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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 
เรื่อง   การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังวาดวยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๗)  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๑๖  (๒๔)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  องคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังและนายอําเภอภูเพียง  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง  เรื่อง  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“นายกองคการบริหารสวนตําบล”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 

“คณะกรรมการระดับตําบล”  หมายถึง  คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตําบลเมืองจัง 

“คณะกรรมการระดับหมูบาน”  หมายถึง  คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ระดับหมูบานในตําบลเมืองจัง 

“ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม”  หมายถึง  ที่ดิน  แหลงน้ํา  ปา  และใหหมายความรวมถึง

ความหลากหลายทางชีวภาพที่อยูในทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีตําบลเมืองจัง 

“เขตท่ีอยูอาศัย”  หมายถึง  พ้ืนที่ที่ราษฎรตั้งบานเรือนอยูอาศัย   

“ที่ดินทํากิน”  หมายถึง  พ้ืนที่ที่ราษฎรถือครองในการประกอบอาชีพ   
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“ที่ดินชุมชน”  หมายถึง  ท่ีดินท่ีราษฎรในหมูบาน  ตําบล  ใชประโยชนรวมกันตามฐานขอมูล

ที่ดินแตไมรวมถึงท่ีดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในเขตตําบลเมืองจัง 

“แหลงน้ําชุมชน”  หมายถึง  แหลงน้ําในตําบลเมืองจัง  สําหรับราษฎรใชประโยชนรวมกัน  เชน  

แมน้ํา  ลําหวย  หนองน้ํา  คลอง  บึง  เหมืองฝาย  และอางเก็บน้ํา  เปนตน 

“ปาอนุรักษ”  หมายถึง  พ้ืนที่ตามกฎหมายปาไม  เขตอุทยาน  เขตรักษาพันธุสัตวปา  วนอุทยาน  

เขตปาสงวนแหงชาติ 

“ปาชุมชน”  หมายถึง  ปาในเขตหมูบาน  ตําบล  ท่ีราษฎรดูแลรักษาและใชประโยชนรวมกัน 

“พ้ืนท่ีจัดการรวม”  หมายถึง  พ้ืนท่ีท่ีตําบลเมืองจังจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

รวมกับตําบลขางเคียง  และสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 

“ชุมชน”  หมายถึง  ชุมชนในตําบลเมืองจัง  ประกอบดวยพ้ืนที่  จํานวน  ๑๑  หมูบาน  ไดแก 

  (๑) หมูที่  ๑  บานหาดเค็ด 

  (๒) หมูที่  ๒  บานเมืองจังใต 

  (๓) หมูที่  ๓  บานหาดผาขน 

  (๔) หมูที่  ๔  บานเมืองหลวง 

  (๕) หมูที่  ๕  บานเมืองจังเหนือ 

  (๖) หมูที่  ๖  บานจัดสรร 

  (๗) หมูที่  ๗  บานสบยาว 

  (๘) หมูที่  ๘  บานราษฎรสามัคคี   

  (๙) หมูที่  ๙  บานใหมสามัคคี   

  (๑๐) หมูที่  ๑๐  บานเมืองจังใหมพัฒนา   

  (๑๑) หมูที่  ๑๑  บานมงคลเจริญสุข   

  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดตอตําบลบอ  อําเภอภูเพียง  และตําบลปาแลวหลวง  อําเภอสันติสุข  

จังหวัดนาน  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากแมน้ํานาน  ปากหวยโขมง  บริเวณพิกัด  PA  ๘๘๔๙๑๓  ใชแมน้ํานาน

เปนแนวเขตไปทางทิศตะวันออก  ถึงสบน้ํายาว  บริเวณพิกัด  PA  ๘๙๔๙๐๗  ใชแมน้ํายาวเปนแนวเขต  

ไปทางทิศตะวันออกถึงเชิงเขา  บริเวณพิกัด  PA  ๙๒๔๙๓๒  ตัดขึ้นสันเนินไปทางทิศตะวันออก  โดยใช
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สันเขาเปนแนวเขต  ผานหวยน้ําจํา  บริเวณพิกัด  PA  ๙๓๔๙๓๑  ไปตามสันเนิน  ผานยอดเขา  ๔๔๓  

