


ประกาศคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร คดัเลอืก คณะกรรมการ 
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศ  
ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่  
วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีทั้งหมด ๖ หมวด
ดังนี้ หมวด ๑ เป็นการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร หมวด ๒จะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการ 
เครือข่าย ระดับต�าบล อ�าเภอ และจังหวัด หมวด ๓ ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร หมวด ๔การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  
เพิ่มเติม หมวด ๕ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรณีพ้นจากต�าแหน่ง 
ก่อนวาระ และหมวด ๖ วาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  

ตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในระเบียบฯ  
ดังกล่าว ในหมวดที่ ๒ คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก�าหนดให้มีคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล ระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด และก�าหนดให้มีคณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต ระดับ
กลุ่ม และเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร และก�าหนดให้คณะกรรมการแต่ละระดับ
อยู่ในต�าแหน่งวาระคราวละ ๔ ปี เมื่อพ้นวาระให้ด�าเนินการคัดเลือกกรรมการใหม่ 
ภายใน ๑๒๐ วัน  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และสามารถให้การขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงานของเครือข่าย ทสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องและ 
เตรียมความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และใช้เป็นคู่มือประกอบ
การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ทุกระดับ รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และ 
มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
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๑. คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

คณะกรรมการเครอืข่าย ทสม.เป็นกลไกหนึง่ท่ีเกดิข้ึนจากภาคประชาชน และ

เป็นพลงัทีส่�าคัญในการดแูลฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในชมุชนของตน  

และ สามารถเช่ือมโยงการท�างานระดับนโยบายสู่ระดับชุมชน บนพื้นฐานการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายก็ยังกลไกส�าคัญในการสนับสนุนภารกิจของ

กระทรวง เปรียบเสมือนกับ “โซ่ข้อกลาง” ท�าหน้าที่เชื่อมร้อยและบูรณาการการ

ท�างานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครอื่นๆ ตลอดจนหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ในแต่ละระดับ ท�าหน้าที่ ในการประสานงาน

กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ ประชุมกลุ่มสมาชิก

จัดท�าแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ด�าเนินการตามแผนหรอืนโยบายทีก่�าหนดไว้ รวมทัง้จัดท�าบญัชรีายรับ-รายจ่าย เพ่ือ 

ตรวจสอบ และน�าเสนอผลงานต่อท่ีประชุมสามัญประจ�าปี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่

อื่นตามมติของคณะกรรมการ และท่ีส�าคัญคณะกรรมการเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นให ้

พีน้่องในชมุชน เกดิความตืน่ตวั ในด้านสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปัญหา หรอืผลกระทบ  

แม้กระทั้งการเฝ้าระวังป้องกันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดวล้อม  

ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้พี่น้องในชุมชนเกิดการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ภาพที่ ๑ ที่มาคณะกรรการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด แต่ระละดับ

ผู ้แทนคณะกรรมการระดับอ�าเภอจากอ�าเภอที่มี เครือข ่าย 

ทสม. อ�าเภอละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และผู้แทนเครือข่ายด้าน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ทีไ่ด้รับการรับรองจากหน่วยงาน

ในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีม่ภีารกจิใน

ด้านนั้นๆ เครือข่ายละหนึ่งคน

ผู้แทนคณะกรรมการระดับต�าบลจากต�าบลที่มี เครือข่าย ทสม. 

ต�าบลละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

ผูแ้ทนทสม.จากหมูบ้่าน ทีม่ ีทสม. คดัเลอืกกนัเองให้ได้ผูแ้ทนหมูบ้่าน

ละไม่น้อยกว่าหนึง่คน

ระดับ

ต�าบล

อ�าเภอ

จังหวัด

ที่มาของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด ดังนี้
(๑) คณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดับต�าบล มาจากผู้แทนทสม.จากหมูบ้่าน 

ที่มี ทสม. คัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน
(๒) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ ประกอบด้วย ผู้แทน 

คณะกรรมการระดบัต�าบลจากต�าบลทีม่ ีเครอืข่าย ทสม. ต�าบลละไม่น้อยกว่าหนึง่คน
(๓) คณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัจงัหวดั มาจากผู้แทนคณะกรรมการ

ระดับอ�าเภอจากอ�าเภอที่มีเครือข่าย ทสม. อ�าเภอละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และผู้แทน
เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจในด้านนั้นๆ  
เครือข่ายละหนึ่งคน

ซึ่งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่ละระดับ ประกอบด้วย ประธาน  
รองประธาน และกรรมการ  ฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการ
แต่ละระดับเป็นผู้คัดเลือกกันเอง  และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่ละระดับ  
สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา เพื่อขอค�าปรึกษาได้ หรือตั้งคณะอนุกรรมการหรือ 

คณะท�างาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการท�างานได้ตามความเหมาะสม
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 คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ดังนี้

 (๑) คณะกรรมการเครอืข่าย ทสม.ระดบัเขต มาจากผูแ้ทนเครอืข่าย ทสม.

ที่มาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิก ทสม. ในเขตให้ได้จ�านวนไม่เกินสิบห้าคน

 (๒) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม มากจากผู้แทนคณะ

กรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับเขตในกลุ่มนั้นๆ เขตละหนึ่งคน

 (๓) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร มาจากผู้แทน 

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขตๆ ละหนึ่งคน และผู้แทนคณะกรรมการ 

เครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่มๆ ละหนึ่งคน

ซึ่งคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร แต่ละระดับ สามารถ

แต่งตั้งที่ปรึกษา เพ่ือขอค�าปรึกษาได้ หรือตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างาน  

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการท�างานได้ตามความเหมาะสม

ภาพท่ี ๒ ท่ีมาคณะกรรการเครอืข่าย ทสม. กรงุเทพมหานคร

ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขตๆ ละ

หนึ่งคน และผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับ

กลุ่มๆ ละหนึ่งคน

ผู้แทนเครือข่าย ทสม.ที่มาจากการคัดเลือกกันเองของ
สมาชิก ทสม. ในเขตให้ได้จ�านวนไม่เกินสิบห้าคน

ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับเขตในกลุ่ม

นั้นๆ เขตละหนึ่งคน

ระดับ

เขต

กลุ่ม

กทม.

