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ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืนและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  จึงเห็นสมควรให้มีอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัคร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน”  หมายความว่า  บุคคลที่มีความสนใจ  

มีความเสียสละ  และอุทิศตนในการทํางานด้านการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนเอง  ใช้ชื่อย่อว่า  “ทสม.”  มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า  “Natural  Resources  and  
Environmental  Protection  Volunteer”  และใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  “NEV” 

“เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหม่ ูบ้าน”  หมายความว่า   
การเชื่อมโยงกันของ  ทสม.  เพื่อการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนข่าวสาร  หรือทํากิจกรรมร่วมกัน  ในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยความเป็นอิสระและเท่าเทียมกันของบุคคล  ภายใต้พื้นฐาน
ของความเคารพสิทธิ  เชื่อถือ  เอื้ออาทร  ซึ่งกันและกัน  และใช้หลักธรรมาภิบาลในการทํางานร่วมกัน  
โดยใช้ชื่อย่อว่า  “เครือข่าย  ทสม.”  และเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Natural  Resources  and  
Environmental  Protection  Volunteer  Network”  ใช้ชื่อย่อว่า  “NEV-Net”   

“กรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน”  
หมายความว่า  ผู้แทนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ที่ได้รับคัดเลือกจาก
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน  เพื่อให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการเครือข่าย 
ในระดับต่าง ๆ 
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“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามนิยามในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   
และหมายรวมถึงชุมชนที่มาจากการจัดตั้งชุมชนตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

และให้มีอํานาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ออกกฎ  ระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  และอื่น ๆ  เก่ียวกับการปฏิบัติ
เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ ๖ เคร่ืองหมายของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  
เป็นวงกลมพื้นสีน้ําเงิน  มีรูปใบไม้สีเขียวและลําต้นสีน้ําตาลอยู่กลางวงกลม  ด้านบนล้อมรอบด้วยท้องฟ้า
และเมฆสีขาว  ด้านล่างเป็นรูปคนจับมือกัน  มีตัวอักษรภาษาไทย  เขียนว่า  เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  และภาษาอังกฤษ  เขียนว่า  “Natural  Resources  and  
Environmental  Protection  Volunteer  Network” 

หมวด  ๑ 
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 

 
 

ข้อ ๗ วัตถุประสงค์ของการมี  ทสม.  และเครือข่าย  ทสม.  มีดังนี้ 
(๑) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง  กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
(๒) เพื่อประสานงานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่าง 

ระดับนโยบาย  และระดับชุมชน 
(๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์  และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
ข้อ ๘ ผู้ที่จะสมัครเป็น  ทสม.  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๑๕  ปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจําในจังหวัดนั้น 
(๕) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทํางานเพื่อส่วนรวม 
(๗) เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทํางานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ 
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(๘) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้  และเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ 

ข้อ ๙ ทสม.  มีบทบาทและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานการดําเนินงานในท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการทํางานร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทุกภาคส่วน 
(๒) สื่อสาร  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  นโยบาย  ข้อมูล  ข่าวสารและกิจกรรม  เพื่อเสริมสร้าง

จิตสํานึกด้านการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในท้องถิ่น 
(๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน 
(๔) เฝ้าระวัง  และรายงานข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
(๕) ดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่สอดคล้องกับภูมินิเวศและบริบทของพื้นที่ 
(๖) เสริมสร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่  เพื่อสืบสานเจตนารมณ์  แนวคิดและการดําเนินงานอย่างย่ังยืน 
(๗) สนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๑๐ วิธีการรับสมัคร  ทสม.  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(๑) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  และคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ประสานและประชาสัมพันธ์แจ้งข่าว  เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นสมัครเป็น  ทสม. 

