 
ลงวันที่	๗	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒

๔.	ร้านค้าชุมชน กรมพัฒนาธรุกจิการค้า

กระทรวงพาณิชย์

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

เรื่อง	 หลักเกณฑ์	 วิธีการในการ 

ขอรบัทนุและการพจิารณาให้เงินทนุ 

ส่งเสริมร้านค้าชุมชน	ลงวันที่	๒๙	

กนัยายน	พ.ศ.	๒๕๔๗

๕.	 องค์กรที่ได้มีการ 

จดแจ้งตามกฎหมาย 

ว่าด้วยสภาองค์กร

ชุมชน

 

สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)

กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	
พ.ศ.	๒๕๕๑

๖.	กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร	 
ว่าด้วยข้อบังคับคณะกรรมการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	 
พ.ศ.	๒๕๔๑

๗.	กลุ่มผู้ใช้น�้า
ชลประทาน	 
(กลุ่มพื้นฐาน)

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระราชบัญญัติการชลประทาน
ราษฎร์	พ.ศ.	๒๔๘๒,
พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง	พ.ศ.	๒๔๘๕	และพระราช
บัญญัติคันและคูน�้า	พ.ศ.	๒๕๐๕
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ชื่อกลุ่มหรือ 
กลุ่มกิจกรรม

ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

จัดตั้งโดย

๘.	กลุ่มบริหารการใช้
น�้าชลประทาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙.	กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้
น�้าชลประทาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระราชกฤษฎีกา	ว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๔๗

๑๐.	สมาคมผู้ใช้น�้า
ชลประทาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม 
ผู้ใช้น�้าชลประทานไว้กับกระทรวง
มหาดไทยภายใต้ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์	พ.ศ.	๒๕๓๕	
บรรพ	๑	ลักษณะ	๒	หมวด	๒	 
ส่วนที่	๒	ว่าด้วย	“สมาคม”	 
มาตรา	๗๘	ถึงมาตรา	๑๐๙

๑๑.	สหกรณ ์
ผู้ใช้น�้าชลประทาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์	 
พ.ศ.	๒๕๔๒

๑๒.	อาสาสมคัรพทิกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	

แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม	

(ทสม.)

กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาตแิละสิง่แววดล้อม

ระเบียบกระทรวงทรัพยากร	
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ว่าด้วย
อาสาพิทักษ์ทรัพยากร	ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 
พ.ศ.	๒๕๕๐

๑๓.	กลุ่มเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

มติคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	มอบหมาย
ให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู ้
จัดตั้งศูนย์เยาวชนต�าบลให้ครบ 
ทุกต�าบล	เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	 
พ.ศ.	๒๕๑๘

๑๔.	กองทุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน	(กข.คจ.)	
ประจ�าหมู่บ้าน

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 
ว่าด้วยการบริหารและการใช ้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน	พ.ศ.	๒๕๓๖	และที่แก้ไข
เพิ่มเติม	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๓๙
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ชื่อกลุ่มหรือ 
กลุ่มกิจกรรม

ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงาน

จัดตั้งโดย

๑๕.	กลุ่มหนึ่งต�าบล	
หนึ่งผลิตภัณฑ์

(OTOP)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	 
ว่าด้วยคณะกรรมการอ�านวยการ
หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๔๔

๑๖.	กลุ่มสตรีอาสา
พัฒนา

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี	 
พ.ศ.	๒๕๓๘

๑๗.	กลุ่มอาสาพัฒนา
ชุมชน	(อช.)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	 
ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน	 
พ.ศ.	๒๕๔๗

๑๘.	กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน	 
ที่	มท	๐๔๐๒/๖๗๕๓	ลงวันที่	๑๙	
กันยายน	พ.ศ.	๒๕๑๘

ข้อ	๓		กรณีที่กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือค�าสั่งของทางราชการ

ได ้มีการแก ้ ไข 	 เปลี่ ยนแปลง	 ช่ือกลุ ่ มหรือก ลุ ่มกิจกรรม	 ที่ ปรากฏ 

ตามประกาศนี้	และมิได้ท�าให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรมดังกล่าว

เปลี่ยนแปลงไปในสาระส�าคัญ	 ให้ถือว่ายังคงเป็นกลุ ่มหรือกลุ่มกิจกรรม 

ที่ผู ้น�าหรือผู้แทนของกลุ่มเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยต�าแหน่งตามประกาศนี	้

จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

ประกาศ	ณ	วนัที	่๔	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๑

							พลต�ารวจเอก	โกวิท		วัฒนะ

					รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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สิทธิประโยชน์ส�าหรับอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
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	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ให้ความส�าคัญในการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)	ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีจิตอาสา	 ได้มี 

ส่วนร่วมในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ร่วมกบัภาครฐั	และกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม	เป็นหน่วยงานประสานกลาง

ในการพฒันาเครอืข่าย	ทสม.	ได้ด�าเนนิการประสานหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	พิจารณามอบสิทธิประโยชน์ยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมและรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	 

เพื่อให้กับเครือข่าย	ทสม.	 ได้เข้าไปเรียนรู้	สั่งสมประสบการณ์	และแนวคิดใน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	และเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่	 

ทสม.	 ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิง่แวดล้อม	ด้วยความเสยีสละ	และไม่มค่ีาตอบแทนใด	ๆ 	ปัจจุบันมีหน่วยงาน

ได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับ	ทสม.	ดังนี้

 ๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชม 

สถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น�้าภูเก็ต	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งและส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)	 โดยให้	ทสม.	แสดงบัตรประจ�าตัว	 

ทสม.	ทุกครั้งที่เข้าชม	

 ๒. กรมทรัพยากรธรณี	 ได้แก้ไขระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วย 

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาและอัตรา 

ค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น	 (ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ	๒๕๕๗	 โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้อาสาสมัครพทิกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม.)	ทีแ่สดง

บัตรที่ต้นสังกัดออกให้	 ได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา	รายละเอียดดังนี้							



ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี

ว่าด้วยการเข้าชมพพิธิภณัฑ์ซากดกึด�าบรรพ์ธรณวีทิยา และธรรมชาติวิทยา 

และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗๑

***********************

	 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพยากรธรณี	ว่าด้วย 
การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา	และอัตรา 
ค่าเข้าชมหรอืค่าบรกิารอืน่	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๓๖	แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
ซากดกึด�าบรรพ์	พ.ศ.	๒๕๕๑	อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมบีทบญัญติับางประการ
เกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งตามมาตรา	๒๙	ประกอบกับ
มาตรา	๓๓	มาตรา	๔๑	มาตรา	๔๒	และมาตรา	๔๓	ของรัฐธรรมนูญแห่ง	 
ราชอาณาจักรไทย	 บัญญัติให้กระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายอธบิดกีรมทรพัยากรธรณีจงึก�าหนดระเบียบว่าด้วยการเข้าชมพพิธิภณัฑ์
ซากดึกด�าบรรพ์ธรณวีทิยาและธรรมชาตวิิทยา	และอตัราค่าเข้าชมหรอืค่าบรกิาร
อืน่เป็นการเพ่ิมเตมิไว้	ดงันี้
	 ข้อ	๑	ระเบยีบนีเ้รยีกว่า	“ระเบยีบกรมทรพัยากรธรณ	ี ว่าด้วยการเข้าชม
พิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา	 และอัตราค่าเข้าชม 
หรอืค่าบรกิารอืน่	(ฉบับที	่๒)	พ.ศ.	๒๕๕๗”
	 ข้อ	๒	ระเบยีบนีใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัประกาศเป็นต้น
	 ข้อ	๓	ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น	 (๑๐)	 ของข้อ	๗	 ของระเบียบกรม
ทรัพยากรธรณี	 ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกด�าบรรพ์ธรณีวิทยา 
และธรรมชาตวิทิยา	และอตัราค่าเข้าชมหรอืค่าบรกิารอ่ืน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 “(๑๐)	อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

ทีแ่สดงบตัรต้นสังกดัออกให้”

ประกาศ	ณ	วันที่	๒๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗
ปราณีต	ร้อยบาง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
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 ๓. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม 

ในการเข้าชมสวนสัตว์	 โดยมีหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การ 

สวนสัตว์	 ได้แก่	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	สวนสัตว์เชียงใหม่	สวนสัตว์นครราชสีมา	

สวนสัตว์สงขลา	 สวนสัตว์ขอนแก่น	 สวนสัตว์อุบลราชธานี	 และโครงการ 

คชอาณาจักร	จังหวัดสุรินทร์	 โดยมีหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ 