ที่มาของคณะกรรมการ
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 หน้าท่ีคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ท�าหน้าที่ในการก�าหนดท�าแผน 

ปฏบิตังิานด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เพือ่ตอบสนองกบัการ

แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ของจังหวัด ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้สมาชิก

เครือข่าย ทสม. เกิดความรู้ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานกับหน่วยงาน

ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัร่วมด�าเนินการด้านสิง่แวดล้อมในระดบัพืน้ทีน่ัน้ๆ ให้เป็นไปอย่าง

ราบรืน่ และมปีระสทิธภิาพ รวมท้ังการกระตุน้ให้พีน้่องในชมุชน เกิดความต่ืนตัวเรือ่ง

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังป้องกันการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

 โครงสร้างของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.คณะกรรมการเครือข่าย  

ทสม. แต่ละระดับ ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน และกรรมการ ฝ่ายต่างๆ  

ตามความเหมาะสม โดยให้คณะกรรมการแต่ละระดับเป็นผู้คัดเลือกกันเอง และ

สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อขอค�าปรึกษาได้ หรือตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท�างาน 

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการท�างานได้ตามความเหมาะสม

ประธาน

รองประธาน

กรรมการฝ่ายต่างๆ

กรรมการฝ่ายต่างๆ

กรรมการฝ่ายต่างๆ

กรรมการฝ่ายต่างๆ

กรรมการฝ่ายต่างๆ

กรรมการและเลขานุการ
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ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ประธานกรรมการ)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย (รองประธาน)

กรรมการ (หน่่วยงาน่ภาครัฐ ภายใน่กระทรวง ทส.)กรรมการ (หน่่วยงาน่ภาครัฐ ภายใน่กระทรวง ทส.)

กรรมการกรรมการ (หน่วยงานภาครัฐ ภายนอกกระทรวง ทส.) (หน่วยงานภาครัฐ ภายนอกกระทรวง ทส.)

กรรมการกรรมการ (เครือข่าย ทสม. / ผู้ทรงคุณวุฒิิ) (เครือข่าย ทสม. / ผู้ทรงคุณวุฒิิ)

กรรมการและเลขานุ่การกรรมการและเลขานุ่การ

อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อ�านวยการหน่วยงาน
ในกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ
งาน ทสม. เป็นกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการ   อำาน่วยการ ทสม.โครงสร้างคณะกรรมการ   อำาน่วยการ ทสม.

๑
๓

๕

๗

๑๓

๑๕*

๑๔

๑๖*

๙

๑๑

๔

๖

๘

๑๐

๑๒

๒

เลขาธิการส�านักงาน
นโยบาย และแผนก
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษ

อธิบดี
กรมทรัพยากรน��า

อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี

อธิบดี
กรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่่�ง

ผู้แทนส�านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 
จ�านวนหน่่งคน

คัดเลือกกันเอง และให้
ปลัดกระทรวงแต่งตั�ง

อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ผู้แทนส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
คัดเลือกกันเอง และให้
ปลัดกระทรวงแต่งตั�ง

อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดี
กรมทรัพยากร

น��าบาดาล

ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่ิน่

ผู้แทนเครือข่าย ทสม. 
จ�านวนไม่เกิน ๖ คน

คัดเลือกกันเอง 
และให้ปลัดกระทรวง

แต่งตั�ง

ผู้แทนกรม
ประชาสัมพันธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิิด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม  
จ�านวนไม่เกิน ๓ คน

  ปลดักระทรวงเป็นผู้แต่งตั�ง

ภาพท่ี ๑ 
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ผู้ว่าราชการประธานคณะกรรมการ
อ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด

หน่้าที่คณะกรรมการอำาน่วยการ ทสม. ระดับจังหวัด

อ�านวยการ ประสานงานและบูรณาการการด�าเนินงานเกี่ยวกับทสม. 
เสนอแนะนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒินาการด�าเนินงาน ทสม. ตลอด
จนให้ค�าปรกึษาแบะสนบัสนนุการด�านนิงาน ทสม. หรอืด�าเนนิการอืน่ๆ 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก�าหนด

ผู้แทนหน่วยงานของ
กรมที่มีในสังกัด ทส. 

ในพื้นที่จังหวัด
หน่วยงานละ 1 คน

เป็นกรรมการ

ท้องถิ่น
จังหวัด

เป็นกรรมการ

อุตสาหกรรม
จังหวัด

เป็นกรรมการ

ผู้อำานวยการ
สำานักงาน

สิ่งแวดล้อมภาค
เป็นกรรมการ

ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เป็นกรรมการ

ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดำาเนินงาน ทส.จำานวน
ไม่เกิน ๕ คนเป็นกรรมการ

ประธานเครือข่าย ทสม. 
แต่ละจังหวัด เป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนไม่เกิน
๓ คน เป็นกรรมการ

ผอ. ทสจ.
กรรมการ และเลขานุการ

โครงสร้างคณะกรรมการอำาน่วย   การ ทสม. โครงสร้างคณะกรรมการอำาน่วย   การ ทสม. ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ภาพที่ ๒
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ผู้อำานวยการ
สำานักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร 

เป็นกรรมการ

ผู้อำานวยการ
สำานักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร 
เป็นกรรมการ

ประธานเครือข่าย ทสม.
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ

 ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 
เป็นกรรมการ

ประธานเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม 
จำานวนไม่เกินหกคน
เป็นกรรมการ

ผู้แทนเครือข่าย ทสม. 
ในคณะกรรมการอำานวยการ ทสม. 
กลุ่มภาคกลาง เป็นกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒพิิจารณาจากบคุคล

ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำานวนไม่เกินสามคน
เป็นกรรมการผู้อำานวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ผู้แทนหน่วยงาที่เกี่ยวข้อง
ในการดำาเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จำานวนไม่เกิน
ห้าคนเป็นกรรมการ

เป็นรองประธาน

กรรมการ

เป็นประธาน

กรรมการ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับมอบหมาย

อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ท�าหน ้าท่ีอ�านวยการและบูรณาการเพ่ือพัฒนาหารด�าเนินงาน ทสม. 
กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย ทสม. โดยค�านึงถึงนโยบาย
ด้านทรพัยาการธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและนโยบายของพื้นท่ีตลอดจนอ�านวยการคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการอำาน่วยการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาน่คร

โครงสร้างคณะกรรมการอำาน่วย   การ เครือข่าย ทสม. โครงสร้างคณะกรรมการอำาน่วย   การ เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาน่คร กรุงเทพมหาน่คร 

ภาพที่ ๓



อำเภอ

ระดับจังหวัด

≥ ๑ คน

ระดั
บอ

ำเภ
อ

≥ 
๑  ค

น

ระดับตำบล

≥ ๑ คน

≥≥ ๑ คน

≥
๑ ค

น ≥ ๑
คนน

ทสม.จากหมูบานตางๆ

ระดับตำบล

ระดับจังหวัด

อำเภอ ตำบล ตำบล

๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥

๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥

ระดับอำเภอ

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด ประกอบดวย 
ผูแทนคณะกรรมการระดับอำเภอ จากอำเภอที่มีเครือขาย ทสม. 
อำเภอละไมนอยกวาหนึ่งคน และผูแทนเครือขาย ที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีภารกิจในดานนั้นๆ เครือขายละ ๑ คนคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 

