








คํานิยม 

 
การพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินรวมกับอปท.ในพื้นท่ีลุมน้ําอิง  ภายใตโครงการวิจัย แนวทางการ

พัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ   ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิงท่ีมี    

ดร.สหัถยา  วิเศษ เปนนักวิจัยโครงการ   โดยการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายอนุรักษลุมน้ําอิง   กอง

เลขา  SIC โดยไดรับการสนับสนุนจาก โครงการอนุรักษแมน้ําอิง และสมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต  ดวยเล็งเห็น

ความสําคัญของระบบการกระจายอํานาจของทองถ่ิน เทศบาล  อบต. ในการสรางการมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรชุมชนผานขอกฏหมายท่ีชุมชนรวมกันบัญญัติข้ึนมา ใหสอดคลองกับบริบทฐาน

ทรัพยากรและการจัดการของทองถ่ิน ในรูปแบบขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากร   

จากการดําเนินงานท่ีผานมา เริ่มต้ังแตการประชุมทําความเขาใจเรื่องเทศบัญญัติวาดวยการ

จัดการทรัพยากร   การเดินทางไปศึกษาดูงานรูปแบบการพัฒนาเทศบัญญัติ ท่ีอปท.จังหวัดนาน และ

การศึกษาขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  พรอมท้ังเทศบาลไดแตงต้ังคณะทํางานรางเทศบัญยัติทองถ่ินท่ีมาจาก

หลายภาคสวน และการประชุมยกรางเทศบัญญัติวาดวยเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมตําบลสันมะคา และนํารางเทศบัญญัตินําเสนอตอชุมชน และเขาสูกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็น  เสนอแนะท้ัง8 ชุมชนผานชองทางตางๆ ท้ังประชุมและผานส่ือสารชองทางตางๆ จนมีการ

ปรับแกรางใหสมบูรณและนําเขาสูการประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ จํานวน 3 วาระ 

และไดเทศบัญญัติท่ีผานการเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันมะคา และไดมีการลงนามเห็นชอบจาก

นายอําเภอปาแดดเปนท่ีเรียบรอย  

ท่ีผานมา ชุมชนพื้นท่ีลุมน้ําอิงยังไมมีการจัดทําขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีแต

เพียงแผนงานในระดับชุมชนและระดับตําบล รวมท้ังระเบียบท่ีกําหนดโดยคนในชุมชนเทานั้น จากความ

เปนมาและความสําคัญของปญหาท่ีกลาวมา ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพัฒนา

ขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิงโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในพื้นท่ีตําบล

สันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชุมชนไดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําในแมน้ําอิง การจัดการ

ปาชุมชน มีแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสันมะคา ท้ังนี้ 

ผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง

โดยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นท่ีอื่นๆ ตอไป  

 

โครงการอนุรักษแมน้ําองิ 

ธันวาคม 2561  



คํานํา 

 
หนังสือ “แนวทางการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย” 

เปนงานท่ีเกิดข้ึนมาจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนสันมะคาท่ีเห็นความสําคัญของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการยกระดับกฎเกณฑท่ีชุมชนกําหนดมาเปนกฎหมายของทองถ่ิน คือ เทศบัญญัติ 

การออกเทศบัญญัติจึงเปนการประกาศกติกา และขอตกลงรวมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ.2550 ท่ีรับรองอํานาจขององคกรปกครองทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ถือเปนตนแบบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีไดริเริ่มในการพัฒนาแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย

การมีสวนรวมของคนในชุมชนและหนวยงานภาคีทุกภาคสวนแหงแรกในพื้นท่ีลุมน้ําอิง ซึ่งแนวทาง

ดังกลาวสามารถนําไปขยายผลในพื้นท่ีในลุมน้ําอิง หรือพื้นท่ีชุมชนอื่นท่ีมีความสนใจตอไป  

กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติของตําบลสันมะคา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูบริหาร 

และสภาเทศบาลตําบลสันมะคา รวมท้ังประชาชนท้ัง 8 หมูบานในตําบลสันมะคาท่ีมีสวนรวมกันในการ

อนุรักษ ดูแล ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางชาญฉลาด ไมวาจะเปนปาไม แมน้ําอิง 

แมน้ําพุง สัตวปา ถึงแมวาจะใชระยะเวลาในการดําเนินงานท่ีคอนขางนานมาต้ังแตปพ.ศ” 2559 แตทุก

ฝายก็ไดบทเรียน และประสบการณจากการทํางานรวมกันในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ นายบุญเพ็ง กําแหง นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา ทีมสภาเทศบาลตําบลสันมะคา 

รวมท้ังกํานัน ผูใหญบานท้ัง 8 หมูบาน ท่ีไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทศบัญญัติ และสนับสนุนการ

ดําเนินงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ปลัดนุ คุณโสภา วงศใหญ ซึ่งเปนแกนหลักในการประสานงานกับ

พื้นท่ี การประสานงานกับหนวยงานภาคสวนตางๆ และไดรวมกันผลักดันจนงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี  

ขอขอบคุณ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงาน

ทองถ่ินเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน ท่ีไดสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และขอมูลในการพัฒนา

เทศบัญญัติของตําบลสันมะคา  

 

 

 



ทายสุด ขอขอบคุณ พี่นองตําบลสันมะคาทุกทานท่ีมีชวยกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติของ

บานตนเอง ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวถือเปนฐานในการดํารงชีวิตของผูคน ซึ่งจะสงตอไปยังลูกหลาน 

เพื่อใหมีการอนุรักษควบคูไปกับการใชประโยชน ภายใตกฎระเบียบท่ีชุมชนไดมีสวนรวมในการคิด และ

พัฒนาออกมาเปนเทศบัญญัติท่ีจะเปนกฎกติกาใหคนในชุมชนไดมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืนตอไป  

 

สหัทยา วิเศษ 

ธันวาคม 2561  
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ตอนที่ 1  

บทนํา 
 

ลุมน้ําอิงเปนลุมน้ําสาขาของลุมน้ําโขง มีแมน้ําอิงเปนแมน้ําสายหลัก ท่ีมีตนกําเนิดมาจาก

เทือกเขาผีปนน้ําหรือดอยหลวงในจังหวัดพะเยา ไหลผานพื้นท่ีอําเภอแมใจ อําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต 

อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําในจังหวัดพะเยา แลวไหลเขาสูอําเภอปาแดด อําเภอเทิง 

อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล ไปบรรจบกับแมน้ําโขงท่ีบานปากอิง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร มีพื้นท่ีลุมน้ําท้ังหมด 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี

จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย  

ลุมน้ํ าอิงมีระบบนิ เวศท่ีหลากหลายไปดวยทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซึ่ งมี

ความสัมพันธกับวิถีความเปนอยูของชุมชน กอเกิดประเพณีวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรท่ี

หลากหลาย เชน การเล้ียงผีขุนน้ํา การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา ตลอดจนวิถีชีวิตประจําวัน ปจจุบัน

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยท่ัวไปในลุมน้ําอิงลดจํานวนลงจากเดิมเปนจํานวนมาก ซึ่ง

เกิดจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน การใชทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน และท่ีสําคัญชุมชนขาดจิตสํานึกตอการใช

ทรัพยากร เชน การบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การพังทลายของตล่ิง การเพิ่มพื้นท่ีปลูกขาวนา

ปรัง การใชเครื่องมือทําประมงท่ีผิดประเภทพันธุปลาในแมน้ําอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญ

พันธุ เปนตน รวมท้ังนโยบายระดับประเทศ ระดับทองถ่ิน และโครงการพัฒนาในลุมน้ําอิงท่ีขาดการมีสวน

รวมของประชาชนอยางแทจริง การพัฒนาดังกลาวไดสงผลตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ

ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง (สหัทยา วิเศษ, 2544)  

 เมื่อเกิดวิกฤตส่ิงแวดลอมดานดิน น้ํา ปา หลายชุมชนเริ่มเห็นความสําคัญของการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนฐานทรัพยากรทางอาหารใหคนในชุมชน ไดมีความมั่นคงทางอาหารท้ังจาก

ปาและแมน้ํา  จากการหนุนเสริมของหนวยงานท้ังภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน  รวมไปถึงองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  มีการกอเกิดเขตอนุรักษพันธุปลาในแมน้ําอิงและหนองน้ําตางๆ รวมถึงการจัดการปาชุมชน 

ปาชุมน้ําริมแมน้ําอิง ไดมีการกําหนดขอบังคับ กฎระเบียบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติรวมกันของชุมชนและ

หมูบานใกลเคียงในการดูแลรักษาพื้นท่ีรูปธรรม แนวคิดและการปฏิบัติจริงในการอนุรักษปาและพันธุปลา

ไดขยายไปหลายหมูบานในลุมน้ําอิง  

อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีรวมศูนยอํานาจไวสวนกลาง ผานการกําหนด

กฎหมาย นโยบายในการควบคุมจัดการทรัพยากร ทําใหชุมชนทองถ่ินท่ีอาศัยอยูในเขตปาเปนผูผิด



2 

 

กฎหมาย ไมมีความมั่นคง ขาดสิทธิ ขาดโอกาสในการเขาถึงการพัฒนา ปจจัยดังกลาวทําใหเกิดความ

ขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร เปนผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา เพราะ

กระบวนการเรียกรองทางนโยบายท่ีผานมาท่ีไมสามารถ แกปญหาทางนโยบายและความไมชัดเจนในทาง

ปฏิบัติ แมวาการตอสูเพื่อ เรียกรองความเปนธรรมในทางนโยบายท่ีกลาวมาในขางตนจะมีผลตอกระแส

ทางสังคมท่ีเห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจและสิทธิชุมชนดานการจัดการ ทรัพยากรฯ รวมท้ังมี

การเปล่ียนแปลงในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีมติครม. ท่ีใหชะลอการจับกุมชาวบานในพื้นท่ี แต

ความหวั่นไหวและความรูสึกไมมั่นคง ปลอดภัยของชุมชนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง จากปรากฏการณการ

แยงชิงทรัพยากร และการแกปญหาท่ีไมชัดเจนทางกฎหมาย ซึ่งแนวทางการใชขอบัญญัติทองถ่ินจึงเปน

แนวทางหนึ่งท่ีเครือขายองคกรชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ

สถาบันการศึกษาตางๆ เห็นวาจะเปนแนวทางในการกระจายอํานาจและเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมแนวใหม  

การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 

66,67 และ 290 ท่ีรับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาและ 

วัฒนธรรม ชุมชนทองถ่ินท่ีมีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม จึงมีความชอบธรรม ในการพัฒนา

ขอบัญญัติทองถ่ินใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือกับสวนราชการองคการปกครอง

สวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ในระดับทองถ่ิน (มูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ, มปป.)  

ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชุมชนไดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําในแมน้ํา

อิง  การจัดการปาชุมชน มีแผนในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีกิจกรรมในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติรวมกับภาคสวนตางๆ รวมท้ังมีกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีกําหนด

โดยคนในชุมชน ในการดําเนินงานไดรบัการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสันมะคา ซึ่งเปนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีใหความสําคัญกับการทํางานโดยการมีสนรวมของคนในชุมชน   

เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ถือเปนตนแบบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีไดริเริ่มในการพัฒนาแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย

การมีสวนรวมของชุมชนแหงแรกในพื้นท่ีลุมน้ําอิง ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถนําไปขยายผลในพื้นท่ีในลุม

น้ําอิง หรือพื้นท่ีชุมชนอื่นท่ีมีความสนใจตอไป 
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ตอนที่ 2  

ความสําคัญและบทเรียนของการจัดทาํบัญญัตทิองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนยเปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่งท่ีกอใหเกิดความไมเปน

ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทย ดังปรากฏใหเห็นจากความขัดแยงระหวาง

รัฐกับราษฎรซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึน ตราบใดท่ียังไมมีการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมใน

การตัดสินใจใหแกทองถ่ินและชุมชน  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนใน

การมีสวนรวมจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมท้ังความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน สิทธิชุมชนตามท่ีกลาวนี้มีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมตองรอ

ใหมีการบัญญัติกฎหมายรองรับ ท้ังนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยท่ี 3/2552 วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 

2552 มีใจความตอนหนึ่งวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณใหสิทธิ

และเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีท่ีรัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดย

ไมตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน”  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนหนวยงานในระดับทองถ่ินซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลและ

มีอํานาจหนาท่ีดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามกฎหมายหลายฉบับ อปท. จึงมี

บทบาทสําคัญในการคุมครองสิทธิชุมชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให

ความสําคัญแกการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแก อปท. มาตรา 

290 บัญญัติให อปท. โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีจัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ฉะนั้น หาก อปท. มีความเขมแข็ง อปท. ในฐานะท่ีเปน

หนวยงานซึ่งมีความใกลชิดและสามารถเขาใจสภาพปญหาของพื้นท่ีไดมากกวาหนวยงานของรัฐอื่นๆ ยอม

มีบทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองสิทธิชุมชน 

 

อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมาย

ปจจุบัน 

ขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นท่ีสาธารณะ และเปนพื้นท่ีประกอบอาชีพของประชาชน ท้ังนี้เปนไปตาม

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งขอบัญญัติทองถ่ินหมายถึง กฎท่ีออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติ
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน และการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินของ

ประชาชนในเขตทองถ่ิน ดังนั้นการออกขอบัญญัติทองถ่ินเปนการประกาศกติกา และขอตกลงรวมภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ท่ีรับรองอํานาจขององคกรปกครองทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอยางยั่งยืน ในมาตราดังตอไปนี้  

 มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือ

ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สามารถออกขอบัญญัติทองถ่ิน ท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญไดตามแนวนโยบายบริหารราชการแผนดิน ท่ี

เนนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

มาตรา 43 การกระทําเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ

ส่ิงแวดลอม  

มาตรา 66 บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและของชาติและมีสวน

รวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมรวมท้ังความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ

ทองถ่ินไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แหงรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสราง

พื้นฐานสารสนเทศในทองถ่ิน ใหท่ัวถึงและเทาเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพรอมให

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด  

มาตรา 290 เพื่อสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี

อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ (1) 

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูในเขตพื้นท่ี 

(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพื้นท่ี เฉพาะใน

กรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีของตน (3) การมีสวนรวมในการพิจารณา

เพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นท่ี ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพ

ของประชาชน 0

1 

                                                             
1
 มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนภาคเหนือ, รางคูมือแนวทางการออกขอบัญญัติทองถ่ิน เพื่อสนับสนุนงาน

พัฒนาทีอ่ยูอาศัยและที่ดินทํากิน, มปป. 
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    ปจจุบันมีกฎหมายจัดต้ัง อปท. และกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแก อปท. ซึ่งบัญญัติเรื่องอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินไว ท่ีสําคัญไดแก 

    1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (กกถ.) มี

อํานาจหนาท่ีจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแก อปท. ซึ่งรวมถึงการถายโอนภารกิจดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมดวย ในมาตรา 16 (24) บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาท่ีดานการ

จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 - มาตรา 56 กําหนดไวเพียงกวางๆ ให

เทศบาลมี 

หนาท่ีตองจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และ มาตรา 60 บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศ

บัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตรา

เทศบัญญัติ 

3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 

บัญญัติให อบต.  

มีหนาท่ีตองจัดทําบริการสาธารณะหลายประการ ซึ่งรวมถึงการคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมาตรา 71 บัญญัติให อบต. มีอํานาจออกขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนตําบลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของตน 

ความรวมมือระหวาง อปท. และชุมชนทองถ่ินในการอนุรักษ บํารุงรักษา และใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติมีปรากฏใหเห็นในวงกวางข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการจัดการ

ทรัพยากรปาไมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ขอบัญญัติทองถ่ินท่ีมักถูกหยิบยกข้ึนมา

เปนตัวอยางเชน 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทา เร่ืองการจัดการปาชุมชนตําบลแมทา พ.ศ. 

2550  

ครอบคลุมพื้นท่ีปาชุมชน 5 แหงในตําบลแมทา เนื้อท่ีกวา 52,823 ไร ซึ่งชุมชนไดรวมกัน

อนุรักษ ดูแลรักษา และจัดการใชประโยชนอยางตอเนื่องมากวา 12 ป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา เร่ืองการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2552  

มีสาระสําคัญเรื่องกําหนดเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเขตท่ี 1 (5,400 เมตร 

จากขอบน้ําชายฝงออกไปในทะเล) และเขตท่ี 2 (1,500 เมตร จากขอบน้ําชายฝงออกไปในทะเล) และ

กําหนดชนิดและขนาดของเครื่องมือประมงท่ีหามใช พรอมบทลงโทษ 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง) วาดวยการอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นท่ีราบชายฝง

ประมาณ 75,937.5 ไร ควบคุมเครื่องมือทําการประมงเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของกอบกุลและคณะ 1

2 เรื่องการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริม

ประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. พบวา บทบัญญัติกฎหมาย

รัฐธรรมนูญฯ เปนเพียงกรอบหรือหลักการในการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมใหแก อปท. หากจะใหหลักการดังกลาวบังเกิดผลอยางแทจริง จะตองมีการตรากฎหมายเพื่อ

รองรับอํานาจหนาท่ีดังกลาว สําหรับในเรื่องนี้ มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติใหรัฐตองตรา

กฎหมายเพื่อรองรับอํานาจหนาท่ีของ อปท. ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และมาตรา 

305 (5) บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการปกครองทองถ่ินให

แลวเสร็จภายในสองป นับแตวันแถลงนโยบายตอรัฐสภา สถาบันพระปกเกลาไดรับมอบหมายใหจัดทําราง

กฎหมายเพื่อกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 290 แตยังมีความคืบหนานอยมาก เพราะคณะทํางานท่ี

แตง ต้ังข้ึนมีความเห็นท่ีแตกตางกันหลายเรื่อง มีผลทําใหขอบเขตอํานาจหนาท่ีของ อปท .ในการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังคงไมชัดเจนอยูตอไป  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

2
 กอบกุล รายะนาคร และคณะ, การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท., รายงานการวิจัย, สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2555. 

หนา 3-4.  
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เปาหมายของการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน  

โคร งก าร เสริ มสร า งพ ลั งท อ ง ถ่ิน ขับ เค ล่ื อนข อ บัญญั ติ ตํ าบล เพื่ อก ารปฏิ รู ปร ะบบ

ทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ ไดระบุถึงเปาหมายของการพัฒนาขอบัญญัติ

ทองถ่ินไว 4 ประการไดแก 2

3 

             (1) เพื่อการรับรองสถานะ และรับรองการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชน การออกขอบัญญัติท่ีเปนกฎหมายระดับทองถ่ิน จะเปนการรับรองสถานะใหกฎระเบียบของ

ชุมชน รับรองคณะกรรมการดานการจัดการปาชุมชน คณะกรรมการท่ีดิน และคณะกรรมการจัดการน้ํา 

ฯลฯ ท่ีต้ังข้ึนในชุมชนใหมีสถานะทางกฎหมายและเพื่อการรับรองความมั่นคงในการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยนอกจากการจัดการทรัพยากรปาชุมชนและทรัพยากรแหลงน้ําแลว 

การออกขอบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการท่ีดินยังสามารถกําหนดกรอบการใชท่ีดินในปา หรือระบบ

เกษตรท่ีสงเสริมใหมีการเพาะปลูกอยางตอเนื่อง ยั่งยืน ไมทําลายส่ิงแวดลอม และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแก

ประชาชน 

   (2) เพื่อการกระจายอํานาจและถายโอนอํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชน ในขอบัญญัติ

ทองถ่ินควรเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อถายโอนอํานาจในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรใหแกชุมชน 

ตามกฎระเบียบท่ีแตละชุมชนเขียนข้ึน โดยมีกลไกคณะกรรมการ (ปาชุมชน/ท่ีดิน/น้ํา) ของชุมชนเปน

กลไกท่ีรับการถายโอนอํานาจมาท่ีชุมชนอยางแทจริง ซึ่งจะมีกลไกระดับตําบลเปนกลไกควบคุม ดูแล และ

ตรวจสอบรวมอีกระดับหนึ่ง 

   (3) เพื่อเสริมพลังจากการปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู และกระบวนการเคลื่อนไหวทาง

สังคม การจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน เปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงความคิดและการเปล่ียนแปลง

ตนเองของชุมชนทองถ่ินท่ีเคยตกอยูในระบบการปกครองแบบรวมศูนย ภายใตระบบอุปถัมภ ภายใต

ความไมรู ความกลัว กระบวนการทําขอบัญญัติทองถ่ินจึงเปนกระบวนการปลดแอกทางความคิดท่ีทําให

มั่นใจในสิทธิ ความมั่นใจในความรู และขอมูลท่ีทุกคนตางไดรวมสืบคน ศึกษา ปฏิบัติการในการแปร

ความคิด ความจริงมาสูลายลักษณอักษรท่ียอมรับรวมกัน 

   (4) เพื่อสรางพลังอํานาจจากขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติการรวม และการสรางระบบ

ฐานขอมูลของชุมชนทองถ่ินเพื่อขับเคลื่อนในการแกปญหาตอไป หัวใจการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินดาน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และท่ีดินคือ ฐานขอมูล กระบวนการจัดทําขอมูลการจัดการและการใช

                                                             
3 โครงการเสริมสรางพลังทองถ่ินขับเคลื่อนขอบัญญัติตําบลเพ่ือการปฏิรูประบบทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิเพ่ือ

การพัฒนาท่ีย่ังยืนภาคเหนือ, เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทองถ่ินกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร 

กรณีการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินตําบลทาเหนือ, (มปป).หนา 10-11.  
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ประโยชนจากทรัพยากรดิน น้ํา ปา ท่ีตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย (ท้ังภายในและภายนอก) 

โดยเฉพาะภายในชุมชนจําเปนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําฐานขอมูล และตรวจสอบขอมูล 

การออกแบบกระบวนการและเครื่องมือในการจัดทําและตรวจสอบขอมูลท่ีสรางกระบวนการมีสวนรวมมี

ความสําคัญมาก โดยเฉพาะขอมูลท่ีไดจําเปนตองไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ท้ังท่ีเปนคนในชุมชนและ

เปนท่ีนาเช่ือถือแกคนภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ เพราะสามารถเปนฐานขอมูล

สําคัญท่ีชุมชนจะใชเปนเครื่องมือตอรอง เจรจา และผลักดันไปสูการแกไขปญหารวมกันในทางนโยบาย

ตอไปได 

 

หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินแบบมีสวนรวม  

  โคร งก าร เสริ มสร า งพ ลั งท อ ง ถ่ิน ขับ เค ล่ื อนข อ บัญญั ติ ตํ าบล เพื่ อก ารปฏิ รู ปร ะบบ

ทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ ไดระบุถึงเปาหมายของการพัฒนาขอบัญญัติ

ทองถ่ินไว 4 ประการไดแก 3

4  

(1) เปนกระบวนการแกไขปญหาแบบใหมท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม กลาวคือ ตองสะทอนให

เห็นถึงคุณภาพของการเปล่ียนแปลงอยางรอบดาน ท้ังดานการปองกันการบุกรุกพื้นท่ีปา การพัฒนา

โอกาสการเขาถึงสิทธิของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นฐานของการมีสวนรวมใน

ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองตนเองของทองถ่ิน 

(2) มุงเนนกระบวนการสรางการเรียนรูขององคกรชุมชนและภาคี กอนพิจารณาตัดสินใจเลือก

แนวทางการออกขอบัญญัติทองถ่ิน เชน การกระจายอํานาจ การพึ่งตนเอง อํานาจของประชาชน สิทธิ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิชุมชน การจัดการรวม ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ฯลฯ 

(3) มุงเนนสรางกระบวนการเรียนรูกับคณะผูบริหาร และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เจาหนาท่ีอปท. ปลัด นิติกร ใหมีความเขาใจเปาหมาย หลักการ และข้ันตอนการดําเนินงานพัฒนา

ขอบัญญัติแบบมีสวนรวมใหชัดเจน 

(4) กําหนดใหเปนนโยบายท่ีชัดเจนของทองถ่ิน กระบวนการออกขอบัญญัติทองถ่ินเรื่องการ

จัดการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ควรใหผูบริหารและสภาฯ ประกาศกําหนดใหเปนนโยบายการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจน และนําเรื่องเขาสูกลไกสภาฯ การพิจารณาแตงต้ังคณะทํางานอยางเปนทางการ 

                                                             
4
 เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทองถ่ินกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนา

ขอบัญญัติทองถ่ินตําบลทาเหนือ (มปป).หนา 13-14.  
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รวมท้ังการแตงต้ังคณะท่ีปรึกษาท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ เจาหนาท่ีปาไม นักวิชาการ 

และภาคีท่ีเกี่ยวของ  

(5) กระบวนการสํารวจขอมูลอยางมีสวนรวมระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังขอมูลกายภาพ แผนท่ี 

แผนผังการใชประโยชน ขอมูลประวัติศาสตร เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ระเบียบกติกาชุมชน ฯลฯ 

เปนเรื่องจําเปนท่ีตองดําเนินการประกอบการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูมี

สวนไดสวนเสีย ท้ังราชการ ทองถ่ิน และชุมชน เพื่อใหเปนประโยชนตอกระบวนการออกขอบัญญัติและ

การบังคับใชท่ีมีประสิทธิภาพ  

(6) กระบวนการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ควรมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถและรับรองสถานะ

ขององคกรชุมชน ในฐานะท่ีเปนองคกรหลักในการควบคุม บริหารจัดการจริงในแตละหมูบาน 

(7) การพัฒนากระบวนการติดตาม รายงานผลหลังประกาศบังคับใชขอบัญญัติทองถ่ิน โดย

ดําเนินการอยางเปนระบบ ใหสามารถตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน และจัดทําระบบการรายงานตอประชาชน 

และสาธารณะ ไดรับรูรวมกันอยางจริงจัง  

 

กรณีตัวอยางองคกรปกอครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

ชุมชนโดยการสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง ไดดําเนินการสรางกติกา 

ขอตกลงรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใน

รูปแบบของขอบัญญัติทองถ่ิน ซึ่งถือเปนกฎหมายของทองถ่ิน ภายใตสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ .ศ .2550 ท่ี รับรองอํ านาจขององคกรปกครองทอง ถ่ินในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นขอบัญญัติทองถ่ิน จึงเปนแนวทางหนึ่งหรือเปนกฎหมายรูปแบบหนึ่งท่ีจะทําให

ชุมชนทองถ่ินสามารถดูแล รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางยั่งยืน รวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได และกําหนดเปนขอบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย

การมีสวนรวมของประชาชนตัวอยางชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการทรัพยากร เชน กรณีพื้นท่ีตําบลบอหิน  อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ท่ีชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีการทําขอตกลงและกติการวมกันในการใชเครื่องมือ

ประมง การจับสัตวน้ํา รวมท้ังรวมดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  โดยมีองคการบริหารสวน

ตําบลบอหิน ออกขอบัญญัติวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน 

พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนขอบัญญัติกฎหมายทองถ่ินท่ีออกโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยอาศัยอํานาจ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และขณะนี้ก็ไดมีการดําเนินการเรื่องการแกไขปญหาท่ีดิน

ทํากินและท่ีอยูอาศัยของชุมชนและการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันอีกดวย    
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การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ีตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง ก็เปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดอีกหนึ่งชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรใน

ชุมชนไดอยางดี โดยเริ่มจากการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชน รางกติกาการดูแลรักษาและ

การใชประโยชนทรัพยากรรวมกัน การปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลน เพื่อนําไปสู

การจัดทําขอบัญญัติตําบล  เพื่อใชเปนกฎกติกาในการปฏิบัติรวมกันและรองรับการดําเนินการจัดการ

ทรัพยากรของชุมชน  

การจัดการทรัพยากรดวยชุมชนท้ังสองพื้นท่ีท่ีไดยกตัวอยางมานั้นจะเห็นไดวาชุมชนมีการต่ืนตัว

กับการบริหารจัดการทรัพยากรโดยใชการมีสวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ท้ังองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีอยูในชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ส่ิงเหลานี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของ

ชุมชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเห็นความสําคัญของการจัดการ

ทรัพยากรสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติรวมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชนเปนรูปธรรมท่ีเห็นได

ชัดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาใชเพื่อสรางประโยชนสุขของชุมชนและการจัดการทรัพยากรชุมชน

อยางยั่งยืน ท้ังทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสรางความเปนธรรมในชุมชน โดยมีองคกร

ตางๆ ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนใหเปนไปตามความตองการรวมกันของชุมชน  ซึ่ง

ชุมชนอาศัยอํานาจตามสิทธิทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 5 

กรณีการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีข้ันตอน

ดังตอไปนี้  

(1) การทบทวนตนทุน ระบบขอมูล การจัดการกลไกการทํางาน ท้ังตนทุนท่ีมีอยูเดิมกับตนทุน

ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู การปฎิบัติการการจัดการทรัพยากรท่ีผานมาท้ังระบบฐานขอมูลการใชประโยชน

ท่ีดินโดยใชระบบสารสนเทศท่ีแสดงใหเห็นขอมูลท่ีดินทํากิน ท่ีอยูอาศัยท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ของชาวบานท่ี

ลงในแผนท่ีภาพถายทางอากาศมาตรา 1:4000 ครอบคลุมเต็มพื้นท่ี และขอมูลแสดงพัฒนาการการ

จัดการทรัพยากรของชุมชน  

(2) การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการจัดการปาชุมชน ท่ีดินทํากิน เหมืองฝาย และไฟปา โดย

ฐานขอมูลเปนผลจากการทํางานของเครือขายชุมชนท่ีไดรวบรวมมาทีละประเด็นหลายข้ันตอน โดยการ

สนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสรางความชัดเจนของฐานขอมูล นอกจากนี้ยังเปนการประเมิน

ทิศทางท่ีชุมชนตองการในการจัดการฐานทรัพยากรกับยุทธศาสตรท่ีคณะทํางานตองการผลักดัน 

(3) การเรียนรูข้ันตอน และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
                                                             

5
 สมเกียรติ นากระโทก, การมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรางรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ประเด็นการจัดต้ังกิจการของเอกชนที่อาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนใน

ชุมชน, บทความวิจัย.ศูนยบริการวิชาการ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา, หนา 5.  
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- การเตรียมความพรอมแกนนําชุมชน โดยการจัดเวทีสรุปบทเรียน เวทีเรียนรูเรื่อง

สิทธิและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เวทีจัดทําแผน ฯลฯ เพื่อสรางความเขาใจ และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการ

พัฒนาไปสูเปาหมายรวมกัน  

- การนําเสนอแนวคิด แนวทางและรับฟงความคิดเห็นตอการพัฒนาขอบัญญัติสู

ชุมชน เปนการดําเนินงานของคณะทํางานท่ีตองนําเสนอส่ิงท่ีแกนนําไดยกรางแนวทางไว โดยตองมีการ

เตรียมการประเมินสถานการณภายในชุมชน ในประเด็นทรัพยากรดินน้ําปาท่ีชุมชนเกี่ยวของ รวมท้ังการ

เตรียมการภายในเชน การประชาสัมพันธใหชุมชนรับรู และเขารวม การเตรียมหัวขอนําเสนอใหมีความ

กระชับ และเช่ือมโยงกับประเด็นปญหาของชุมชน  

- การสรุปผล การทําความเขาใจและการสนับสนุนของชุมชน เพื่อทบทวน สรุปผล 

และวางแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

(4) การจัดทําฐานขอมูลชุมชนและสํารวจขอบเขตการใชประโยชนท่ีดิน ปาไมของชุมชน

รวมกับผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โดยใชแผนท่ีภาพถายทางอากาศกับเครื่องหาตําแหนงพิกัดดาวเทียม ทําให

ชุมชนทําการปรับปรุงขอมูลของตนเองและสามารถใชประโยชนไดเปนอยางดี 

(5) การตรวจสอบขอมูล การตรวจสอบความชัดเจนของขอมูลท่ีไดจัดทําเปนข้ันแรกกอนท่ีจะ

ทําการปรับปรุงแกไขในฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร วามีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีและการใช

ประโยชนหรือไม และการตรวจสอบกฎระเบียบและกติกาการใช 

(6) การยกรางขอบัญญัติ รวมกับผูเช่ียวชาญทางนิติศาสตร โดยยกรางต้ังแตหลักคิด / หลักการ

ของรางขอบัญญ ัติ เนื้อหา รายละเอียด กลไก วิธีการดําเนินงาน เปนตน 

(7) การประชาพิจารณรางขอบัญญัติ และการสนับสนุนรางขอบัญญัติของชุมชน เพื่อให

ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบรายละเอียดเนื้อหาของรางฯ และไดแสดงความคิดเห็นเพื่อ

ปรับปรุงกอนนําเขาสูกระบวนการข้ันตอนการพิจารณาของสภา 

(8) การนําเขาสูกระบวนการสภา โดยมีข้ันตอนคือ 1) การยื่นเสนอรางขอบัญญัติฯ 2) การ

ตรวจสอบรายช่ือ 3) การพิจารณารางและลงมติ  

(9) การขออนุมัติตอนายอําเภอ เมื่อนายกองคการฯ ไดรับมอบรางขอบัญญัติท่ีผานการเห็นชอบ 

พรอมบันทึกการประชุมสภาฯจากประธานสภา เพื่อดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติตามระเบียบ

องคการบริหารกรณีของอนุมัติ-รับรองขอบัญญัติ พรอมกับแนบรางขอบัญญัติท่ีผานการเห็นชอบ พรอม

บันทึกการประชุมสภาฯ แลวสงใหนายอําเภอพิจารณา 5

6 

                                                             
6 เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทองถ่ินกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนา

ขอบัญญัติทองถ่ินตําบลทาเหนือ, (มปป).หนา 17-19. 
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สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  ไดกลาวถึงกระบวนการยกรางขอบัญญัติทองถ่ิน

แบบมีสวนรวมท่ีมีความคลายคลึงกับการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัด

เชียงใหม ประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้  

(1) การสรางพลัง สรางแนวความคิดรวมของประชาชนในทองถ่ิน โดยการหาแกนนําท่ีพรอม

และเขาใจปญหาโดยการพูดคุยแบบไมเปนทางการ การเปดแนวคิดโดยการจัดเวทีประชาคม การ

วิเคราะหสถานการณ การแลกเปล่ียน ศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรมาจุดประกายใหเห็นความสําคัญ จะ

ทําใหไดแกนนําในการทํางาน 

(2) จัดต้ังคณะทํางาน-คณะกรรมการรวมเพื่อขยายแนวคิดสูชุมชน เพื่อหาแกนนําท่ีจะมาเปน

คณะทํางาน รวมท้ังการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน

ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนเพื่อใหเขามารวมเปนคณะทํางาน หรือคณะกรรมการรวม โดยจัดเปนเวที

ประชุมเพื่อพิจารณาแตงต้ังคณะทํางาน หรือคณะกรรมการรวม รวมท้ังการออกหนังสือแตงต้ังท่ีเปน

ทางการจากอปท. 