บริเวณพิกัด  PA  ๙๔๒๙๒๘  ผานหวยวะ  บริเวณพิกัด  PA  ๙๕๓๙๑๗  ถึงถนนทางหลวงสายนาน - สันติสุข  

บริเวณพิกัด  PA  ๙๖๐๙๑๑  เปนจุดส้ินสุด  รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร 

  ทิศตะวันออก  ติดตอตําบลปาแลวหลวง  อําเภอสันติสุข  จังหวัดนาน  โดยมีแนวเขต

เริ่มตนจากถนนทางหลวงสายนาน - สันติสุข  บริเวณพิกัด  PA  ๙๖๐๙๑๑  ใชสันเขาเปนแนวเขต   

ไปทางทิศใตตามหวยเหี้ย  บริเวณพิกัด  PA  ๙๖๓๙๐๓  ขามหวยเหี้ยขึ้นสันเขา  ผานยอด  ๔๒๓   

ถึงหวยแมเพียง  บริเวณสบหวยนกกก  บริเวณพิกัด  PA  ๙๖๖๘๙๐  ใชหวยแมเพียงเปนแนวเขตไปทาง

ทิศตะวันออกเฉียงใต  ถึงสบหวยแลง  บริเวณพิกัด  PA  ๙๗๓๘๗๗  ใชหวยแลงเปนแนวเขต  ไปทาง 

ทิศใตถึงเนินเขา  บริเวณพิกัด  PA  ๙๗๖๘๖๒  ใชเนินเขาเปนแนวเขต  ถึงยอดดอนสันปาลอง  ๔๙๒  

บริเวณพิกัด  PA  ๙๘๒๘๕๗  เปนจุดส้ินสุด  รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  ๘  กิโลเมตร 

  ทิศใต  ติดตอตําบลฝายแกว  อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจาก 

ดอยสันปาลอง  ยอด  ๔๙๒  บริเวณพิกัด  PA  ๙๘๒๘๕๗  ใชสันดอยเปนแนวเขต  ไปทางทิศใตถึงหวยตูบ  

บริเวณพิกัด  PA  ๙๘๒๘๕๓  ใชหวยตูบเปนแนวเขต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  ถึงน้ํากุย  บริเวณพิกัด  

PA  ๙๖๔๘๓๑  ใชน้ํากุยเปนแนวเขต  ไปทางทิศตะวันตกถึงแมน้ํานาน  ที่บริเวณสบกุย  บริเวณพิกัด   

PA  ๘๙๙๘๒๙  ขามแมน้ํานาน  ถึงริมฝงแมน้ํา  บริเวณพิกัด  PA  ๘๙๘๘๒๘  ตัดตรงขามทุงไปทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต  ถึงถนนสายบานหาดผาขน - สนามบิน  บริเวณพิกัด  PA  ๘๘๖๘๒๗  เปนจุดส้ินสุด  

รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร 

  ทิศตะวันตก  ติดตอตําบลผาสิงห  อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน  โดยมีแนวเขตเริ่มตน

จากสายบานหาดผาขน - สนามบิน  บริเวณพิกัด  PA  ๘๘๖๘๒๗  ใชถนนเปนแนวเขต  ไปทางทิศเหนือ  

ผานสามแยก  บริเวณพิกัด  PA  ๘๘๕๘๕๓  แยกไปตามถนนดานซาย  ถึงหวยกิ่งกอง  บริเวณพิกัด   

PA  ๘๙๒๘๖๙  ใช ลําหวยเปนแนวเขต  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงตนน้ํา  บริ เวณพิกัด   

PA  ๘๘๐๘๘๕  ตัดขามเนิน  ไปทางทิศเหนือ  ถึงตนหวยผาขน  บริเวณพิกัด  PA  ๘๗๙๘๙๐  ใชลําหวย

เปนแนวเขต  ถึงสบหวยผาขน  บริเวณพิกัด  PA  ๘๘๘๙๔  ตัดขึ้นสันเนินทางทิศเหนือ  ใชสันเนินเปนแนวเขต 

ถึงแมน้ํานานที่ปากหวยโขมง  บริเวณพิกัด  PA  ๘๘๔๙๑๓  เปนจุดส้ินสุด  รวมระยะทางดานทิศตะวันตก

ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร 
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ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และ

ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีเจตนารมณ  วัตถุประสงค  และวิธีการ