ระดับอำเภอ ประกอบดวยผูแทน
จากคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับตำบล อยางนอย
ตำบลละ ๑ คน 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับตำบล
ประกอบดวยผูแทน ทสม. จากหมูบานที่มี ทสม. 
คัดเลือกกันเอง แลวเขาไปเปนคณะกรรมการ
เครือขาย ทสม. ระดับตำบล อยางนอยหมูบานละ 
๑ คน 

สมาชิก ทสม. ในแตละหมูบานคัดเลือกกันเอง
ใหไดผูแทนหมูบาน อยางนอยหมูบานละ ๑ คน 

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ในจังหวัด

ภาพท่ี่� ๔

แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.แนวทางการคัดเลือก14  

อำเภอ

ระดับจังหวัด

≥ ๑ คน

ระดั
บอ

ำเภ
อ

≥ 
๑  ค

น

ระดับตำบล

≥ ๑ คน

≥≥ ๑ คน

≥
๑ ค

น ≥ ๑
คนน

ทสม.จากหมูบานตางๆ

อำเภอ

๑ คน≥ ๑ คน≥

ระดับอำเภอ ระดับตำบล

ระดับจังหวัด

ตำบล ตำบล

๑ คน≥ ๑ คน≥

๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด ประกอบดวย 
ผูแทนคณะกรรมการระดับอำเภอ จากอำเภอที่มีเครือขาย ทสม. 
อำเภอละไมนอยกวาหนึ่งคน และผูแทนเครือขาย ที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีภารกิจในดานนั้นๆ เครือขายละ ๑ คน

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับตำบล
ประกอบดวยผูแทน ทสม. จากหมูบานที่มี ทสม. 
คัดเลือกกันเอง แลวเขาไปเปนคณะกรรมการ
เครือขาย ทสม. ระดับตำบล อยางนอยหมูบานละ 
๑ คน 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับอำเภอ ประกอบดวยผูแทน
จากคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับตำบล อยางนอย
ตำบลละ ๑ คน 

สมาชิก ทสม. ในแตละหมูบานคัดเลือกกันเอง
ใหไดผูแทนหมูบาน อยางนอยหมูบานละ ๑ คน 

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เคร�อขาย ทสม. ในจังหวัด

ภาพที่ ๔
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อำเภอ
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≥
๑ ค

น ≥ ๑
คนน

ทสม.จากหมูบานตางๆ

อำเภอ

๑ คน≥ ๑ คน≥

ระดับอำเภอ ระดับตำบล

ระดับจังหวัด

ตำบล ตำบล

๑ คน≥ ๑ คน≥

๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥ ๑ คน≥

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด ประกอบดวย 
ผูแทนคณะกรรมการระดับอำเภอ จากอำเภอที่มีเครือขาย ทสม. 
อำเภอละไมนอยกวาหนึ่งคน และผูแทนเครือขาย ที่ไดรับการ
รับรองจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่มีภารกิจในดานนั้นๆ เครือขายละ ๑ คน

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับตำบล
ประกอบดวยผูแทน ทสม. จากหมูบานที่มี ทสม. 
คัดเลือกกันเอง แลวเขาไปเปนคณะกรรมการ
เครือขาย ทสม. ระดับตำบล อยางนอยหมูบานละ 
๑ คน 

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับอำเภอ ประกอบดวยผูแทน
จากคณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับตำบล อยางนอย
ตำบลละ ๑ คน 

สมาชิก ทสม. ในแตละหมูบานคัดเลือกกันเอง
ใหไดผูแทนหมูบาน อยางนอยหมูบานละ ๑ คน 

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เคร�อขาย ทสม. ในจังหวัด
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ระดับกลุม

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.

ระดบเขต

คณ
ะก

รร
มก

ารเ
ครื

อขา
ย ทสม.

ระดั
บก

ลุม

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.

กรุงเทพมหานคร

รระดบเขต

รด
บก

ลุม

กรุงเทพมหาหนคร

ระดับเขต

กรุงเทพมหานคร

ระดับกลุม ระดับเขต ระดับเขต

๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥

๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑  คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥ ๑ คน≥≥

ระดับกลุม

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
ผูแทนคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับเขตๆ ละหนึ่งคน 
และผูแทนคณะกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับกลุมๆ ละ
หนึ่งคน

คณะกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับกลุม ประกอบดวย ผูแทน
คณะกรรมการเครือขาย ทสม.
ระดับเขตในกลุมนั้นๆ เขตละ
หนึ่งคน

คณะกรรมการเครือขาย ทสม.ระดับเขต 
ประกอบดวย ผูแทนเครือขาย ทสม.ที่มาจาก
การคัดเลือกกันเองของสมาชิก ทสม. ในเขต
ใหไดจำนวนไมเกิน 15 คน

สมาชิก ทสม. ในแตละเขต

การคัดเลือกคณะกรรมการ   เครือข่าย ทสม. ใน่กรุงเทพมหาน่ครการคัดเลือกคณะกรรมการ   เครือข่าย ทสม. ใน่กรุงเทพมหาน่คร

ภาพที่ ๕
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๒. การคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

ตามประกาศคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. เรื่องหลักเกณฑ ์

และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้ประกาศในราชกิจา

นุเบกษา เมื่อวันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก�าหนดให ้

คณะกรรมการแต่ละระดับ อยู่ในต�าแหน่งคราวละ ๔ ปี เมื่อพ้นวาระให้ด�าเนิน

การคัดเลือกกรรมการใหม่ ภายในก�าหนดเวลา ๑๒๐ วัน รวมท้ังเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.ในจังหวัดและคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. กรุงเทพมหานคร ทุกระดับ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงมีกรอบแนวทาง 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

คณะกรรมการเครอืข่ายอาสาสมคัรพทัิกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน 

พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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การด�าเนินงาน รายละเอียดการด�าเนินงาน

๑. เตรียมข้อมูลส�าหรับการ

จัดท�าประกาศบัญชีรายชื่อ 

หมู ่บ ้านหรือชุมชน และ 

รายชื่อ ทสม.ที่มีสิทธิในการ 

คั ด เลื อกคณะกรรมการ 

เครือข่าย ทสม.