(๒) ผู้สนใจสมัครเป็น  ทสม.  และมีคุณสมบัติตามข้อ  ๘  ให้ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนด
ต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจออกบัตรตามข้อ  ๑๑ 

ข้อ ๑๑ การออกบัตรประจําตัว  ทสม.  ตามรายละเอียดดังนี้ 
(๑) ส่วนกลาง  ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

มีอํานาจออกบัตร 
(๒) ส่วนภูมิภาค  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจออกบัตร 
ข้อ ๑๒ บัตรประจําตัว  ทสม.  มีอายุห้าปี  เม่ือบัตรประจําตัวชํารุด  สูญหาย  หมดอายุ  

หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ  เช่น  ชื่อ  สกุล  ให้  ทสม.  ย่ืนคําร้องตามแบบที่กําหนด   
เพื่อพิจารณาดําเนินการออกบัตรประจําตัวใหม่ให้ต่อไป 

รูปแบบบัตรประจําตัว  ทสม.  ขั้นตอนการออกบัตรประจําตัว  และการขอมีบัตรประจําตัวใหม่
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอํานวยการ  ทสม.  กําหนด 
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ข้อ ๑๓ ทสม.  จะพ้นสภาพการเป็น  ทสม.  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ถูกพิพากษาต้องโทษคดีเก่ียวกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

และคดีถึงที่สุด   
(๕) คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับจังหวัดมีมติให้พ้นสภาพเนื่องจากมีพฤติกรรม 

ขัดต่อเจตนารมณ์การเป็น  ทสม.   
หมวด  ๒ 

คณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
 

 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับตําบล  ประกอบด้วย  ผู้แทน  ทสม.  จากหมู่บ้าน  

ที่มี  ทสม.  คัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนหมู่บ้านละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
(๒) คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับอําเภอ  ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการระดับ

ตําบลจากตําบลที่มีเครือข่าย  ทสม.  ตําบลละไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
(๓) คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้แทนคณะกรรมการระดับ

อําเภอจากอําเภอที่มีเครือข่าย  ทสม .   อําเภอละไม่น้อยกว่าหนึ ่งคน  และผู้แทนเครือข่าย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีภารกิจในด้านนั้น ๆ  เครือข่ายละหน่ึงคน 

คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  แต่ละระดับ  ประกอบด้วย  ประธาน  รองประธาน  และกรรมการ  
ฝ่ายต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม  โดยให้คณะกรรมการแต่ละระดับเป็นผู้คัดเลือกกันเอง   

คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  แต่ละระดับ  สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษา  เพื่อขอคําปรึกษาได้  
หรือตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือในการทํางานได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๕ คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  แต่ละระดับ  มีหน้าที่ปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้ประสานงานต่อหน่วยงานอื่น 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงานของเครือข่าย  ทสม.  ระดับนั้น ๆ 
(๓) ดําเนินการตามแผนหรือนโยบายที่กําหนดไว้ 
(๔) จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย  เพื่อตรวจสอบ 
(๕) สรุปผลงานและแถลงตอ่ที่ประชุมสามัญประจําปี  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(๖) หน้าที่อื่นตามมติของคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  แต่ละระดับ 
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ข้อ ๑๖ ให้กรรมการแต่ละระดับ  อยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  เม่ือพ้นวาระให้ดําเนินการ  
คัดเลือกกรรมการใหม่  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 

ข้อ ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการ  และกรรมการพ้นจาก
ตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ย้ายที่อยู่ 
(๓) ลาออก 
(๔) พ้นสภาพการเป็น  ทสม.  ตามข้อ  ๑๓  และในกรณีต้องโทษคดีเก่ียวกับการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้พักการดํารงตําแหน่งไว้จนกว่าคําพิพากษาเป็นที่สิ้นสุด   
(๕) คณะกรรมการในระดับนั้น ๆ  จํานวนสองในสาม  หรือสมาชิกในเครือข่าย  ทสม.  ระดับนั้น ๆ  

ไม่ต่ํากว่าก่ึงหนึ่งของสมาชิกลงมติให้พ้นจากตําแหน่ง 
เม่ือกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้มีการคัดเลือก  ทสม.  ผู้อื่นเป็นกรรมการแทน