จัดการเพ่ือ   

(๑) สรางความตระหนักใหชุมชนเกิดสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  และการมีสวนรวมของชุมชน   

(๒) สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนตําบลเมืองจัง   

(๓) ใหชุมชนบริหารจัดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางเปนธรรม

และย่ังยืน 

(๔) สรางเครือขายรวมกับภาคีภาคสวนตาง ๆ  ในการอนุรักษ  ดูแลรักษาไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

(๕) เสริมสรางความเขมเข็ง  และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการใหกับบุคคล  กลุม  และ

องคกรชุมชนในตําบล 

ขอ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามขอบัญญัตินี้อยูภายใตการบูรณาการ

รวมกันของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  องคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการระดับตําบล  และ

คณะกรรมการระดับหมูบาน 

หมวด  ๒ 

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบล 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการระดับตําบลประกอบดวย  ประธานและกรรมการอื่นรวมแลว 

ไมนอยกวาสิบหาคนแตไมเกินย่ีสิบหาคน  โดยมาจากบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรรมการระดับหมูบานซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยที่ประชุมคณะกรรมการระดับหมูบาน  

หมูบานละ  ๒  คน   
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(๒) ผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมีความรูความสามารถดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

และไดรับคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการระดับตําบลตาม  (๑)  จํานวน  ๓  คน 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังเปนผูประกาศแตงตั้งคณะกรรมการระดับตําบล 

ขอ ๘ คณะกรรมการระดับตําบล  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคณะกรรมการระดับหมูบาน 

(๒) มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป 

(๓) มีแนวคิดและจิตสํานึกในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม 

(๔) มีประสบการณการทํางานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมนอยกวาสองป 

ผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๗  (๒)  จะไมมีคุณสมบัติตาม  (๑)  ก็ได 

ขอ ๙ คณะกรรมการระดับตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงส่ีป  และจะดํารงตําแหนงไดไมเกิน

สองวาระติดตอกัน 

ขอ ๑๐ คณะกรรมการระดับตําบล  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ครบวาระตามการดํารงตําแหนง 

(๔) พนจากตําแหนงคณะกรรมการระดับหมูบาน 

ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีกรรมการระดับตําบลวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระใหคณะกรรมการ

ระดับหมูบานตามขอ  ๗  (๑)  หรือคณะกรรมการระดับตําบลตามขอ  ๗  (๒)  แลวแตกรณี  เลือกกรรมการ

ระดับตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงและใหผูซึ่งไดรับเลือกแทนนั้น

อยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

ขอ ๑๒ คณะกรรมการระดับตําบลมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการระดับหมูบาน 

(๒) รวบรวมแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของแตละหมูบาน  และจัดทํา

แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล 

(๓) จัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแกชุมชนและตําบล 



หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) ติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของคณะกรรมการ

ระดับหมูบานและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๕) ประสานความรวมมือกับบุคคล  หนวยงาน  องคกรที่เกี่ยวของเพ่ือใหเขามาสนับสนุน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในตําบล 

(๖) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอมแกหมูบานและองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

(๗) จัดทํารายงานการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เสนอตอที่ประชุม

สภาองคการบริหารสวนตําบลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(๘) ดําเนินการจัดทําขอเสนอเพ่ือการปรับปรุง  แกไข  ขอบัญญัตินี้ 

(๙) บริหารจัดการ  กิจกรรม  โครงการของคณะกรรมการระดับตําบล  

 (๑๐) บริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบลตามที่กําหนดไวในขอ  ๒๒ 

หมวด  ๓ 

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดบัหมูบาน 

ขอ ๑๓ ใหมีคณะกรรมการระดับหมูบาน  ประกอบดวยประธานและกรรมการอื่นรวมกันแลว

ไมนอยกวาสิบหาคนแตไมเกินย่ีสิบเอ็ดคน  ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากมติท่ีประชุมหมูบาน  โดยนายกองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองจังเปนผูประกาศแตงตั้ง 

ขอ ๑๔ คณะกรรมการระดับหมูบานตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของหมูบานไมนอยกวาหนึ่งป 

(๒) เปนบุคคลมีความนาเชื่อถือของคนในชุมชน  มีคุณธรรม  หรือมีความรูที่สมาชิกชุมชนยอมรับ 