1	ตรวจสอบฐานข้อมูลสมาชิก ทสม. ของจังหวัด  
ให้ถูกต้องและครบถ้วน

1	จัดท�าข้อมูล ทสม. ส�าหรับประกาศบัญชีรายช่ือ
หมู่บ้านหรือชุมชน และรายชื่อทสม. ที่มีสิทธิ 
ในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  
ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันคัดเลือก

1	ประสานงานหน ่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ที่มีอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้หน่วยงานเสนอช่ือผู้แทนและ
รับรองผู้แทนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการก�ากับในแต่ละจังหวัด 
จ�านวนหน่วยงานละ ๑ เครอืข่าย เครอืข่ายละ ๑ คน 
ต่อจังหวัด โดยเสนอช่ือผู้แทนมายังส�านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

1	จัดเตรียมรายช่ือผู้แทนเครือข่ายด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการเสนอชื่อ
และการรับรองจาก  หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ�านวน 
หน่วยงานละ ๑ เครือข่าย เครือข่ายละ ๑ คนต่อ
จังหวัด

1	ประชาสมัพันธ์แนวทางการคดัเลอืกคณะกรรมการ
เครอืข่าย ทสม. พร้อมก�าหนดวนั และแจ้งประกาศ
วันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. เพื่อ
ให้เครือข่าย ทสม. ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย 
ทสม. ทุกระดับอย่างกว้างขวาง

กรอบแนวทางในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  
ในจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
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การด�าเนินงาน รายละเอียดการด�าเนินงาน

1	ประกาศบัญชีรายชื่อหมู่บ้านและรายช่ือ ทสม.  
ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย 
ทสม. ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันคัดเลือก

1	กรณี ทสม.ได้ตรวจสอบประกาศบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิการคัดเลือกแล้วเห็นว่าไม่ปรากฎช่ือตน 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก หรือปรากฎช่ือ
ผู้ใดผู้หน่ึงซึ่งขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิคัดเลือก 
สามารถยื่นค�าร้อง เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ ได้

๒. ด� า เ นิ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก 

คณะกรรมการเครือข ่าย 

ทสม. ทุกระดับ ในจังหวัด

หรือกรุงเทพมหานคร

1	ด�าเนนิการคัดเลอืกคณะกรรมการ เครอืข่าย ทสม.  
ในจงัหวดั หรอื กรงุเทพมหานคร ทกุระดบั ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๓. ประกาศและแจ ้ งผล

การคัดเลือกคณะกรรมการ 

เครือข่าย ทสม.ในจังหวัด 

และกรุงเทพมหานคร

1	รายงานผลการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย
ทสม. ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ทุกระดับ 
ต่อประธานกรรมการ อ�านวยการ ทสม. ระดับ
จังหวัด หรือประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. 
กรุงเทพมหานคร

1	ประกาศรายชื่อคณะกรรมการ เครือข่าย ทสม.
ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครทุกระดับ โดย
มีประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. จังหวัด 
หรือกรุงเทพมหานคร หรือผู้ท่ีประธานกรรมการ
อ�านวยการ ทสม. จังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร 
มอบหมายเป็นผู้ลงนาม แล้วแต่กรณี

1	แจ้งผลการคัดเลอืกคณะกรรมการเครอืข่าย ทสม.
ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครทุกระดับ ให้กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ
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โดยที่ เป ็นการสมควรก� าหนดหลัก เกณฑ ์และวิ ธี การคัด เลือก 

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในจังหวัด มีคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับต�าบล คณะกรรมการเครือข่าย

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับอ�าเภอ และ 

คณะกรรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู ่บ ้านระดับจังหวัด และให ้คณะกรรมการเครือข ่ายอาสาสมัครพิทักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการ

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านระดับเขต 

คณะกรรมการเครอืข่ายอาสาสมคัรพทัิกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน

ระดับกลุ่ม และคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านกรุงเทพมหานคร 

ประกาศคณะกรรมการอำานวยการอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔
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อาศัยอ�านาจตามความในข ้อ ๒๐ (๑) แห ่งระเบียบกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการอ�านวยการอาสาสมัครพิทักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว ่า “ประกาศคณะกรรมการอ�านวยการ 

อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์  

และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ ให ้ใช ้ บังคับตั้ งแต ่วันถัดจากวันประกาศในราช 

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

หมวด ๑ 

บททั่วไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

 (๑) ทสม. หมายถึง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

 (๒) คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. หมายถึง คณะกรรมการ 

อ�านวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 (๓) คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด หมายถึง  

คณะกรรมการอ�านวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน ระดับจังหวัด 

 (๔) คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร หมายถึง  

คณะกรรมการอ�านวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร 
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 (๕) คณะกรรมการเครือข ่าย ทสม. ในจังหวัด หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ในจังหวัด 

 (๖) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ระดับต�าบล 

 (๗) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ระดับอ�าเภอ 

 (๘) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ระดับจังหวัด

 (๙) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในกรุงเทพมหานคร หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ในกรุงเทพมหานคร 

 (๑๐) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ระดับเขต

 (๑๑) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ ่ม หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน ระดับกลุ่ม 

 (๑๒) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน กรุงเทพมหานคร 
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 (๑๓) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่ละระดับ หมายถึง  

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้าน แต่ละระดับ

ข้อ ๔ ให ้คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด หรือ 

คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม.กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่อ�านาจ ดังนี้ 

 (๑) อ�านวยการการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  

ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม

 (๒) ประกาศบัญชีรายชื่อหมู่บ้านหรือชุมชน และรายชื่อ ทสม.  

ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.

 (๓) ก�าหนดวัน และแจ้งประกาศวันคัดเลือกคณะกรรมการ 

เครือข่าย ทสม. ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานครแต่ละระดับ ให้ทราบล่วงหน้า 

ก่อนวันคัดเลือก

 (๔) สนับสนุนให้ด�าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย  

ทสม. ในจังหวัด หรือในกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด 

 (๕) ประกาศรายช่ือคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด  

หรือในกรุงเทพมหานครทุกระดับ โดยมีประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับ

จงัหวดั หรอืกรงุเทพมหานคร หรือผูท้ีป่ระธานกรรมการอ�านวยการ ทสม.ระดับจงัหวดั 

หรือกรุงเทพมหานคร มอบหมายเป็นผู้ลงนาม แล้วแต่กรณี 

 (๖) แจ้งผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด 

หรือในกรุงเทพมหานครทุกระดับ ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทราบ

ข้อ ๕  ผูม้สีทิธใินการคดัเลอืกกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวดัหรือใน

กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ีต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
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 (๑) เป็น ทสม. ทีม่รีายช่ือในประกาศบญัชรีายชือ่หมูบ้่านหรอืชุมชน 

และรายชื่อ ทสม. ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 

 (๒) เป็นผู้แทนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ีได้รับการเสนอชื่อและการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจในด้านนั้นๆ จ�านวนหน่วยงานละหนึ่ง

เครือข่าย เครือข่ายละหน่ึงคนต่อจังหวัด โดยให้เสนอช่ือผู้แทนมายังส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

 ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับ

อ�าเภอหรอืระดบักลุม่ จะต้องเป็นประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบลหรือ

ระดับเขต แล้วแต่กรณี มาก่อนเท่านั้น

 ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับ

จังหวดั จะต้องเป็นประธานกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ หรอืผูแ้ทนเครอืข่าย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาก่อนเท่านั้น

 ผู ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. 

กรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม หรือเป็น

ผูแ้ทนคณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัเขตซึง่จะเป็นประธานกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับเขตหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๖  ให ้ ก รมส ่ ง เ ส ริ มคุณภาพสิ่ ง แ วดล ้ อม  และส� านั ก ง าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประชาสัมพันธ์แนวทางการคัดเลือก

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. เพื่อให้เครือข่าย ทสม. ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมใน

กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ทุกระดับอย่างกว้างขวาง

ข้อ ๗ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด หรือ

ในกรุงเทพมหานคร นอกจากที่ได้ก�าหนดไว้ในประกาศฯ นี้แล้ว ให้เป็นไปตามที ่

คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครก�าหนด  

แล้วแต่กรณี
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หมวด ๒

การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในจังหวัด

ข้อ ๗ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด ประกอบด้วย คณะ

กรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ 

และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด

ข้อ ๘ ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล 

ให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด ด�าเนินการดังนี้

 (๑) ป ร ะก าศ บัญชี ร า ยชื่ อ ห มู ่ บ ้ า นและ ร ายชื่ อ  ทสม .  

ที่มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ตาม (แบบ ทสม. ๑) โดยต้อง

ประกาศให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกันก่อนวันคัดเลือก 

 (๒) ก�าหนดวันและแจ้งวันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 

ระดับต�าบล ให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกันก่อนวันคัดเลือก 

 (๓) อ�านวยการและด�าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับต�าบล ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส และเป็นธรรม

 (๔) รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับ

ต�าบล เมื่อการคัดเลือกแล้วเสร็จ ตาม (แบบ ทสม. ๒) ต่อประธานกรรมการอ�านวย

การ ทสม. ระดับจังหวัด

 (๕) ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับ

ต�าบล โดยมีประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด หรือผู ้ ท่ี

ประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม.ระดับจังหวัด มอบหมายเป็นผู้ลงนามตาม  

(แบบ ทสม. ๓) 
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ข้อ ๙ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล  

มีดังนี้

 (๑) หมู่บ้านที่มี ทสม. ให้ ทสม. ในหมู่บ้านนั้นคัดเลือกกันเอง  

ให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านหมู่บ้านละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ซึ่ง ทสม. ที่ได้รับการคัดเลือก 

เป็นผู้แทนหมู่บ้าน จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล

 (๒) ให้กรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบลในต�าบลนั้นคัดเลือก

กันเอง เพื่อให้ได้ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหน่ึงคน และ

กรรมการฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม

 (๓) การคัดเลือกประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล  

ให้กรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับต�าบลเสนอชื่อตัวเอง หรือเสนอชื่อบุคคลอื่นซ่ึง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นยินยอมและอยู่ในสถานที่ที่จัดให้มีการคัดเลือก 

 (๔) การลงคะแนนคัดเลือกประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. 

ระดับต�าบล มีกติกาดังนี้

  (ก) กรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล มีสิทธิลงคะแนนได้

หมู่บ้านละหนึ่งเสียง

  (ข) ให้ผู ้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล

  (ค) หากมีผู ้ได ้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันเกินหนึ่งคน ให้ 

ด�าเนินการคัดเลือกใหม่เฉพาะผู้มีคะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม และหากได้คะแนน 

เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก

 (๕) ให ้ฝ ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม.  

ระดับจังหวัดรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล  

เมื่อการคัดเลือกแล้วเสร็จตาม (แบบ ทสม. ๒) ต่อประธานกรรมการอ�านวยการ 

ทสม. ระดับจังหวัด

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ ประกอบด้วย  

ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบลซึ่งเป็นประธานกรรมการ ที่มาจาก
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ต�าบลทีมี่เครือข่าย ทสม. เป็นกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัอ�าเภอ โดยขัน้ตอนและ

วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอให้น�าความในข้อ ๘ ข้อ ๙ 

(๒) (๓) (๔) (๕) มาใช้โดยอนุโลม 

ให้ฝ่ายเลขานกุารในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดบัจงัหวดัรายงาน

ผลการคัดเลือกตาม (แบบ ทสม. ๔) และประกาศบัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือ

ข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ ตาม (แบบ ทสม. ๓)

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

ผู ้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอซึ่งเป็นประธานกรรมการ  

ที่มาจากอ�าเภอที่มีเครือข่าย ทสม. และผู้แทนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ที่ได้รับการเสนอชื่อและการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจในด้านนั้นๆ จ�านวนหน่วยงานละหนึ่ง

เครือข่าย เครือข่ายละหนึ่งคนต่อจังหวัด เป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด 

โดยข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด ให้น�า

ความในข้อ ๘ ข้อ ๙ (๒) (๓) (๔) (๕) มาใช้โดยอนุโลม 

ให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด 

รายงานผลการคัดเลือกตาม (แบบ ทสม. ๕) และประกาศรายชื่อคณะกรรมการ

เครอืข่าย ทสม. ระดบัจงัหวดั โดยมปีระธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดบัจงัหวดั 

หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการอ�านวยการ ทสม.ระดบัจงัหวดั มอบหมายเป็นผูล้งนามตาม 

(แบบ ทสม. ๖)
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หมวด ๓

การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม 

และคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๓ ขั้นตอนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต ให้

ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร ด�าเนินการดังนี้

 (๑) ประกาศบญัชรีายชือ่ชมุชนและรายชือ่ ทสม. ทีม่สิีทธใินการ

คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ตาม (แบบ ทสม. ๗) โดยต้องประกาศให้

ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกันก่อนวันคัดเลือก 

 (๒) ก�าหนดวนัและแจ้งวนัคดัเลอืกคณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. 

ระดับเขต ให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกันก่อนวันคัดเลือก 

 (๓) อ�านวยการและด�าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับเขต ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก�าหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

โปร่งใส และเป็นธรรม

 (๔) รายงานผลการคดัเลอืกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับ

เขต เม่ือการคัดเลอืกแล้วเสรจ็ ตาม (แบบ ทสม. ๘) ต่อประธานกรรมการอ�านวยการ 

ทสม. กรุงเทพมหานคร

 (๕) ประกาศรายช่ือคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต โดย

มีประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร หรือผู้ท่ีประธานกรรมการ

อ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร มอบหมายเป็นผู้ลงนาม ตาม (แบบ ทสม. ๙)

ข้อ ๑๔ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต มีดังนี้

 (๑) คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต ประกอบด้วย ผู้

แทนเครือข่าย ทสม. ที่มาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิก ทสม. ในชุมชน ให้ได้

เขตละจ�านวนไม่เกินสิบห้าคน เป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต
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 (๒) ให้กรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขตในเขตนั้นคัดเลือก

กันเอง เพื่อให้ได้ประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธานกรรมการหน่ึงคน และ

กรรมการฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม

 (๓) การคดัเลอืกประธานกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัเขต ให้

กรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัเขตเสนอชือ่ตวัเอง หรอืเสนอชือ่บคุคลอืน่ซึง่บคุคลที่

ได้รับการเสนอชื่อนั้นยินยอมและอยู่ในสถานที่ที่จัดให้มีการคัดเลือก 

 (๔) การลงคะแนนคัดเลือกประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. 