(3)  สรางกระบวนการรวบรวมขอมูลแบบมีสวนรวม โดยการสํารวจขอมูลดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ โดยการใชเครื่องมือท่ีไดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน จะทําให

ขอมูลมีความนาเช่ือถือ มีการตรวจสอบขอมูล และการคืนขอมูลสูชุมชน 

(4) ระดมความคิด/ประชุมวางกฎระเบียบ เปนการประชุมระหวางคณะกรรมการเพื่อยกราง

หรือทบทวนกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปประเด็นสําคัญประกอบดวย 

ขอบเขตพื้นท่ี การจัดการพื้นท่ี ระเบียบ กติกา ขอหาม ขอตกลงรวม การสงเสริม การฟนฟู การดูแล

รักษา โครงสรางการบริหารจัดการ คณะกรรมการ บทบาทหนาท่ี แผนการบริหารจัดการทรัพยากรฯ  

(5) ประชาคมหมูบาน วางกฎกติการวมกัน การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนเพื่อใหคนใน

ชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณากฎระเบียบรวมกัน โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดพิจารณา แลกเปล่ียน 

ปรับปรุงเพิ่มเติม 

(6) จัดทํารางขอบัญญัติรวม การประชุมเพื่อยกรางขอบัญญัติโดยการแตงต้ังคณะกรรมการยก

ราง โดยมีท่ีปรึกษาดานกฎหมายใหคําแนะนํา ทําใหไดรางขอบัญญัติเขาสูสภาฯ เพื่อใหท่ีประชุมสภาพ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม และมีมติเห็นชอบใหนํารางขอบัญญัติไปประชาพิจารณ เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก

ชาวบานทุกหมูบาน โดยสมาชิกสภาฯ จะนําขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขในรางขอบัญญัติตอไป  

(7) การเสนอขอบัญญัติสูการพิจารณาของสภาและเสนอตอนายอําเภอ การเสนอราง

ขอบัญญัติเขาสูสภามี  3 แนวทาง คือ การเสนอโดยประชาชนโดยประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมนอยกวากึ่งหนึ่งสามารถเขาช่ือกันยื่นคํารองตอประธานสภาฯ การเสนอโดย
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ผูบริหาร นายกอบต. นายกเทศมนตรี และการเสนอโดยสภา โดยการเรียกประชุมสมาชิกสภาเพื่อขอมติ

รับรองใหความเห็นชอบตอรางขอบัญญัติ และเสนอตอนายอําเภอใหความเห็นชอบ 

(8) การประกาศใชขอบัญญัติ ผูบริหารลงนาม และออกคําส่ังประกาศขอบัญญัติ และนําไปติด

ประกาศตามท่ีระเบียบกําหนดไว 6

7 

 

ขอควรคํานึงในการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   

(1) เนนกระบวนการเรียนรู โดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและความรวมมือกัน

ของหลายฝาย แตละข้ันจะเปนการสรางการเรียนรูจากการปฏิบัติการรวม ศึกษาหาขอมูลรวม จัดการรวม 

สรุปบทเรียนรวม ตรวจสอบ แกไข ปรับเปล่ียน และดําเนินการใหเกิดกติการวมกันจนเปนท่ียอมรับ

รวมกัน 

 (2) มีฐานองคกรชุมชน-เครือขายเดิมในการขับเคลื่อนกระบวนการ การจัดทําขอบัญญัติ

ทองถ่ิน ควรเปนส่ิงท่ีชุมชนตองการทํา โดยการผลักดันจากองคกรและเครือขายชุมชนท่ีทํางานอยาง

ตอเนื่อง จะทําใหไดรับการขานรับและผลักดันสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดงายข้ึน 

 (3) มีขอมูลท่ีชัดเจน นาเช่ือถือ ไดรับการยอมรับจากุกฝาย กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลใหเปน

ท่ียอมรับ บางพื้นท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใช

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขามาใชในกระบวนการศึกษาขอมูล มีการสํารวจพื้นท่ี การตรวจสอบ

ขอมูลจากหลายฝาย ทําใหมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับจากหนวยงานภาครัฐและสังคมภายนอกมากข้ึน  

 (4) การมีสวนรวมและการทํางานรวม จากฝายปฏิบัติการไดแก แกนนําชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชน คณะทํางานของชุมชน ซึ่งเปนแกนนําอีกฝายไดแกหลักในการขับเคล่ือนกระบวนการต้ังแตตนจน

จบ ทําหนาท่ีสรางกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนใหเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการ การศึกษา ตรวจสอบ ออกกฎระเบียบ ใหการรับรองรางขอบัญญัติ การรวมลงช่ือเสนอราง

ขอบัญญัติ  

อีกฝายไดแกฝายสนับสนุน ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน ทําหนาท่ีสนับสนุนกระบวนการ

ทางความคิด กระบวนการวิเคราะห และวางแผนการดําเนินงานของฝายปฏิบัติการ การสนับสนุนทาง

เทคนิค เครื่องมือตางๆ เชน การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนฝายเช่ือมประสานความรวมมือ

                                                             
7
 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, คูมือกระบวนการยกรางเพื่อจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน, (กรุงเทพฯ : โกลเดนไทม พร้ินต้ิง จํากัด 2554), หนา 46-

62. 
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ภาคีตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนทางนโยบาย งบประมาณ กําลังคน เจาหนาท่ี เครื่องมือ 

อุปกรณตางๆ องคกรภาครัฐ ท่ีเกี่ยวของในการจัดทําขอมูล รวมปฏิบัติการในกระบวนการ จะทําใหเห็น

ความสําคัญในการออกขอบัญญัติในการแกไขปญหาและดําเนินงานพัฒนารวมกัน นักวิชาการ สนับสนุน

ทีมท่ีปรึกษาดานกฎหมาย จัดกระบวนการยกรางขอบัญญัติแบบมีสวนรวม ทําใหชุมชนและอปท.สามารถ

แปรขอมูลมาเปนกฎหมายทองถ่ินท่ีไดรับการยอมรับได  

 (5) การทําใหกระบวนการไดรับการยอมรับและมีสถานะ โดยการยกสถานะของกระบวนการ

จัดทําขอบัญญัติทองถ่ินเปนกระบวนการมีสวนรวม เชน มีหนังสือจากอปท.ในการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อ

จัดทําขอมูล หนังสือประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในทองถ่ินและทองท่ี การประกาศเปนนโยบาย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 7

8 

  

บทเรียนการผลักดันเทศบัญญัติ 

     ณัฐกร วิทิตานนท 8

9 ไดสรุปใหเห็นถึงบทเรียนในการผลักดันเทศบัญญัติ โดยระบุหลักเกณฑ

ในการออกเทศบัญญัติ และขอบัญญัติทองถ่ิน ซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

  (1) การออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

       หลักเกณฑในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตามพรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา 71 วรรคหนึ่ง อบต. อาจออกขอบัญญัติเพื่อบังคับใชในเขตอบต. 

ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของอบต. หรือเมื่อมี

กฎหมายบัญญัติใหอบต.ออกขอบัญญัติหรือมีอํานาจออกขอบัญญัติ  

ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บ และจะกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิให

กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น 

   (2) การออกเทศบัญญัติ 

              หลักเกณฑในการออกเทศบัญญัติ ตามพรบ. เทศบาลพ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

มาตรา 60 เทศบาลมีหนาท่ีตราเทศบัญญัติข้ึนบังคับใชไดในกรณี เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ

หนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวใน พรบ. นี้ หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือมี

อํานาจตราเทศบัญญัติ 

                                                             
8 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, คูมือกระบวนการยกรางเพื่อจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มปป., หนา 40-46. 
9
  ณัฐกร วิทิตานนท, บทเรียนการผลักดันเทศบัญญัติ, สาํนักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. มปป. 

(เอกสารอัดสําเนา).  
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    ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหเกินกวา 

๑,๐๐๐ บาท 

   ท่ีมาของเทศบัญญัติ  ตามมาตรา 61 ทวิ รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย ชองทางท่ี 1 

นายกเทศมนตรี ชองทางท่ี 2 สมาชิกสภาเทศบาล แตกรณีจะตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม

นอยกวา 2 คน ชองทางท่ี 3 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน (กรณี อบต. อยูในมาตรา 71 วรรค 2) 

กรณีท่ีสามตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน (popular 

initiative) ซึ่งใชบังคับมาต้ังแตปพ.ศ. 2542 ซึ่งใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูท่ีมีสิทธิ

เลือกต้ังใน อปท. แตละแหง สามารถเขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

ทองถ่ิน เพื่อใหพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได ซึ่งก็ตองเปนเรื่องท่ีอยูในเขตอํานาจของ อปท. ดวย  

การอนุมัติเทศบัญญัติ  ตามมาตรา 62 ภายใน 7 วัน นับแตสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบ  

กรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยังผูวา

ราชการจังหวัดพิจารณา 

กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังผูวาราชการ

จังหวัดพิจารณา 

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหแลวเสร็จ และสงคืนภายใน 15 วัน ถาผูวาราชการจังหวัดไม

พิจารณาใหแลวเสร็จ ถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยแลว กรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย

กับรางฯ ใหสงนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป 

หากแตผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย ใหสงรางนั้นพรอมเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาลภายใน 

15 วัน นับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น เพื่อใหพิจารณารางนั้นใหม ภายใน 30 วัน หากสภาเทศบาลมี

มติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกเทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสง

รางนั้นใหนายกฯ ลงนามบังคับใชเปนเทศบัญญัติได และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ (กรณี อบต.อยู

ในมาตรา 71 วรรค สาม ส่ีและหา) 

หากสภาเทศบาลไมยืนยันภายใน 30 วัน หรือยืนยันตามรางเดิมดวยเสียงนอยกวา 2 ใน 3 ก็ให

รางนั้นเปนอันตกไป  

เทศบัญญัติมีผลบังคับใช 

ตามมาตรา 63 เทศบัญญัติจะมีผลบังคับใชไดเมื่อประกาศไวโดยเปดเผย ท่ีสํานักงานเทศบาล

แลว 7 วัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศบัญญัตินั้นวาใหบังคับใชทันที ก็ใหใชบังคับใน

วันท่ีประกาศนั้น  แตในกรณี อบต. ไมไดมีบทกําหนดเชนนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบกฎหมายท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถอางถึง 

 

 องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 

มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 (1) 

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ีอยูใน

เขตพื้นท่ี 

มาตรา 16 แหงพรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และ

การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (7) คุมครอง 

ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม 

มาตรา 60 แหงพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 อยางไรก็

ตามกฎหมายจัดต้ังเทศบาลไมไดระบุชัดเจนให

เทศบาลมีหนาท่ีในเรื่องนี้  

มาตรา 16 แหงพรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2542 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และ

การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

อาจรวมไปถึงการอ าง  “ สิทธิ ชุมชน” ท่ีมี ใน

รัฐธรรมนูญ ตลอดจนพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  

โดยสรุปการออกขอบัญญัติทองถ่ิน สามารถกระทําได ดังนี้ 

1) การออกขอบัญญัติทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายจัดต้ัง เชน พรบ. เทศบาล พ.ศ. 

2496 พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 

2540 

2) การออกขอบัญญัติทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง เชน พรบ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 

3) ขอบัญญัติทองถ่ิน ไมวาจะออกโดยอาศัยฐานแหงอํานาจตามกฎหมายเฉพาะใด เชนถือวาเปน 

“กฎ” ตามมาตรา 3 ของ พรบ. จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

 



ตอนที่ 3 

ขอมูลทั่วไปของตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวดัเชียงราย 

 

บริบทชุมชนตําบลสันมะคา 

ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ต้ังอยูหางจากตัวท่ีวาการอําเภอปาแดดระยะทาง 

7 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทาง 57 กิโลเมตร โดยมี

สภาตําบล    สันมะคาท่ียกฐานะจัดต้ังเปนเทศบาลสันมะคาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 23 

กุมภาพันธ 2540 และในปจจุบันไดรับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 

2552 จัดต้ังเปนเทศบาลตําบลสันมะคา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดูแลและตอบสนองปญหาและ

ความตองการของประชาชน ภายใตขอบเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 27,393 ไร หรือประมาณ 43.83 ตาราง

กิโลเมตร  

อาณาเขต 

ทิศเหนือ      ติดตอ ตําบลปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย  

ทิศตะวันออก    ติดตอ ตําบลหงสหิน และตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

ทิศใต         ติดตอ ตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต และตําบลหวยแกว อําเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา 

ทิศตะวันตก   ติดตอ ตําบลศรีโพธิ์เงิน อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย 

พื้นท่ีตําบลสันมะคาประกอบดวย พื้นท่ีทําการเกษตร 23,616 ไร คิดเปนรอยละ 86.2 ของพื้นท่ี

ท้ังหมด พื้นท่ีอยูอาศัย 1,450  ไร คิดเปนรอยละ 5.3 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีปาไม 2,000  ไร คิดเปนรอย

ละ 7.3 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีอื่นๆ 327  ไร คิดเปนรอยละ 1.2 ของพื้นท่ีท้ังหมด รวมพื้นท่ี

ท้ังหมด 27,393  ไร หรือประมาณ 43.83 ตารางกิโลเมตร 

สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบลุมลอมรอบดวยภูเขาและปาไมท่ีสวนใหญอยูในเขตปา

อนุรักษสักลอ-ปาแมพุง มีแมน้ําอิงและแมน้ําพุงไหลผานหมูบาน แมน้ําอิงเปนเสมือนแนวกั้นเขตแดน

ระหวางตําบลสันมะคากับตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ระยะทาง 13 กิโลเมตร สวนแม

น้ําพุงไหลผานหมูบานระยะทาง 5 กิโลเมตร และเปนเสมือนแนวเขตแดนแบงหมูบานในเขตตําบล

ออกเปน 2 เขต เขตละ 4 หมูบาน 
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีหมูบานในตําบลสันมะคา  

(ท่ีมา: เว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา ) 

 