(๓) ไมเปนบุคคลทุพลภาพ 

ขอ ๑๕ คณะกรรมการระดับหมูบานมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป 

ขอ ๑๖ กรรมการระดับหมูบานพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ครบวาระตามการดํารงตําแหนง 



หน้า   ๑๖๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่กรรมการระดับหมู่บ้านว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ  ให้ที่ประชุม
หมู่บ้านเลือกกรรมการระดับหมู่บ้านแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง
และให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการระดับหมู่บ้านมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารจัดการ  ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(๒) จัดทําแผนการจัดการและกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
(๓) ร่วมมือกับส่วนราชการอื่น  จัดทําแนวป่าชุมชน  และแบ่งพื้นที่จัดการป่าชุมชนให้ชัดเจน  

จัดทําข้อมูลรายแปลงที่อยู่อาศัย  ที่ดินทํากิน  ที่ป่าชุมชน  และป่าอนุรักษ์  และทําข้อมูลแหล่งน้ําชุมชน
ของแต่ละหมู่บ้านให้ชัดเจน 

(๔) ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณากําหนดระเบียบการใช้ประโยชน์  การใช้สอย 
เพื่อการยังชีพ  การอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน  ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่าว
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับของราชการ  และประธานคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน
เป็นผู้ลงนามประกาศใช้ 

(๕) สร้างจิตสํานึกให้ราษฎร  เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  ให้รู้จักคุณค่า  อนุรักษ์รักษา  หวงแหน  
และเข้ามาร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 

(๖) จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน 
(๗) ประสานความร่วมมือกับบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เข้ามาสนับสนุน 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน 
(๘) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเสนอต่อ 

ที่ประชุมหมู่บ้าน  และที่ประชุมคณะกรรมการระดับตําบลอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
(๙) บริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๕ 
ข้อ ๑๙ ราษฎรตําบลเมืองจังมีสิทธิที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย  เพื่อดําเนินการอนุรักษ์  

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีส่วนร่วมในการจัดการ  การได้ประโยชน์ใช้สอย
เพื่อการยังชีพ  รวมทั้งสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการระดับหมู่บ้านในการอนุรักษ์  การจัดการ  
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นด้วย 



หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๔ 

กองทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมตําบล 

ขอ ๒๐ ใหมีกองทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมตาํบล  ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองจัง 

(๒) การระดมทุนสนับสนุนจากภายในตําบลและภายนอกตําบล 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคเพ่ือใหแกกองทุน  เพ่ือดําเนินกิจกรรมการปองกัน  อนุรักษ 

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๔) ดอกผลที่เกิดจากเงินและทรัพยสินของกองทุน 

ขอ ๒๑ กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบลมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบลใหมีประสิทธิภาพ   

โดยเนนเรื่องการปองกัน  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และการสรางจิตสํานึก   

การมีสวนรวมของราษฎรในตําบล 

(๒) เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

คณะกรรมการระดับตําบล 

ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการระดับตําบลเปนผูบริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมตําบลโดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของการใชเงินกองทุน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมตําบล  โดยประธานคณะกรรมการระดับตําบลเปนผูลงนามประกาศใช 

(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการ  หรือกิจกรรม  ท่ีเสนอโดยกลุมหรือองคกรในตําบลใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

(๓) พิจารณาอนุมัติงบประมาณของกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบลใหกับ

กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน 

(๔) ระดมทุนสนับสนุนจากภายในตําบลและภายนอกตําบล 



หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๕) ติดตาม  รายงาน  และประเมินผลการใชจายเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบล

เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

หมวด  ๕ 

กองทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมหมูบาน 

ขอ ๒๓ ใหมีกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินหรือทรัพยสินซึ่งแตละหมูบานไดจัดตั้งเปนกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

หมูบานเดิมอาจเปนเงินประเดิมของกองทุนนี้  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมหมูบาน 

(๒) การระดมทุนสนับสนุนจากภายในหมูบานและภายนอกหมูบาน 

(๓) การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบล 

(๔) เงินคาเสียหายจากผูกระทําผิดตอกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ียินยอม

ชดใชใหแกกองทุน 

(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มี ผูบริจาคใหแกกองทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ  ฟนฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินและทรัพยสินของกองทุน 

ขอ ๒๔ กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือการบริหารจัดการใหเปนไปตามแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

หมูบานใหมีประสิทธิภาพ 

(๒) เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ

คณะกรรมการระดับหมูบาน   

ขอ ๒๕ ใหคณะกรรมการระดับหมูบานเปนผูบริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบานโดยใหมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข  ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของการใชเงินกองทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  โดยใหประธานคณะกรรมการระดับหมูบานเปนผูลงนาม

ประกาศใช 
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(๒) จัดทําบัญชีรายรับ  รายจาย  ของกองทุนตามวิธีปฏิบัติทั่วไป  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดเปดเผย 

(๓) พิจารณาการใชเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานเพ่ือใชตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว 

(๔) ติดตาม  รายงาน  และประเมินผลการใชจายเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบาน  เสนอตอที่ประชุมหมูบานอยางนอยปละสองครั้ง 

หมวด  ๖ 

มาตรการและวธิีการการดําเนินการ 

ขอ ๒๖ เพ่ือดําเนินการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของขอบัญญัตินี้  ใหองคการบริหาร 

สวนตําบลเมืองจังรวมกับคณะกรรมการระดับหมูบาน  และคณะกรรมการระดับตําบล  ดําเนินการ

รวบรวมขอเท็จจริง  เกี่ยวกับปญหาที่ราษฎร  หรือผูท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ท่ีไมสามารถ

ดําเนินการได  และจัดประชุม  เพ่ือแสวงหามาตรการ  หรือวิธีการเพ่ือแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดถึง 

เชิญบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหขอเท็จจริง  ขอเสนอแนะ  รวมทั้งทําขอตกลงรวมกับตําบลใกลเคียง

เพ่ือหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่จัดการรวม  เพ่ือใหบรรลุผล 

ตามเจตนารมณของขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทใด ๆ  ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน  หรือตามขอบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการระดับหมูบาน  

รวมกับคณะกรรมการระดับตําบล  ดําเนินการแสวงหาวิธีการและมาตรการ  เพ่ือระงับยับย้ังขอพิพาท 

ดวยวิธีการตามแนวทางสันติวิธี  ตั้งอยูบนหลักเมตตาธรรม  หลักธรรมาภิบาล  และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หมวด  ๗ 

บทปรบัปรงุแกไขขอบญัญตั ิ

ขอ ๒๗ การแกไขเปล่ียนแปลงขอบัญญัตินี้ใหเปนไปตามการตราขอบัญญัติตามกฎหมาย 

วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๘ กฎ  ระเบียบ  เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบานใด

ที่ใชมากอนขอบัญญัตินี้ประกาศใชบังคับใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการแกไขเปล่ียนแปลง 

เมื่อประกาศใชขอบัญญัตินี้แลว  กฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ของหมูบานใดที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการระดับหมูบานปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง

ขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๙ ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังดําเนินการเลือกคณะกรรมการระดับหมูบาน 

ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาหกสิบวัน  ภายหลังจากขอบัญญัตินี้ประกาศใชบังคับ 

ขอ ๓๐ ใหมีการเลือกคณะกรรมการระดับตําบลใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาเกาสิบวัน

ภายหลังจากขอบัญญัตินี้ประกาศใชบังคับ 

ขอ ๓๑ ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองจังดําเนินการใหการสนับสนุน  และประสาน 

ความรวมมือกับกํานันและผูใหญบานในเขตตําบลเมืองจัง  คณะกรรมการระดับหมูบาน  และคณะกรรมการ

ระดับตําบล  ผูนําชุมชนและบุคคล  หรือสวนราชการที่เกี่ยวของ  รวมกันจัดทําและปรับปรุงขอมูลแนวเขต

ที่อยูอาศัยแนวเขตท่ีดินทํากิน  แนวเขตปาชุมชน  แนวเขตพ้ืนที่จัดการรวม  แนวเขตปาอนุรักษตําบลเมืองจัง  

ขอมูลรายแปลงเกี่ยวกับท่ีดินทํากิน  ขอมูลแหลงน้ําชุมชน  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 

ในรูปแบบตาง ๆ  ใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ภายหลังจากขอบัญญัตินี้ประกาศใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

สํารวย  ผัดผล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเมืองจัง 
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