ระดับเขต มีกติกาดังนี้

  (ก) กรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต มีสิทธิลงคะแนนได้

หมู่บ้านละหนึ่งเสียง

  (ข) ให้ผู ้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต

  (ค) หากมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันเกินหนึ่งคน ให้ด�าเนิน

การคัดเลือกใหม่เฉพาะผู้มีคะแนนเท่ากันโดยใช้วิธีเดิม และหากได้คะแนนเท่ากันอีก 

ให้ใช้วิธีจับสลาก

 (๕) ให้ฝ ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. 

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต 

เมื่อการคัดเลือกแล้วเสร็จ ตาม (แบบ ทสม. ๘) ต่อคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. 

กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ ่ม ประกอบด้วย 

ผู ้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับเขต ซึ่งเป็นประธานกรรมการ 

โดยข้ันตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ ่ม 

ให้น�าความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ (๒) (๓) (๔) (๕) มาใช้โดยอนุโลม 

ให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร 

รายงานผลการคัดเลือกตาม (แบบ ทสม. ๑๐) และประกาศบัญชีรายชื่อคณะ

กรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม ตาม (แบบ ทสม. ๙)
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ข้อ ๑๖ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

ผูแ้ทนคณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัเขตซึง่จะเป็นประธานกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับเขตหรือไม่ก็ได้ เขตละหนึ่งคน และผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 

ระดบักลุม่ซึง่เป็นประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่มโดยขัน้ตอนและวธิกีาร

คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร ให้น�าความในข้อ ๑๓ และ

ข้อ ๑๔ (๒) (๓) (๔) (๕) มาใช้โดยอนุโลม 

ให้ฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร 

รายงานผลการคัดเลือกตาม (แบบ ทสม. ๑๑) และประกาศรายชื่อคณะกรรมการ

เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยมีประธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. 

กรงุเทพมหานคร หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร มอบ

หมายเป็นผู้ลงนาม ตาม (แบบ ทสม. ๑๒)

หมวด ๔

การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เพิ่มเติม

ข้อ ๑๗ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. เพิ่มเติม ด�าเนินการ

ได้ดังนี้

 (๑) ในกรณีมีสมาชิก ทสม. ในหมู่บ้านหรือชุมชนเกิดขึ้นใน

หมู่บ้านหรือชุมชนที่ยังไม่เคยมีสมาชิก ทสม. มาก่อน

 (๒) ในกรณีมีการเพิ่มผู้แทนหมู่บ้านหรือผู้แทนชุมชน ในต�าบล

หรือเขตที่มีคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล หรือระดับเขต เดิมอยู่แล้ว

 (๓) ในกรณีต�าบลหรือเขต ยังไม่เคยมีคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับต�าบล หรือระดับเขต

 (๔) ในกรณีอ�าเภอหรือกลุ่ม ยังไม่เคยมีคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับอ�าเภอ หรือระดับกลุ่ม
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  ให้ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั หรือ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการขยายเครือข่ายคณะกรรมการ และ

จ�านวนสมาชิก ทสม. เพื่อพิจารณาก�าหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม

  กรณีที่หมู ่บ้าน ชุมชน ต�าบล เขต อ�าเภอ หรือกลุ่มใด  

มีความพร้อมหรือมีความประสงค์จะให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย  

ทสม. เพิ่มเติม ให้ผู้แทน ทสม. ในหมู่บ้าน ชุมชน ต�าบล เขต อ�าเภอหรือกลุ่มนั้น  

แจ้งส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  

เพิ่มเติมได้ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๘ ขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.  

เพิ่มเติม มีดังนี้

 (๑) ในกรณีมีสมาชิก ทสม. ในหมู่บ้านหรือชุมชนเกิดขึ้นใน 

หมู่บ้านหรือชุมชนท่ียังไม่เคยมีสมาชิก ทสม. มาก่อน ให้น�าความในข้อ ๘ และ 

ข้อ ๙ หรอืข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณ ีมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เพ่ือให้ได้กรรมการ

เครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล หรือระดับเขต

 (๒) ในกรณีมีการเพิ่มผู ้แทนหมู ่บ ้านหรือผู ้แทนชุมชน ใน 

ต�าบลหรือเขตที่มีคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล หรือระดับเขตเดิม 

อยู่แล้ว ให้น�าความในข้อ ๘ และข้อ ๙ (๑) หรือข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (๑) แล้วแต่กรณี 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่อส่งผู้แทนดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการเครือข่าย ทสม. 

ระดับต�าบล หรือระดับเขต

 (๓) ในกรณีต�าบลหรือเขต ยังไม่เคยมีคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับต�าบล หรือระดับเขต ให้น�าความในข้อ ๘ และข้อ ๙ หรือข้อ ๑๓ และ 

ข้อ ๑๔ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้รายงานผลการคัดเลือก 

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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 (๔) ในกรณีอ�าเภอหรือกลุ่ม ยังไม่เคยมีคณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม. ระดับอ�าเภอ หรือระดับกลุ่มให้น�าความในข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๕ แล้วแต่กรณี  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้รายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 

ดังกล่าวไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวด ๕

การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กรณีพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ

ข้อ ๑๙ เมือ่ประธานกรรมการ หรอืกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดบัใด พ้น

จากต�าแหน่งตามข้อ ๑๘ แห่งระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ให้คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับนั้น แจ้งต่อคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม.

ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร เพื่ออ�านวยการและด�าเนินการคัดเลือกประธาน

กรรมการหรือกรรมการเครือข่าย ทสม. เเทนต�าแหน่งที่ว่างลง

ข้อ ๒๐ วิธีการคัดเลือกกรรมการเครือข่าย ทสม. กรณีพ้นจากต�าแหน่ง

ก่อนวาระ มีดังนี้ 

 (๑) การคัดเลือกกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล หรือ

ระดับเขต แล้วแต่กรณีให้สมาชิก ทสม. ในหมู ่บ้านหรือชุมชนซ่ึงมีกรรมการ

เครือข่าย ทสม. พ้นจากต�าแหน่ง คัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน 

เพ่ือไปเป็นกรรมการเครือข่าย ทสม.ระดับต�าบลหรือระดับเขต แทนต�าแหน่ง 

ที่ว่างลงและให้รายงานผลการคัดเลือก ตาม (แบบ ทสม. ๒) หรือ (แบบ ทสม. ๘) 

ต่อคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่ 

กรณี
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 (๒) การคัดเลือกกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับอ�าเภอ ระดับ

จังหวัด ระดับกลุ่มหรือกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับถัด

ลงมาคัดเลือกกันเองให้ได้ประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับนั้นๆ เพื่อไปเป็น