การประกอบอาชีพ ประกอบดวย  ทํานาป และนาปรัง ปลูกลําไย การปลูกแตงโม การทอผาไหม 

กลุมอาชีพ ไดแก กลุมทอผาไหม กลุมจักสานผูสูงอายุตําบลสันมะคา กลุมปุยหมักชีวภาพ กลุมทําน้ํายา

เอนกประสงค กลุมน้ําด่ืมสะอาด กลุมเย็บผา กลุมขาวกลอง โดยมีสินคาและผลิตภัณฑประจําตําบล 

ไดแก ผาไหม ขาวกลอง น้ํายาเอนกประสงค เส้ือผายืดสําเร็จรูป แจวบอง  

กลุมทางสังคมในตําบล ไดแก กลุมพัฒนาสตรี กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุมผูพิการ 

กลุมผูสูงอายุ ชมรมกํานันผูใหญบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สายตรวจอาสา สภาเด็กและ

เยาวชน กลุมดอกรัก กลุมผูใชน้ํา กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุท่ีบาน กลุมแมบานสายใยรัก สลาชุมชน 

ศูนยบริการจัดการภัยพิบัติตําบลสันมะคา  

ดานวัฒนธรรมประเพณีในตําบล จะมีวัฒนธรรมความเช่ือแบบไทยอีสาน และแบบไทยลานนา 

โดยมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ไดแก ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีบวงสรวงพระธาตุลอมกู ประเพณี

บวงสรวงดอยมอนเล่ียม เปนตน  
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ขอมูลพื้นฐานการใชประโยชนท่ีดิน 

ตําบลสันมะคา มีพื้นท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 27,393 ไร หรือ 42.14 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบดวย พื้นท่ีทําการเกษตร 23,616 ไร คิดเปนรอยละ 86.2 ของพื้นท่ีท้ังหมดพื้นท่ีอยูอาศัย 1,450 

ไร คิดเปนรอยละ 5.3 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีปาไม 2,000 ไร คิดเปนรอยละ 7.3 ของพื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ี

อื่นๆ 327 ไร คิดเปนรอยละ 1.2 ของพื้นท่ีท้ังหมด 

ลักษณะการใชพื้นท่ีของตําบล  

พื้นท่ีถือครองท้ังหมด 27,393 ไร พื้นท่ีทําการเกษตร 23,616 ไร แบงเปนทํานา 18,200 ไร คิด

เปนรอยละ 77.1 จํานวน 1,150 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 87.9 ทําสวน 3,739 ไร คิดเปนรอยละ 15.8 

จํานวน 900 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 68.8 ทําไร 1,337 ไร คิดเปนรอยละ 5.7 จํานวน 219 ครัวเรือน คิด

เปนรอยละ 16.7 ปลูกพืชและเล้ียงสัตว 320 ไร คิดเปนรอยละ 1.3 จํานวน 80 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 

6.1ประมง 20 ไร รอยละ 0.1 จํานวน 126 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 9.6 

 

ภาพท่ี 2 แผนท่ีพื้นท่ีหมูบานในตําบลสันมะคา  

 

 



20 
 

ลักษณะการใชพื้นท่ีของหมูบาน  

หมูท่ี 1 มีพื้นท่ีการเกษตร 3,025 ไร พื้นท่ีอาศัย 175 ไร พื้นท่ีอื่นๆ 36 ไร พื้นท่ีถือครอง 3,226 

ไร หมูท่ี 2 มีพื้นท่ีการเกษตร 4,599 ไร พื้นท่ีอาศัย 195 ไร พื้นท่ีอื่นๆ 48 ไร พื้นท่ีถือครอง 4,992 ไร หมู

ท่ี 3 มีพื้นท่ีการเกษตร 2,796 ไร พื้นท่ีอาศัย 183 ไร พื้นท่ีอื่นๆ 30 ไร พื้นท่ีถือครอง 2,009 ไร หมูท่ี 4 มี

พื้นท่ีการเกษตร 852 ไร  พื้นท่ีอาศัย160 ไร พื้นท่ีอื่นๆ 15 ไร พื้นท่ีถือครอง 1,027 ไร หมูท่ี 5 มีพื้นท่ี

การเกษตร 3,717 ไร พื้นท่ีอาศัย207 ไร พื้นท่ีอื่นๆ 47 ไร พื้นท่ีถือครอง 5,151 ไร หมูท่ี 6 มีพื้นท่ี

การเกษตร 1,361 ไร พื้นท่ีอาศัย 155 ไรพื้นท่ีอื่นๆ 40 ไร พื้นท่ีถือครอง 1,976 ไร หมูท่ี 7 มีพื้นท่ี

การเกษตร 2,886 ไร พื้นท่ีอาศัย 185 ไร  พื้นท่ีอื่นๆ 51 ไร พื้นท่ีถือครอง3,122 ไร หมูท่ี 8 มีพื้นท่ี

การเกษตร 4,380 ไร พื้นท่ีอาศัย 190 ไร  พื้นท่ีอื่นๆ 60 ไร พื้นท่ีถือครอง 4,880 ไร  

(เทศบาลตําบลสันมะคา, ขอมูลท่ัวไป ออนไลน)   

 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนชุมชน 2 กลุมชาติพันธุคือ คนไทยวน หรือ

คนเมือง   และคนอีสานท่ีอพยพมาจากจังหวัดสุรินทร จังหวัดนครราชสีมา มาต้ังถ่ินฐานในบริเวณท่ีราบ

ลุมแมน้ําอิง และแมน้ําพุงซึ่งเปนแมน้ําสาขาของแมน้ําอิง ท่ีมีความอุดมสมบูรณของปาไม แมน้ํา และสัตว

ปานานาชนิดซึ่งคนในชุมชนไดใชประโยชนและพึ่งพาในการดํารงชีพมาต้ังแตแรกต้ังถ่ินฐาน ตอมาเม่ือมี

ประชากรเพิ่มมากข้ึน การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดเพิ่มข้ึนตามมาดวย บางคนใชประโยชน

โดยขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดจํานวนลงเรื่อยๆ ลําหวยหลายสายเริ่มแหงลง 

และไมมีน้ําในฤดูแลง สัตวปา ปลาและสัตวน้ําลดจํานวนลง บางชนิดสูญพันธุ สงผลตอการทํามาหากินท่ี

ฝดเคืองมากยิ่งข้ึน  

จากสถานการณปญหาดังกลาว ผูนําชุมชนเริ่มเกิดความตระหนัก นํามาสูการพูดคุยกันเพื่อหา

แนวทางการแก ไ ขปญหา ต อมา ชุมชนต างๆ  ใน ตําบลสันมะคา ได มีก ารอนุ รั กษ และฟ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานของตนเอง ไดแก การจัดทําวังสงวน เขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําในแมน้ําอิง 

การจัดการปาชุมชน แนวเขตปาชุมชน การประกอบประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสัตวปา แตละชุมชนมีสวนรวมในการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

ชุมชน และกําหนดมาตรการของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบกฎระเบียบชุมชนท้ัง 

8 หมูบาน 

ในการจัดการปาชุมชนของหมูบานนั้น นอกจากจะมีคณะกรรมการในระดับชุมชนแลว ยังไดมี

การจัดการปาในระดับตําบล โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการปาชุมชนตําบลสันมะคา 4 หมูบาน

ประกอบดวยหมูท่ี 2 บานวังผา หมูท่ี 5 บานวังนอย หมูท่ี 6  บานวังอวนและหมูท่ี 8  บานวังศิลา เม่ือ
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วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2553  โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลสันมะคาเปนประธาน คณะกรรมการปาชุมชน มี

แผนงานรวมกัน ในการดูแลรักษาปาชุมชน มีกฎระเบียบปาชุมชน การจับกุมเมื่อมีคนลักลอบเก็บของปา 

ลักลอบตัดไม สวนการทําแนวกันไฟ การดับไฟปา การเดินตรวจปา การสํารวจมีการทําเปนประจําทุก

เดือน การสรางความเขาใจและประชาสัมพันธ ทางกํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานอาสาทําหนาท่ี  รวมถึง

ตัวแทนอีก 4 หมูบานท่ีไมมีพื้นท่ีปาไมไดใหความรวมมือและเขารวมดําเนินการเปนภาพรวมตําบล เพราะ

ไดใชประโยชนจากปาเชนกัน  

 
ภาพท่ี 3 แผนท่ีปาชุมชนในตําบลสันมะคา 
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ภาพท่ี 4 แมน้ําและลําหวยในตําบลสันมะคา  

(ท่ีมา: เว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา ) 

 
 

ภาพท่ี 5 แหลงน้ําในตําบลสันมะคา  

(ท่ีมา: เว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา ) 
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1) มาตรการชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา   

ก. มาตรการระดับตําบล 

นอกจากการจัดการปาชุมชนในตําบลสันมะคา ยังมีการจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาหรือวังสงวน

ในแมน้ําอิง และแมน้ําพุง ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของตําบลสันมะคา ดังนี้  

1. ในแมน้ําพุง ระหวางฝายแมน้ําพุง บานวังอวน ทวนน้ําข้ึนไป 250 เมตร และตามน้ําถึงฝาย

บานสันปาคามและหลังฝายสันปาคามอีก 100 เมตร ในบริเวณบานวังอวน และบานสันปาคาม หมูท่ี ๗  

2. ในแมน้ําอิง เริ่มจากสะพานธรรมมิกราช (สะพานแมน้ําอิงไปบานวังขอนแดง) ทวนน้ํา 250 

เมตร ตามน้ํา 250 เมตร ในบริเวณหนาวัดวังศิลา บานวังศิลา หมูท่ี 8    

3. ในแมน้ําอิง จากฝายแมน้ําอิงทวนน้ําข้ึนไป 150 เมตร และตามน้ําอีก 150 เมตร รวม

ระยะทางประมาณ 300 เมตร ในบริเวณบานวังผา หมูท่ี 2  

ท้ังนี้ เทศบาลตําบลสันมะคา ไดแตงต้ังคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูน้ําแมน้ําอิงและแมน้ําพุง 

ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2558  โดยมีนายธรกร เหมืองอุน ผู ใหญบานบานสันปาคาม เปนประธาน 

คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ีดูแลรักษาะบบนิเวศลุมน้ํา พิจารณาจัดทําแผนอนุรักษและฟนฟูแมน้ําอิง เพื่อ

เสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยผสานกับภูมิปญญาพื้นบาน ประเพณีทองถ่ินใหแหลงอนุรักษฯ เกิด

ความยั่งยืนสืบตอไป 

 ข. มาตรการระดับหมูบาน 

   นอกจากการจัดการระดับตําบลโดยมีคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูน้ําแมน้ําอิงและแมน้ําพุง 

แต ง ต้ัง โดยเทศบาลตําบลสันมะคาแลว  แตละชุมชนไดมีการออกกฎระเบียบในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง เพื่อเปนกฎระเบียบท่ีบังคับใชในชุมชน ดังตอไปนี้  

 (1) กฎ ระเบียบเขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบานแมน้ําอิง บานวังศิลา หมูท่ี 8  ตําบลสันมะคา    

แมน้ําอิงในอดีตอุดมสมบูรณ และชุกชุมไปดวยสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบันกลับมี

จํานวนลดนอยลง บางชนิดเกือบสูญพันธ หมูบานท่ีอยูติดกับลําน้ํา จึงหันมารวมตัวกันจัดต้ังเขตอนุรักษ

พันธปลาข้ึน โดยเริ่มตนนี้  ไดกําหนดจุดระหวางฝายแมน้ําอิงทวนน้ําข้ึนไป  200 เมตร และตามน้ําอีก 

300 เมตร รวมระยะทางประมาณ  500  เมตร  

    แมน้ําอิงไดทําคุณประโยชนแก ประชาชนตําบลสันมะคา โดยไดอาศัยพึ่งพาแมน้ําอิงในดานตางๆ 

ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมตางๆภายในครัวเรือนมาหลายช่ัวอายุคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การเปนแหลงอาหารของชุมชน แตปจจุบันปญหานานัปการท่ีเกิดกับแมน้ําอิง  ท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพน้ํา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรน้ํา ทําใหสัตวน้ําและพันธุปลาตางๆลดนอยลง 

ปลาบางชนิดสูญพันธุไป 
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      ดวยความตระหนักในปญหา ชาวตําบลสันมะคา จํานวน 8 หมูบาน และชาวบานวังผา จึงได

รวมมือรวมใจกันจัดต้ังเขตอนุรักษพันธุปลาข้ึนเพื่อเปนการอนุรักษพันธุปลา สัตวน้ําตางๆ ในแมน้ําใหคง