ภายในกําหนดหกสิบวัน  นับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการ 

ที่ตนแทน 
หมวด  ๓ 

การส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน 
 

 

ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  คณะกรรมการอํานวยการ  ทสม.  ประกอบด้วย   
(๑) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) รองปลั ดกระทรวงท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อมที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย   

เป็นรองประธานกรรมการ   
(๓) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการ 
(๔) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เป็นกรรมการ 
(๕) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา  เป็นกรรมการ 
(๖) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เป็นกรรมการ 
(๗) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  เป็นกรรมการ 
(๘) อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นกรรมการ 
(๙) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นกรรมการ 

(๑๐) อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เป็นกรรมการ 
(๑๑) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 
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(๑๒) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์  เป็นกรรมการ 
(๑๓) ผู้แทนเครือข่าย  ทสม.  จํานวนไม่เกินหกคน  เป็นกรรมการ 
(๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคล  ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน   

ที่เก่ียวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 
กรรมการตาม  (๑๓)  มาจากการคัดเลือกกันเอง  และให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง 
กรรมการตาม  (๑๔)  ให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้แต่งตั้ง 
ให้อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการ

หน่วยงานในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบงาน  ทสม.  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการอํานวยการ  ทสม.  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ออกประกาศ  หรือกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฉบับนี้ 
(๒) เสนอแนะนโยบายและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน  ทสม.  ให้เกิดประสิทธิภาพ 
(๓) อํานวยการ  ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงานเกี่ยวกับ  ทสม. 
(๔) ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินงาน  ทสม. 
(๕) ดําเนินการอื่น ๆ  ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด 
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครและเครือข่ายในกํากับดูแลของหน่วยงานมีโอกาส 

เป็น  ทสม.  โดยสมัครใจ 
(๒) จัดปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  หรือประชุม  สัมมนา  ทสม.  เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน  

และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) สนับสนุนแผนงาน  และงบประมาณของเครือข่าย  ทสม.  ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
(๔) สนับสนุนให้  ทสม.  ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) เผยแพร่  ข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานของ  ทสม.   
ข้อ ๒๑ ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นหน่วยงานประสานกลางในการพัฒนาเครือข่าย  

ทสม.  และการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๔ 

สิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
 

 

ข้อ ๒๒ สมาชิก  ทสม.  มีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสิทธิแต่งเครื่องแต่งกาย  และประดับเครื่องหมาย  ทสม.  ตามแบบที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด 
(๒) รับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จากหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 



   หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับรู้และแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
(๔) มีสิทธิในการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม. 
(๕) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ในแต่ละระดับ   
(๖) ทสม.  ที่ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  อาจมีสิทธิได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  โล่  

เข็ม  และอื่น ๆ  เพื่อยกย่องในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

(๗) มีสิทธิในการตรวจสอบการทํางานของกรรมการเครือข่าย  ทสม.  เพื่อนําเสนอข้อมูล  
และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการปรับปรุงการทํางาน  หรือเสนอให้มีการลงชื่อเพื่อพิจารณาให้กรรมการ
เครือข่าย  ทสม.  พ้นจากตําแหน่ง 

(๘) มีสิทธิในการมีส่วนร่วมเสนอแนะสิทธิประโยชน์อื่น  เพื่อประกาศตามระเบียบกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๙) สิทธิอื่นตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกําหนด 
หมวด  ๕ 
การประชุม 

 
 

ข้อ ๒๓ การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ทําได้ดังนี้ 
(๑) ประธานกรรมการแต่ละระดับ  แจ้งกรรมการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
(๒) ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคราวใดถ้ากรรมการมาประชุมน้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  ให้ประธานแจ้งให้มีการประชุมคร้ังที่สอง
ภายในเวลาไม่เกินห้าวัน  และให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 

(๓) กรรมการแต่ละระดับ  สามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการระดับนั้น  
เพื่อเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ 

ข้อ ๒๔ การประชุมสามัญประจําปี  ทําได้ดังนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการอํานวยการ  ทสม.  หรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย  จัดประชุมสามัญ