เข้าชมสวนสัตว์ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม	(ทสม.)	ดังนี้



หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม

ในการเข้าชมสวนสัตว์ให้กับเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)

***********************

	 ๑.	 หน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การสวนสัตว์	คือ	สวนสัตว์

เปิดเขาเขียว	สวนสัตว์เชียงใหม่	สวนสัตว์นครราชสีมา	สวนสัตว์สงขลา	สวนสัตว์

ขอนแก่น	สวนสัตว์อุบลราชธานี	และโครงการคชอาณาจักร	จังหวัดสุรินทร์

	 ๒.	 ประเภทการเข้าชม

	 	 ๒.๑	 การเข้าชมเป็นหมู ่คณะ	 ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(ทสม.)	ท�าหนงัสือแจ้งความประสงค์	จ�านวน

คน	วันและเวลา	มายังหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การสวนสัตว์	

	 -	 สวนสตัว์เปิดเขาเขียว	โทรศพัท์.	๐๓๘	๓๑๘	๔๐๐๐

	 -	 สวนสัตว์เชียงใหม่	โทรศัพท์.	๐๕๓	๒๒๑	๑๗๙

	 -	 สวนสตัว์นครราชสมีา	โทรศพัท์.	๐๔๔	๙๓๔	๖๔๗

	 -	 สวนสัตว์สงขลา	โทรศพัท์.	๐๗๔	๕๙๘	๘๓๘-๓๙

	 -	 สวนสัตว์ขอนแก่น	โทรศัพท์.	๐๘๖	๔๕๕	๖๓๔๑

	 -	 สวนสตัว์อบุลราชธาน	ีโทรศพัท์.	๐๘๖	๔๕๕	๖๓๔๐	

	 -	 โครงการคชอาณาจักร	จังหวัดสุรินทร์	โทรศัพท์.	๐๔๔	๑๔๕	๐๗๐

	 	 ๒.๒	 การเข้าชมรายบุคคล	ให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร	
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ ้าน	 (ทสม.)	 แสดงบัตรประจ�าตัว	 ทสม.	 

หน้าหน่วยงานภายใต้การก�ากับดูแลขององค์การสวนสัตว์	 ให้กับเจ้าหน้าที่ 

ของสวนสัตว ์เพื่อขอรับการยกเว ้นค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสวนสัตว์	 

(สงวนสิทธิเฉพาะเจ้าของบัตร)

 หมายเหตุ	 :	 ผู้รับสิทธิสามารถแต่งกายเครื่องแบบอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	 (ทสม.)	หรือนอกเครื่องแบบก็ได้	 

แต่จะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	(ทสม.)

 ๔. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช	 ได้สนับสนุนการเข้าใช้

บริการในอุทยานแห่งชาติ	และพื้นที่อื่น	ๆ 	ภายใต้การก�ากับดูแลของกรมอุทยาน

แห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ได้แก่

	 	 ๑.	ทสม. ดีเด่น	 “โดยกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช	 

จะท�าการออกบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติให้กับ	ทสม.	 

ดีเด่น	โดยเริ่มต้นปี	พ.ศ.	๒๕๖๑”

	 	 ๒.	 เครือข่าย ทสม.	ที่ประสงค์จะเข้าไปใช้บริการในอุทยานแห่งชาติ	 

ให้จัดท�าโครงการและรับรองการเป็น	 เครือข่าย	ทสม.	 จากคณะกรรมการ 

เครอืข่าย	ทสม.	โดยติดต่อประสานกบัฝ่ายท่ีพกัและบรกิาร	ส่วนจดัการท่องเทีย่ว	

และนันทนาการ	ส�านักอุทยานแห่งชาติ	กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ 

พันธ์ุพืช	 โดยตรง	หรือประสานงานทางโทรศัพท์	หมายเลข	๐	๒๕๖๑	๐๗๗๗	 

ต่อ	๑๗๔๓	–	๑๗๔๔	และในกรณีการเข้าใช้สถานที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	 

และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	ต้องแจ้งส�านักอนุรักษ์สัตว์ป่าล่วงหน้าอย่างน้อย	๕	วัน

ท�าการ	 โดยการอนุญาตจะพิจารณาจากข้อจ�ากัดของพื้นที่และสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกที่มีในพื้นที่นั้น	ๆ
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