อยูตลอดไปและเปนการรักษาระบบนิเวศวิทยาของแมน้ํา 

ขอ 1 เขตอนุรักษพันธุปลา อยูระหวางวัดวังผาศิลาราม ทวนน้ําข้ึนไป  200 เมตร และตามน้ําอีก  

300  เมตร  รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร และใหเปนเขตอนุรักษสืบไป หามมิใหมีการเปดหาปลา

หรือจับปลาโดยวิธีใดๆ ในเขตอนุรักษ 

ขอ 2 ในบริเวณเขตอนุรักษพันธุปลา  หามกระทําการ 

  1)  จับสัตวน้ําทุกชนิด โดยใชอุปกรณจับปลาทุกชนิด 

  2)  ไมใหใชไฟชอตปลา  ยาเบ่ือ  ในเขตอนุรักษ  และบริเวณเหนือน้ํา  ทายน้ํา   

  3)   หามท้ิงส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  ลงในลําน้ํา 

ขอ 3  โทษปรับ 

1) จับสัตวน้ําบริเวณเขตอนุรักษ มีโทษปรับเปนเงิน ตัวละ  500  บาท 

2) ใชไฟชอตปลา ยาเบ่ือในเขตอนุรักษและบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา ปรับครั้งละ 1,000 

– 10,000 บาท พรอมยึดอุปกรณทําผิดท้ังหมดและดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวย

การคุมครองสัตวน้ําทุกชนิดของกรมประมง   

ขอ  4 รางวัลนําจับ เมื่อมีการปรับ ใหแบงเงินคาปรับใหผูแจงเบาะแส  50%  ท่ีเหลือนําเขา

กองทุนอนุรักษพันธุปลาแมน้ําอิง 

ขอ  5 การมีสวนรวม ทุกคนตองชวยกันดูแลรักษาปลาทุกชนิดในเขตอนุรักษ  ตลอดจน

สภาพแวดลอมในเขตอนุรักษพันธุปลา   

ขอ  6 การพิจารณาเรื่องตาง ๆ  กรณีท่ีแตกตางออกไปจากขอ 1 ถึงขอ 5 ใหอยูในดุลพินิจของ

คณะกรรมการอนุรักษพนัธุปลาแมน้ําอิง 

ขอ  7 กําหนดวันใชบังคับ กฎ ระเบียบนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตน

ไป 

(2) กฎระเบียบเขตอนุรักษพันธุปลาพืน้บานแมน้ําอิง บานวังผา หมูท่ี 2 ตําบลสันมะคา    

แมน้ําอิงในอดีตอุดมสมบูรณ และชุกชุมไปดวยสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบันกลับมี

จํานวนลดนอยลง บางชนิดเกือบสูญพันธุ หมูบานท่ีอยูติดกับลําน้ํา จึงหันมารวมตัวกันจัดต้ังเขตอนุรักษ

พันธปลาข้ึน โดยเริ่มตนนี้  ไดกําหนดจุดระหวางฝายแมน้ําอิง ทวนน้ําข้ึนไป  150 เมตรและตามน้ํา 150 

เมตร รวมระยะทางประมาณ 300  เมตร  

    แมน้ําอิง ไดทําคุณประโยชนแก ประชาชนตําบลสันมะคา  โดยไดอาศัยพึ่งพาแมน้ําอิงในดาน

ตางๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมตางๆภายในครัวเรือนมาหลายช่ัวอายุคน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งการเปนแหลงอาหารของชุมชน แตปจจุบันปญหานานัปการท่ีเกิดกับแมน้ําอิง  ท้ังดานปริมาณ

และคุณภาพน้ํา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรน้ํา ทําใหสัตวน้ําและพันธุปลาตางๆลด

นอยลง ปลาบางชนิดสูญพันธุไป 

      ดวยความตระหนักในปญหา ชาวตําบลสันมะคา จํานวน 8 หมูบาน และชาวบานวังผา จึงได

รวมมือรวมใจกันจัดต้ังเขตอนุรักษพันธุปลาข้ึนเพื่อเปนการอนุรักษพันธุปลา  สัตวน้ําตาง ๆ  ในแมน้ําให

คงอยูตลอดไป  และเปนการรักษาระบบนิเวศวิทยาของแมน้ํา 

ขอ 1 เขตอนุรักษพันธุปลา  อยูระหวางฝายแมน้ําอิง  ทวนน้ําข้ึนไป  150 เมตร  และตามน้ําอีก  

150  เมตร  รวมระยะทางประมาณ  300  เมตร และใหเปนเขตอนุรักษ     สืบไป  หามมิใหมีการเปดหา

ปลาหรือจับปลาโดยวิธีใด ๆ  ในเขตอนุรักษ 

ขอ  2 ในบริเวณเขตอนุรักษพันธุปลา  หามกระทําการ 

  1)  จับสัตวน้ําทุกชนิด  โดยใชอุปกรณจับปลาทุกชนิด 

  2)  ไมใหใชไฟชอตปลา  ยาเบ่ือ  ในเขตอนุรักษ  และบริเวณเหนือน้ํา  ทายน้ํา   

  3)   หามท้ิงส่ิงปฏิกูล ขยะมูลฝอยลงในลําน้ํา 

ขอ 3 โทษปรับ 

1) จับสัตวน้ําบริเวณเขตอนุรักษ มีโทษปรับ เปนเงิน ตัวละ 500 บาท 

2) ใชไฟชอตปลา ยาเบ่ือในเขตอนุรักษ และ บริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา มีโทษปรับครั้งละ 

1,000 – 10,000 บาท พรอมยึดอุปกรณทําผิดท้ังหมด  และดําเนินคดีตามกฎหมายวา

ดวยการคุมครองสัตวน้ําทุกชนิดของกรมประมง   

ขอ 4  รางวัลนําจับ เมื่อมีการปรับ  ใหแบงเงินคาปรับใหผูแจงเบาะแส  50%  ท่ีเหลือนําเขา

กองทุนอนุรักษพันธุปลาแมน้ําอิง 

ขอ  5 การมีสวนรวม ชาวบานทุกคน  ตองชวยกันดูแลรักษาปลาทุกชนิดในเขตอนุรักษ  

ตลอดจนสภาพแวดลอมในเขตอนุรักษพันธุปลา   

ขอ 6 การพิจารณาเรื่องตาง ๆ  กรณีท่ีแตกตางออกไปจาก  ขอ 1 ถึง  ขอ  5   ใหอยูในดุลพินิจ

ของคณะกรรมการอนุรักษพันธุปลาแมน้ําอิง 

ขอ 7  กําหนดวันใชบังคับ กฎ ระเบียบนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 เปนตน

ไป 

 

 

 

 



26 
 

 (3) กฎระเบียบเขตอนุรักษปลาและสัตวน้ํา แมน้ําพุง ตําบลสันมะคา   

แมน้ําพุงในอดีตอุดมสมบูรณ และชุกชุมไปดวยสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบันกลับมี

จํานวนลดนอยลง บางชนิดเกือบสูญพันธ หมูบานท่ีอยูติดกับลําน้ํา จึงหันมารวมตัวกันจัดต้ังเขตอนุรักษ

พันธปลาข้ึน โดยเริ่มตนนี้  ไดกําหนดจุด เริ่มต้ังแต ฝายบานวังอวน  -  ฝายบานสันปาคาม   และหลังฝาย

อีก 100 เมตร   

แมน้ําพุง  ไดทําคุณประโยชนแก ประชาชนตําบลสันมะคา  โดยไดอาศัยพึ่งพาแมน้ําพุงในดาน

ตางๆ ท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมตางๆภายในครัวเรือนมาหลายช่ัวอายุคน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเปนแหลงอาหารของชุมชน แตปจจุบันปญหานานัปการท่ีเกิดกับแมน้ําพุง  ท้ังดานปริมาณ

และคุณภาพน้ํา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรน้ํา ทําใหสัตวน้ําและพันธุปลาตางๆลด

นอยลง ปลาบางชนิดสูญพันธุไป 

 ดวยความตระหนักในปญหา ตําบลสันมะคาจํานวน 8 หมูบาน จึงไดรวมมือรวมใจกันจัดต้ังเขต

อนุรักษข้ึนเพื่อเปนการอนุรักษ สัตวน้ําตาง ๆ  ในแมน้ําใหคงอยูตลอดไป  และเปนการรักษาระบบ

นิเวศวิทยาของแมน้ํา 

ขอ 1 เขตอนุรักษพันธุปลาแมน้ําพุง  เริ่มต้ังแต ฝายบานวังอวน  - ฝายบานสันปาคาม   และหลัง

ฝายอีก 100 เมตร  และใหเปนเขตอนุรักษสืบไป  หามมิใหมีการเปดหาปลาหรือจับปลาโดยวิธีใด ๆ  ใน

เขตอนุรักษ 

ขอ 2 ในบริเวณเขตอนุรักษ  หามกระทําการ 

  1)  จับสัตวน้ําทุกชนิด  โดยใชอุปกรณจับปลาทุกชนิด 

  2)  ไมใหใชไฟชอตปลา  ยาเบ่ือ  ในเขตอนุรักษ  และบริเวณเหนือน้ํา  ทายน้ํา   

  3)  หามท้ิงส่ิงปฏิกูล  มูลฝอย  ลงในลําน้ํา 

ขอ 3  โทษปรับ 

1) จับสัตวน้ําบริเวณเขตอนุรักษ มีโทษปรับ เปนเงิน ตัวละ  500  บาท 

2) ใชไฟชอตปลา ใชยาเบ่ือในเขตอนุรักษ และบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา มีโทษปรับครั้ง

ละ 1,000 – 10,000 บาท พรอมยึดอุปกรณทําผิดท้ังหมด และดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการ

คุมครองสัตวน้ําของกรมประมง   

ขอ 4 รางวัลนําจับ เมื่อมีการปรับใหแบงเงินคาปรับ ใหผูแจงเบาะแส  50%  ท่ีเหลือนําเขา

กองทุนอนุรักษและฟนฟูแมน้ําพุง 

ขอ 5 การมีสวนรวม ชาวบานทุกคนตองชวยกันดูแล สงวน รักษาปลาและสัตวน้ําทุกชนิดในเขต

อนุรักษ  ตลอดจนสภาพแวดลอมในเขตอนุรักษ 
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ขอ 6 การพิจารณาเรื่องตาง ๆ  กรณีท่ีแตกตางออกไปจากขอ 1 ถึงขอ 5  ใหอยูในดุลพินิจของ

คณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําพุง 

ขอ 7 กําหนดวันใชบังคับ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 5 ตุลาคม  พ.ศ.2558   เปนตนไป  

กฎ ระเบียบนี้ จัดทําข้ึนตามมติท่ีประชุมประชาคมตําบลสันมะคา เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  

2558  

(4) กฎระเบียบปาชุมชน ตําบลสันมะคา  

ขอ 1 หามบุกรุกแผวถางปาชุมชน ฝาฝนปรับ 5,000 – 10,000  บาท หรือสงตัวใหเจาหนาท่ี    

ดําเนินการตามกฎหมาย 

ขอ 2 หามตัดไมทุกชนิดในเขตปาชุมชน  ฝาฝนปรับตนละ 500 – 1,000  บาท 

ขอ 3 หามจุดไฟเผาปาในเขตปาชุมชน ฝาฝนปรับ  5,000 – 10,000  บาท 

ขอ 4 หามลาสัตวในเขตปาชุมชน  ฝาฝนปรับ 500 – 1,000  บาท 

ขอ 5 ผูแจงขาวไดรับเงินรางวัลนําจับ  50 %  ของเงินคาปรับ 

ขอ 6 กรณีนอกเหนือจากขอ 1- 5  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการปาชุมชนหมูบาน    

ประกาศ ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2552 โดยเครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคาอําเภอปาแดด  

จังหวัดเชียงราย 

 

2) กรณีเดนบานวังศิลา หมู 8 ตําบลสันมะคา : ชุมชนบูรณาการจัดการทรัพยากรปา ปลา 

และสัตวปา 

ในกรณีของบานวังศิลา หมู 8 ตําบลสันมะคา ซึ่งเปนชุมชนของพี่นองชาวอีสาน สภาพของ

หมูบานเปนท่ีราบลุมตามลําน้ําอิง สสับกับท่ีเนินภูเขา ลาดเทจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศใตซึ่งติด