ประจําปี  อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  โดยแจ้งให้ตัวแทน  ทสม.  เข้าประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
(๒) ประธานกรรมการระดับจังหวัดสามารถเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนจังหวัด  

เพื่อเสนอให้มีการประชุมวิสามัญได้ 
ข้อ ๒๕ วิธีการประชุม  การดําเนินการประชุม  และกิจกรรมอื่นที่เก่ียวกับการประชุม 

ของคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  
แต่ละระดับกําหนด 



   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๖ 
การเงิน 

 
 

ข้อ ๒๖ เงินรายได้ของเครือข่าย  ทสม.  แต่ละระดับ  อาจมาจาก 
(๑) เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือจากกองทุนต่าง ๆ 
(๒) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่มีภาระผูกพัน 
(๔) กิจกรรมหารายได้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินจากการบริจาค   
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของเครือข่าย 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรมอื่น 
ข้อ ๒๗ บัญชีรายรับ - รายจ่ายของเครือข่าย  ทสม.  ทุกระดับ  ให้จัดทําตามวิธีปฏิบัติ  

ทั่วไปและสามารถตรวจสอบได้อย่างเปิดเผย  ดังนี้ 
(๑) การเงินของเครือข่าย  ทสม.  อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของประธานกรรมการ   

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก  โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นนิติบุคคล   
ในนาม  “เครือข่าย  ทสม.”  โดยมีบุคคลดังกล่าวลงนามร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสาม   

(๒) ประธานกรรมการเครือข่าย  ทสม.  มีอํานาจสั่งจ่ายเงินได้ไม่เกินห้าหม่ืนบาทถ้วนภายในหน่ึงวัน  
ถ้าเกินกว่าที่กําหนดให้คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโดย
คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม. 

(๓) บัญชีการเงินและทรัพย์สินให้เหรัญญิกจัดทําและเก็บให้มีบัญชีการเงินและทรัพย์สิน 
ของคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  พร้อมด้วยใบสําคัญและหลักฐานให้ถูกต้อง  มีหลักฐานการรับเงิน  
การจ่ายเงิน  ทุกรายการต้องมีใบสําคัญอันมีรายการและจํานวนที่ถูกต้องที่ได้รับอนุมัติ  จากประธานกรรมการ  
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ  เก็บหลักฐานเพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่าหกปี 

(๔) ให้ประธานคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  และเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้เพื่อ
ใช้จ่ายหมุนเวียนในกิจกรรมของเครือข่าย  ทสม.  เป็นเงินไม่เกินสองหมื่นบาทถ้วน  และให้คณะกรรมการ
เครือข่าย  ทสม.  วางระเบียบการเงิน  และทรัพย์สินของคณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ให้เหมาะสมและรัดกุม 

(๕) การแสดงบัญชีให้แสดงในการประชุมสามัญประจําปี 



   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๘ ในระหว่างที่ ยังมิได้แต่งตั้งหรือคัดเลือก  คณะกรรมการอํานวยการ  ทสม .  
คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม .  ระดับตําบล  คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม .  ระดับอําเภอ  
คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  ระดับจังหวัด  ตามข้อ  ๑๔  แห่งระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการเครือข่าย  ทสม.  
ดังกล่าวซึ ่งได้ร ับการแต่งตั ้งหรือคัดเลือกอยู ่ก ่อนวันที ่ระเบียบนี ้ใช ้บังคับ  ยังคงอยู ่ในตําแหน่ง 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการที่ได้แต่งตั้งหรือคัดเลือกข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่   

ข้อ ๒๙ บรรดา  ประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะมีประกาศ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่ง  ตามระเบียบนี้
ใช้บังคับ   

ข้อ ๓๐ บัตรประจําตัว  ทสม.  ที่มีอยู่ก่อนแล้ว  ให้ใช้จนกว่าจะมีการออกบัตรประจําตัว  ทสม.  
ใหม่มาทดแทน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