กรรมการเครือข่าย ทสม. แทนต�าแหน่งทีว่่างลง และให้รายงานผลการคดัเลอืก (ตาม

แบบ ทสม. ๔) (แบบ ทสม. ๕) (แบบ ทสม. ๑๐) หรือ (แบบ ทสม. ๑๑) ต่อคณะ

กรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๑ วิธีการคัดเลือกประธานกรรมการเครือข่าย ทสม. กรณีพ้นจาก

ต�าแหน่งก่อนวาระ ให้คัดเลือกกรรมการเครือข่าย ทสม. ตามข้อ ๒๐ (๑) หรือข้อ ๒๐ 

(๒) แล้วแต่กรณ ีมาแทนต�าแหน่งให้ครบถ้วน แล้วให้กรรมการเครอืข่าย ทสม. ด�าเนนิ

การตามวิธีการคัดเลือกประธานกรรมการในข้อ ๙ (๒) (๓) (๔) โดยอนุโลม และให้

รายงานผลการคัดเลือกตาม (แบบ ทสม. ๒) (แบบ ทสม. ๔) (แบบ ทสม. ๕) (แบบ 

ทสม. ๘) (แบบ ทสม. ๑๐) หรือ (แบบ ทสม. ๑๑) ต่อคณะกรรมการอ�านวยการ 

ทสม. ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๒ การ เปลี่ ยนแปลงห รือ เพิ่ ม เ ติ มผู ้ แทน เครื อข ่ า ยด ้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเสนอชื่อและรับรองจากหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจในด้านนั้นๆ  

ให้ด�าเนินการ ดังนี้

 กรณีผู้แทนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พ้นจากต�าแหน่งในคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด ตามข้อ ๑๘ 

ในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ส�านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด แจ้งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

เพื่อประสานแจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ให้การรับรองผู้แทนนั้น ด�าเนินการสรรหาผู้แทนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมคนใหม่แทนต�าแหน่งที่ว่างลง



แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. 35  

 (๑) กรณีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งเพิ่มเติมผู้แทนเครือข่าย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีให้รับการเสนอชื่อและรับรองมาแล้ว 

ให้หน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงและแจ้งรายชื่อผู้แทนเครือข่าย 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้การรับรองมาใหม่ พร้อมเหตุผลความ

จ�าเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หมวด ๖ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. แต่ละระดับ อยู่ในต�าแหน่ง

คราวละสี่ปี นับจากวันท่ีคณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด หรือ 

คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรงุเทพมหานคร ออกประกาศรายชือ่คณะกรรมการ

เครอืข่าย ทสม. ในจงัหวดั หรอืกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณคีณะกรรมการเครือข่าย 

ทสม.แต่ละระดับ พ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ที่มีการคัดเลือกมาเพิ่มเติม  

หรือมาแทนต�าแหน่งที่ว ่างลง ให้อยู ่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู ่ของ 

คณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ในจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี

 ประกาศ  ณ  วันที่        กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการอ�านวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
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การคัดเลือกผู้แทน่เครือข่าย   ทสม. แต่ละหมู่บ้าน่การคัดเลือกผู้แทน่เครือข่าย   ทสม. แต่ละหมู่บ้าน่

≥ ≥ ๑๑

≥ ≥ ๑๑

≥ ≥ ๑๑
กำาหน่ด กำาหน่ด วัน่คัดเลือกวัน่คัดเลือก

แผน่ผังแสดงการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร   พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน่ (ทสม.)แผน่ผังแสดงการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัคร   พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน่ (ทสม.)

วิธีวิธี คัดเลือกคัดเลือก

คณะกรรมการ อ�านวย การ ทสม. ระดับจังหวัด 
ก� าหนดวัน  และแจ ้ ง ประกาศวันคัด เลือก 
คณะกรรมการเครือ ข่าย ทสม. ในจังหวัด  
ให้ทราบล่วงหน้าก่อน วันคัดเลือก

หมู่บ้านที่มี ทสม. ให้ ทสม. ในหมู่บ้านนั�นคัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทน   หมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๑ คน

ทสม. ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็น 
ผู้แทน ทสม. จากแต่ละหมู่บ้าน 
จะ เข ้า ไปเป ็น  “กรรมการ” 
ในเครือข่าย ทสม. ระดับต�าบล

ให้เป็นไปตามที่คณะ กรรมการอ�านวยการ
ทสม. ระดับจังหวัด ก�าหนด

ภาพที่ ๖
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ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือขาย 
ทสม. จังหวัด...กำหนด

ผูแทน ทสม.
จากแตละหมูบาน
มีสิทธิลงคะแนนได
หมูบานละ ๑ เสียง

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับตำบล

ผูแทน ทสม. จากแตละหมูบาน
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับ
อำเภอ

วิธีการคัดเลือก

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด

ผูแทน ทสม.
จากแตละหมูบาน
เสนอชื่อตัวเอง

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม. จากแตละหมูบาน

ประธานเครือขาย ทสม.
ระดับตำบล

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับตำบล

ประธาน

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับตำาบล

คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด
ก�ำหนดวันคัดเลือกอำจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�ำนึงถึงควำมพร้อม 
ของแต่ละต�ำบล๑

๒

๔ ๕

๓

ภาพที่ ๗
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ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือขาย 
ทสม. จังหวัด...กำหนด

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับตำบล

วิธีการคัดเลือก

ผูแทน ทสม.
จากแตละหมูบาน
เสนอชื่อตัวเอง

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม. จากแตละหมูบาน

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับตำบล

ผูแทน ทสม.
จากแตละหมูบาน
มีสิทธิลงคะแนนได
หมูบานละ ๑ เสียง

ผูแทน ทสม. จากแตละหมูบาน
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับ
อำเภอ

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

ระดับตำบล

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

ประธาน

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม
ของแต่ละต�าบล๑

๒

๔

ภาพที่ ๗

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เคร�อขาย ทสม. ระดับตําบล
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ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือขาย 
ทสม. จังหวัด...กำหนด

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับตำบล

วิธีการคัดเลือก

ผูแทน ทสม.
จากแตละหมูบาน
เสนอชื่อตัวเอง

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม. จากแตละหมูบาน

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับตำบล

ผูแทน ทสม.
จากแตละหมูบาน
มีสิทธิลงคะแนนได
หมูบานละ ๑ เสียง

ผูแทน ทสม. จากแตละหมูบาน
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับ
อำเภอ

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

ระดับตำบล

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

ประธาน

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม
ของแต่ละต�าบล

๕

๓

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เคร�อขาย ทสม. ระดับตําบล
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สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับ
จังหวัด

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือขาย 
ทสม. จังหวัด...กำหนด

ผูแทนเครือขาย ทสม.
จากแตละตำบล

มีสิทธิลงคะแนนได
ตำบลละ ๑ เสียง

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับอำเภอ

ผูแทนเครือขาย ทสม. จากแตละตำบล
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม

วิธีการคัดเลือก

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด

ประธานเครือขาย ทสม.
ระดับตำบล

เสนอชื่อตัวเอง

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทนเครือขาย ทสม. แตละตำบล

ประธานเครือขาย ทสม.
ระดับอำเภอ

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับอำเภอ

การคัดเลือกประธาน

ประธาน

ประธาน

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับอำาเภอการคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับอำาเภอ

คณะกรรมการอำานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม 
ของแต่ละอ�าเภอ๑

๒

๔ ๕

๓

ภาพที่ ๘
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การคัดเลือกประธาน

จัดทำคำสั่งประกาศผล
การคัดเลือกแตละระดับ 
และรายงานผลไปยัง
กรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการคัดเลือก
คณะกรรมการเครือขาย 
ทสม. จังหวัด...กำหนด

ผูแทนเครือขาย ทสม.
ในแตละอำเภอลงคะแนนได
อำเภอละ ๑ เสียง และผูแทน

เครือขาย ทส. ลงคะแนน
คนละ ๑ เสียง

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับจังหวัด

ทสจ.
ผูแทนเครือขาย ทสม. จากแตละอำเภอ
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธานและ

กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

วิธีการคัดเลือก

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด

ประธานเครือขาย ทสม.
ระดับอำเภอและเครือขาย ทส.

เสนอชื่อตัวเอง

ไดรับการยินยอม
และตองอยูในที่ประชุม

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทนเครือขาย ทสม. แตละอำเภอ

อาสาสมัครสังกัดหนวยงานใน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)

หนวยงาน ทส. เสนอชื่อผูแทนเครือขาย ที่มีในจังหวัด 
จำนวนหนวยงานละหนึ่งเครือขาย เครือขายละหนึ่งคน
ตอจังหวัด เปนกรรมการเครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด

ประธานเครือขาย ทสม.
ระดับจังหวัด

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับจังหวัด

ประธาน

ประธานประธานประธาน

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัดการคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด

คณะกรรมการอำานวยการ ทสม. ระดับจังหวัด
ก�าหนดวันคัดเลือกคัดเลือก คณะกรรมการเครอืข่าย ทสม. ระดับจังหวัด๑

๒

๔

๕

๓

ภาพที่ ๙
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ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการ ทสม. 
กรุงเทพมหานคร..

กำหนด

ผูแทน ทสม.
จากแตละชุมชน

มีสิทธิลงคะแนนได
ชุมชนละ ๑ เสียง

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับเขต

ผูแทน ทสม. จากแตละชุมชน
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับกลุม

วิธีการคัดเลือก

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

ระดับเขต

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับเขต

ประธาน

ผูแทน ทสม. จากแตละชุมชน

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม.
จากแตละชุมชน

เสนอชื่อตัวเอง

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับเขตการคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับเขต

คณะกรรมการอำานวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม 
ของแต่ละเขต๑

๒

๔ ๕

๓

ภาพที่ ๑๐
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ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการ ทสม. 
กรุงเทพมหานคร..

กำหนด

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

มีสิทธิลงคะแนนได
ชุมชนละ ๑ เสียง

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับกลุม

ผูแทน ทสม. จากแตละเขต
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
กรุงเทพมหานคร

วิธีการคัดเลือก

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

ระดับกลุม

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับกลุม

ประธาน

ผูแทน ทสม. จากแตละเขต

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

เสนอชื่อตัวเอง

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. ระดับกลุ่ม

คณะกรรมการอ�านวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
ก�ำหนดวันคัดเลือกอำจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�ำนึงถึงควำมพร้อม 
ของแต่ละกลุ่ม๑

๒

๔ ๕

๓

ภาพที่ ๑๑
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ประธาน

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

มีสิทธิลงคะแนนได
ชุมชนละ ๑ เสียง

ผูแทน ทสม. จากแตละเขต
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
กรุงเทพมหานคร

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

ระดับกลุม

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการ ทสม. 
กรุงเทพมหานคร..

กำหนด

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับกลุม

วิธีการคัดเลือกการเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับกลุม

ผูแทน ทสม. จากแตละเขต

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

เสนอชื่อตัวเอง

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม
ของแต่ละกลุ่ม

๕

๓

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เคร�อขาย ทสม. ระดับกลุม
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ประธาน

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

มีสิทธิลงคะแนนได
ชุมชนละ ๑ เสียง

ผูแทน ทสม. จากแตละเขต
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม
สูการ
คัดเลือก
คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
กรุงเทพมหานคร

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

ระดับกลุม

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการ ทสม. 
กรุงเทพมหานคร..

กำหนด

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับกลุม

วิธีการคัดเลือกการเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับกลุม

ผูแทน ทสม. จากแตละเขต

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

เสนอชื่อตัวเอง

คณะกรรมการอํานวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม
ของแต่ละกลุ่ม๑

๒

๔

ภาพที่ ๑๑

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เคร�อขาย ทสม. ระดับกลุม
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ประธาน

การคัดเลือกประธาน

ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการ

อำนวยการ ทสม. 
กรุงเทพมหานคร..

กำหนด

ผูแทน ทสม.
จากแตละเขต

มีสิทธิลงคะแนนได
ชุมชนละ ๑ เสียง

คณะกรรมการ
เครือขาย ทสม.
ระดับกลุม

ผูแทน ทสม. จากแตละกลุม
คัดเลือกกันเองเพื่อใหไดรองประธาน

และกรรมการอื่นๆตามความเหมาะสม

วิธีการคัดเลือก

ผู ไดรับการคัดเลือก
คะแนนสูงสุด ประธานเครือขาย ทสม.

กรุงเทพมหานคร

หากมีผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน
เกิน ๑ คน ใหคัดเลือกเฉพาะผูที่มี

คะแนนเทากัน (วิธีการเดิม)
หากคะแนนเทากันอีก ใหจับฉลาก

การเสนอชื่อคัดเลือกเปนประธาน
เครือขาย ทสม. ระดับกลุม

ประธาน

ประธานกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับเขตหรือไมก็ได เขตละ ๑ คน

และประธานกรรมการเครือขาย ทสม. 
ระดับกลุม

ไดรับการยินยอม
จากผูถูกเสนอชื่อ

เสนอชื่อผูอื่น

ผูแทน ทสม.
จากแตละชุมชน

เสนอชื่อตัวเอง

การคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาน่ครการคัดเลือกคณะกรรมการ     เครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหาน่คร

คณะกรรมการอำานวยการ ทสม. กรุงเทพมหานคร
ก�าหนดวันคัดเลือกอาจจัด พร้อมกันก็ได้ โดยค�านึงถึงความพร้อม 
ของแต่ละเขต

จัดท�าค�าสั่งประกาศผล
การคัดเลือกแต่ละ

ระดับ และรายงานผล
ไปยังกรมส่งเสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑

๒

๔ ๕

๓

ภาพที่ ๑๒
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