ลําน้ําอิง มีเทือกเขาของปาแมลอย ปาสักลอและปาแมพุง วางตัวอยูในแนวเหนือ-ใตและอยูทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน  พื้นท่ีปาบางสวนอยูในเขตพื้นท่ีของเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ จังหวัด

เชียงราย-พะเยา 

 ฐานทรัพยากรในชุมชนบานวังศิลา ประกอบดวย พื้นท่ีปาท่ีอยูในเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ 

จังหวัดเชียงราย-พะเยา 300 ไร ซึ่งแบงเปนปาอนุรักษ 200 ไร และปาชุมชน 100 ไร และมีแมน้ําอิงท่ี

ไหลผานชุมชนรวมท้ังวังน้ํา และหนองน้ํานอยใหญ  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บานวังศิลา เริ่มต้ังแตเดิมที พื้นท่ีบริเวณนี้เปนปาสงวนแหงชาติ 

ชาวบานไดเขาไปทํากิน ทําไร ทําสวนลําใย ป พ.ศ. 2530 ไดมีการปลูกตนหมอนเพื่อเล้ียงไหม คนท่ีได

ปลูกก็บุกรุกพื้นท่ีปาขยายพื้นท่ีปลูก ทําใหตนไมใหญถุกโคนลม ในเมื่อคนนั้นบุกรุกได คนอื่นก็สามารถทํา
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ได ความขัดแยงเกิดข้ึนจึงมีการตกลงกันในท่ีประชุมประชาคมหมูบาน มีมติสวนใหญหามบุกรุกปา และ

ปลอยใหปาข้ึนเองตามธรรมชาติ  

ป พ.ศ. 2537-2539 แกนนําชุมชนวังศิลารวมกับเทศบาลตําบลสันมะคา (ในชวงนั้นเปนองคการ

บริหารสวนตําบลสันมะคา)  ไดมีแนวคิดในการจัดการปาในรูปแบบปาชุมชน โดยการทําปายแนวเขตปา

ชุมชน และนําไปปกแนวเขต โดยขอข้ึนทะเบียนพื้นท่ีปาชุมชนกับกรมปาไม จํานวน 100 ไร  

 ป พ.ศ.2546-2547 เจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาพญาลอไดเขามากันพื้นท่ีปาเพื่อเตรียม

ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา มีการเก็บรวบรวมขอมูล ติดปายกันแนวเขตทํากินของชาวบาน ทําความ

เขาใจกับชาวบานท่ีมีพื้นท่ีสวนรุกเขาไปในเขตปารายบุคคล ในปนี้ไดประกาศเปนเขตพื้นท่ีปาชุมชน 100 

ไร เพื่อรักษาปาไมใหชาวบานมีการบุกรุกทํากินเพิ่มเติม และจะมีการขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม ทางวัดปาวังศิลา

ไดมีสวนรวมในการรักษาปาดวย พื้นท่ีปาท่ีวัดปาวังศิลาดูแลรักษามีประมาณ 40-50 ไร ชาวบานสามารถ

เขาไปหาของปาได  แตชาวบานไมเขาไปรบกวน ซึ่งเปนผลดีสําหรับปาในบริเวณนั้น ทําใหมีสัตวปา ของ

ปาเปนจํานวนมาก  

  ปพ.ศ. 2555-2556 มีงบประมาณทําฝายชะลอน้ําท่ีรองปาซาง ทําใหปามีความชุมช้ืนข้ึน และมี

แผนทําแหลงเรียนรูศึกษาธรรมชาติ โดยการปลูกตนไมหลาย ๆ ชนิด เพื่อทําเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ 

รวมถึงแหลงสมุนไพรดวย การปลูกผักหวาน ปลูกตนหา ตนไมชนิดอื่นๆ เพื่อเปนแนวกันชนระหวางสัตว

ปา เชน ลิง นกยูง ฯลฯ และพื้นท่ีของชาวบาน   

ปพ.ศ. 2556-2557 เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ ไดทํากิจกรรมการเพาะชําตนไม และปลูกตน

ไผรวกเปนแนวเขตพื้นท่ีปาใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของนักเรียนในโรงเรียนบานวังวิทยา และคนใน

ชุมชนวังศิลา รวมไปถึงชาวบานในตําบลสันมะคา ปจจุบัน แตละหมูบานท่ีอยูติดปา มีปาชุมชนท่ีตองดูแล

รักษา โดยการแบงเขตปาชุมชนตามรองน้ํา ตนไมในปาชุมชนท่ีเส่ือมโทรมกําลังเจริญเติบโต หมูบานอื่นใน

ตําบลสามารถเขามาใชประโยชนได  ไมมีการหามหาของปาขามปา สามารถหากินของปารวมกันได  

จากการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ เมื่อวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2555 เนื้อท่ี 18,070 ไร 

หรือประมาณ 28.91 ตารางกิโลเมตร โดยมีความเปนมาจากการท่ีป พ.ศ.2546 ประชาชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูรอบพื้นท่ีปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง ไดรองขอใหมีการสํารวจ และ

ประกาศใหพื้นท่ีปาดังกลาวเปนเขตหามลาสัตวปาตอทางราชการ เนื่องจากพื้นท่ีปาดังกลาวมีสภาพเปนปาท่ี

สมบูรณและพื้นท่ีสวนใหญต้ังอยูในเขตพื้นท่ีปาอนุรักษ (ZONE C) อีกท้ังยังมีสัตวปาเขามาอาศัยอยูหลาย

ชนิด โดยเฉพาะนกยูง ตอมาสํานักอนุรักษสัตวปา ไดมีหนังสือท่ี ทส 0912.403 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2556 

ส่ังการใหเจาหนาท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ เขาไปดําเนินการสํารวจสภาพพื้นท่ีบริเวณดังกลาว และ

ประมวลความเห็นเบ้ืองตน พรอมขอเสนอแนะ และรายงานใหสํานักอนุรักษสัตวปา  
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จากการสํารวจพบวาพื้นท่ีปาดังกลาวมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไม และสัตวปาท่ีมี

ความสําคัญอยูหลายชนิดเหมาะสมเปนอยางยิ่งท่ีจะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ตลอดจนผานความ

เห็นชอบจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับพื้นท่ีตามข้ันตอนการเสนอจัดต้ังเปนเขตหามลาสัตวปา รวมท้ัง

กรมปาไมไดพิจารณาแลว  ตอมาไดมีการจัดต้ังหนวยงานภาคสนามข้ึนโดยใชช่ือวา “หนวยควบคุมพื้นท่ีท่ี

จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ”  ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดมี

ประกาศลงวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง กําหนดพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาแมลอยไร ปาสักลอ และปา

น้ําพุง และพื้นท่ีชุมน้ําบริเวณแมน้ําอิง ในทองท่ี ตําบลแมลอย อําเภอเทิง ตําบลปาแดด ตําบลสันมะคา 

อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และตําบลหงสหิน ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ใหเปนเขตหามลา

สัตวปา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได

นําประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฉบับดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

ประกาศและงานท่ัวไป เลม 129 ตอนพิเศษ35 ง ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 ท้ังนี้ เขตหามลาสัตวปาทับ

พญาลอ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการสัตวปาและถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปาตามหลักวิชาการใน

พื้นท่ีรับผิดชอบ สังกัดสวนอนุรักษสัตวปา  สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 15 (เชียงราย) กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

พื้นท่ีโดยรอบของพื้นท่ีเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ และพื้นท่ีปาชุมชนบานวังศิลา ในรัศมี 5 

กิโลเมตร พบวามีการใชประโยชนพื้นท่ีของชาวบานวังศิลาสวนใหญในดานเกษตรกรรม คือ ปลูกพืชไร 

ปลูกไมผล ยางพารา ทํานา บริเวณนี้จะพบสัตวปาประเภทนกยูง ลิง ไกปา งูเหลือม งูจงอาง สุนัขจ้ิงจอก 

อยางไรก็ตาม สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนวังศิลาท่ีผานมา ชวงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงลิงปาท่ีเขามาหา

กินต้ังแตบริเวณวัดปาวังศิลาออกไปถึงบริเวณสวนลําใยของชาวบานท่ีอยูติดกับแนวเขตปา โดยลิงไดมา

กินลําใยของชาวบาน ท่ีผานมาชาวบานใชวิธีการไล ซึ่งลิงก็จะออกจากปามาหากินตามขางทางเมื่อถึงเวลา 

ลิงจะออกมาจากปาชวงท่ีผลลําไยสุกเทานั้น ถึงชวงหนาแลงลิงไมไดมารบกวน เพราะอาหารในปายังอุดม

สมบรูณ  

ในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมาพบวาลิงออกมากินลําใยในบริเวณสวนลําใยของชาวบานท่ีติดกับปา 

แตไมไดเกิดความเสียหายมากนัก อยางไรก็ตามในปท่ีลําใยมีราคาสูง ชาวบานไดแกปญหาดวยการไปเฝา

สวนลําใย นอกจากปญหาท่ีลิงมากินลําใยในสวนของชาวบานแลว ในชวงฤดูแลงท่ีเกิดไฟปา จะมีงูท่ีหนีไฟ

ปาเขามาในหมูบาน เชน งูจงอาง ไดเล้ือยเขามาหลบในบาน สวนนกยูงจะพบตลอดแนวเขตหามลาฯ ซึ่ง

ชาวบานมีความเช่ือวานกยูงเปนสัตวช้ันสูง เปนสัตวคูบารมีของพระราชา มีเทวดา อารักษ คอยดูแลรักษา 

หากผูใดทําอันตราย หรือลานกยูง จะมีอันเปนไปมีภัยมาถึงตัวและคนใกลชิด จึงเปนเหตุผลท่ีทําใหนกยูง

สามารถอยูอาศัยไดอยางปลอดภัย และขยายพันธุตามธรรมชาติไดเปนจํานวนมาก 
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   การแกไขปญหาเรื่องสัตวปา โดยเฉพาะลิง ทางเขตหามลาฯ ไดประสานงานกับทางชุมชนวังศิลา 

และเทศบาลตําบลสันมะคา ทํากิจกรรมกันแนวเขตปาใหมีความชัดเจน การปลูกพืชท่ีเปนอาหารสัตว

เสริมในปาบริเวณอางเก็บน้ํา เชน กลวย โดยปลูกกลวยพื้นบานเปนแนวยาวตามรองฝายชะลอน้ํา 

นอกจากนี้ทางเขตหามลาฯ ไดมีแนวคิดในการศึกษาและทดลองเกี่ยวกับอาหารลิง และการใชแมลง

ประเภทผ้ึงท่ีมีการวิจัยในสัตวใหญ คือ ชาง โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชุมชนและเทศบาลสัน

มะคา 

จะเห็นไดวา ในการจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา บานวังศิลา ไดมี

การทํากิจกรรมหลายๆ ดานควบคูกันไปท้ังการอนุรักษปา การทําแนวเขตปาชุมชน แนวเขตหามลาสัตว

ปา การสํารวจสัตวปา การสรางแหลงอาหารใหสัตวปาซึ่งอยูในระยะเริ่มตนของการดําเนินงาน โดยเนน

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และหนวยงานในชุมชนในการจัดการรวมกัน การสรางความรู ความ

เขาใจในการแกไขปญหารวมกัน และดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของแตละภาคสวน 

 

 

แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา 

หลักการและเหตุผล   

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา ต้ังอยูบน

พื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนความสมดุล  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และสราง

ภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการสรางสังคมท่ีมีความสุขอยางยั่งยืนบนรากฐาน

การพัฒนาของความสมดุล  3  มิติ  คือเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมของประชาชน  

ส่ิงแวดลอมมีความสําคัญ และจําเปนตอมนุษยอยางมากเพราะเปนแหลงใหอาหาร  ยารักษาโรค  

เครื่องนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  พลังงาน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสะดวกสบาย  ในทาง

ตรงกันขามส่ิงแวดลอมบางประเภทสามารถใหพิษภัยตอมนุษยไดอีกเชนกัน ไดแก  ของเสียและมลพิษท้ัง

ท่ีเปนขยะ  น้ําเสีย  อากาศเสีย  เสียงดัง  ความส่ันสะเทือน  แสงสวางและกิจกรรมท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปน

ตน 

แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา ประจําปพ.ศ. 2558- พ.ศ. 2560 

เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามมาตรา 35 – 36 ของพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายและ

แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540  -  2559  ไปสูการปฏิบัติในพื้นท่ี

อยางแทจริง 



31 
 

การจัดทําแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคาประจําปพ.ศ.2558 - พ.ศ. 

2560   นอกจากใชกรอบและทิศทางการพัฒนาในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เปนแนวทางในการกําหนดกรอบ

แนวคิด และประเด็นยุทธศาสตร( Strategic issues) แลวยังไดนํานโยบายระดับชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดินพ.ศ. 2548 – 2558  และยุทธศาสตรกระทรวงดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม มาประกอบการยกรางแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมพ.ศ. 2558 – 2560 มีจุดเดนท่ี

สําคัญคือ ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน โดยใชกระบวนการยกรางแผนฯ ท่ีเปดโอกาสใหทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ ในทุกข้ันตอน 

ในการแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา ประจําปพ.ศ.  2558 - พ.ศ. 

2560  จัดทําข้ึนภายใตกรอบภาระหนาท่ีท่ีตองทําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 51  ภายใตบังคับแหงหฏหมายเทศบาลตําบลมีหนาท่ีท่ีตองทําในเขต

เทศบาล ดังตอไปนี้  (7)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 

วิสัยทัศน “ รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา  รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  เพื่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ” 

พันธกิจ สงวน  อนุรักษ  ฟนฟู  และใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคา  โดยการมี

สวนรวมของประชาชนและทุกภาคี  และบูรณาการทํางานเชิงพื้นท่ี ตลอดจนเฝาระวังและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนับสนุนใหประชาชนดีมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน

ตนเอง ตามสิทธิและหนาท่ีท่ีไดรับตามรัฐธรรมนูญ โดยเทศบาลตําบลสันมะคาไดสนับสนุนองคกรชาวบาน

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ภายใตบังคับ

บังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบล 

2) เพื่อเปนแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีตําบลของเทศบาลตําบลสันมะคา 

3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลตําบลสันมะคา และเครือขายองคกรชาวบานในพื้นท่ี

ตําบลสันมะคา ใหมีบทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กับการ

สงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม 
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เปาหมาย  

1) สนับสนุน ชวยเหลือและทํางานรวมกับองคกรชาวบานในพื้นท่ีตําบลสันมะคา เพื่ออนุรักษ 

ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรูคา โดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคี และ

บูรณาการการทํางานเชิงพื้นท่ี ตลอดจนเฝาระวังและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีตําบลสันมะคา 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณทางระบบนิเวศ เพื่อเปนฐานการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน 

3) อนุรักษพื้นท่ีปาไม ไมใหลดลง 

4) ปองกันและลดอัตราการศูนยเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะดานการคุมครอง

สัตวปา และการปองลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

5) มีการจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงบูรณาการ 

6) มีการปองกันและบรรเทาภัยในพื้นท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 

7) รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

8) ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน 

9) ลดการใชสารเคมีในตําบล 

10) จัดส่ิงแวดลอมของตําบลตามงานบานหนาอยู 

11) ปกปองคุมครองผลประโยชนดานทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของตําบลสันมะคา 

12) มีองคกรชาวบานท่ีไดรับการสนับสนุนโดยเทศบาลดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในตําบล 

 

แนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ. 2558 - 2560 

1) แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญญารวมกันของภาคีตาง ๆ เพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทุก

ภาคี 

3) แนวทางการขับเคล่ือนงานเทศบาลตําบลสันมะคา เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเชิงลึก 

4) แนวทางสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

5) แนวทางกํากับ ดูแลและฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน 
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วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลสันมะคา 

1) สรางเครือขายชาวบานสํารวจดูแลทรัพยากรปาไมและสัตวปา หยุดยั้งการบุกรุกทําลายปา 

เรงรัดฟนฟูสภาพพื้นท่ีปาท่ีเส่ือมโทรม แกไขปญหาซอนทับกันระหวางพื้นท่ีปาของรัฐ และปาชุมชน 

สนับสนุนชาวบานในพื้นท่ีไดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาทุกดาน 

2) ความหลากหายทางชีวภาพ เรงรัฐการจัดทําฐานขอมูล รวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาไปสู

การเรียนรูในระดับโรงเรียน คุมครองแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติมิใหถูกทําลาย 

3) ทรัพยากรดิน เรงรัดการฟนฟูคุณภาพดิน เรงแกไขปญหาทางกายภาพของดิน รวมท้ังให

ความรูแกเกษตรกร ในการอนุรักษดินและน้ํา ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนปองกันการ

แพรกระจายของดินเค็ม 

4) ทรัพยากรน้ํา วางแผนการจัดการลุมน้ําอิง ลุมน้ําพุง โดยใหประชาชนไดมีสวนรวม สราง

จิตสํานึกการใชน้ําอยางคุมคาใหกับประชาชน ตลอดจนวางแผนการแกไขปญหาอุทกภัย และภัยแลงใน

ระยะยาวอยางเปนระบบ จัดทํากติกาการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม 

5) การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม ใหความสําคัญตอการวาง

ผังเมือง เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในชุมชน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และเครือขายชาวบานเพื่ออนุรักษ

ส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และการระดมทุนทองถ่ิน 

 

กิจกรรมหลัก 

  (1) การจัดการปาชุมชน 

1. งานสรางเครือขายปาชุมชนการจัดการปาชุมชนระดับหมูบาน  และตําบล 

2. งานฟนฟูสภาพปาชุมชน 

3. งานจัดแบงพื้นท่ีปาอนุรักษเพื่อรักษาตนน้ําลําธาร ปาใชสอย และอื่น ๆ 

4. งานจัดทําขอบเขตพื้นท่ีปาชุมชน 

5. งานอนุรักษความหลากหลายพันธ ุพืช  พันธ ุสัตว และความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. งานตรวจปาชุมชนปองกันการบุกรุกทําลายปา 

7. งานทองเท่ียวปาชุมชน 

8. งานสรางจิตสํานึกการรักษาปา การใชประโยชนอยางยั่งยืนกับประชาชน เยาวชน และ

กลุมตางๆ  

9. งานณรงคประชาสัมพันธการจัดการปาชุมชน 

10. งานศึกษาและสํารวจความหลากหลายในพื้นท่ีปาชุมชน 

11. งานควบคุมไฟปา 
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12. งานสรางการมีสวนรวมของประชาชน  เพื่อรักษาปาชุมชนรวมกัน 

13. งานพัฒนาองคความรู  และภูมิปญญาทองถ่ิน ( เสนทางศึกษาธรรมชาติ   และการใช

สมุนไพรกับการพัฒนาทองถ่ิน ) 

14. งานประชุมเสวนาเครือขายชาวบานกับการจัดการปาชุมชน 

 

   (2) งานแกปญหาหมอกควันและไฟปา โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

1. แผนงานพัฒนาระบบขอมูล ศูนยการแกปญหาหมอกควันภาคประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อ

รวบรวมขอมูล  รณรงค  เผยแพรวิธีการควบคุม  และปองกันไฟปา 

2. แผนงานรณรงคสรางความเขาใจ  และสรางสํานึกรับผิดชอบในการแกปญหาวิกฤติ

ส่ิงแวดลอม  ปญหามลพิษหมอกควัน 

3. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็ง  และสนับสนุนองคกรชุมชนใหมีศักยภาพในการฟนฟู

ระบบนิเวศ การปองกันการแกปญหาหมอกควัน 

4. แผนงานการพัฒนาองคความรูและกาจัดการปญหาไฟปา  และหมองควันท่ีเหมาะสม 

5. แผนการประสานและบูรณาการนโยบายระดับทองถ่ิน  จังหวัด  ภูมิภาค ประเทศ ให

เอื้ออํานวยและนําไปสูการแกปญหาระยะยาวได 

6. แผนงานจัดหนวยควบคุมไฟปาในพื้นท่ีเส่ียงการเกิดไฟปา 

  (3) งานการจัดการขยะ 

1. งานรณรงคการจัดการขยะในระดับครัวเรือน  และระดับตําบล 

2. งานจัดเก็บและศึกษาปญหาขยะในพื้นท่ี 

3. งานสงเสริมการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน 

  (4) งานอนุรักษน้ํา 

1. งานเครือขายลุมน้ําโดยองคกรประชาชน 

2. งานจัดทําเขตอนุรักษพันธปลา 

3. งานสืบชะตาแมน้ําประจําป 

   (5) งานควบคุมและการจัดการอากาศเสีย  

1. งานรณรงคตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะ ไดแก ควันดํา กาซคารบอนมอนนอกไซด  

ควันขาวควันดํา  และการแตงเครื่องยนต 

2. งานปรับปรุงถนนไหลทางไมใหเปนแหลงกําเนิดฝุนละออง  เชน ปลูกตนไมหรือพืชคลุม

ดินริมทางเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
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3. รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการดูแลปรับแตงยานพาหนะใหมีมลพิษอยูใน

เกณฑมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ รณรงคการใชทอไอเสียท่ีมีมาตราฐาน 

4. ดําเนินมาตรการควบคุมฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง  ใหมีการปฏิบัติตาม

ระเบียบและขอปฏิบัติในการควบคุมฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง 

5. จัดควบคุมการเผากิ่งไม  ใบไม  หญาแหง 

6. สงเสริมเกษตรอินทรียปลอดการเผา โดยการใชเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา  ไถ

กลบตอซังและซากพืช  รวมกับการใชน้ําหมักชีวภาพในการยอยสลายอินทรียวัตถุ และ

สรางเครือขายเกษตรปลอดการเผา 

7. สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนจากเศษวัสดุการเกษตร เชน การทําปุยหมัก การ

นํามาเปนเช้ือเพลิง  การทําน้ําสกัดธรรมชาติ และผลิตภัณฑหัตกรรม  เปนตน 

  (6) งานบริหารจัดการสรางพื้นท่ีสีเขียว 

1. งานสรางพื้นท่ีสีเขียวตามริมแมน้ําลําธาร  ขางทาง ตามซอยในหมูบาน  โดยการจัดปลูก

ตนไมยืนตน  ท่ีสามารถนํามาเปนอาหาร  และใชประโยชนได  ตลอดจนไมผลท่ีสัตวตาง 

ๆ สามารถนํามาเปนอาหารได  เพื่อใหอุมน้ําไวใตดินสรางความชุมช้ืนในพื้นท่ี 

2. งานสนับสนุนใหเกิดสวนสาธารณะในหมูบาน  โดยการจัดภูมิทัศนและปลูกตนไม  สราง

สวนหยอม  เพื่อนํามาซึ่งการเปนแหลงเพิ่มออกซิเจนและกรองมลพิษอากาศ  และยังใช

เพื่อการพักผอนหยอนใจ 

3. งานควบคุมการปลอยของเสียลงในแมน้ํา  ท้ังจากบานเรือน  และโรงงานอุตสาหกรรม

ตาง ๆ 
 



ตอนที่ 4 

กระบวนการพัฒนาเทศบญัญตัใินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

เทศบาลตําบลสันมะคา  

 
เทศบาลตําบลสันมะคา เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงหนึ่งในลุมน้ําอิงท่ีอยูทํางานใกลชิด

กับชุมชน ทําหนาท่ีหลักในการเปนองคกรประสานงานกับภาคสวนตางๆ ท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน 

องคกรพัฒนาเอกชนในการเขามาทํากิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําแผนปฏิบัติงาน

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสรางกระบวนการมีสวนรวม กระบวนการเรียนรู สราง

จิตสํานึกใหแกคนในตําบลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

เทศบาลตําบลสันมะคา ไดใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมี

สวนรวมของประชาชน และหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของมาต้ังแตปพ.ศ. 2537 โดยสนับสนุนใหชุมชน

ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การบวชปา ทําแนวกันไฟ การติดปาย

เขตปาชุมชน การทําเขตอนุรักษพันธุปลา การสืบชะตาแมน้ํา การสรางความรู ความเขาใจกับประชาชน

ในหมูบานในการคืนพื้นท่ีปาท่ีรุกลํ้าเขาไปทํากิน (พื้นท่ีกันชน) การปลูกไผตามแนวเขตพื้นท่ีปา การ

สนับสนุนเจาหนาท่ีในการทํางานรวมกับเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอในการทําแนวเขตปา การ

ลาดตระเวนปองกันรักษาปา การดับไฟปา การตรวจสอบพื้นท่ีบุกรุกแผวถาง รวมไปถึงการติดปายตรวจ

ยึดพื้นท่ีการอนุรักษ  เปนตน  

การดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลสันมะคา พบวา  

1) ดานระบบนิเวศ ทําใหปาท่ีถูกทําลายกลับฟนตัว เปนแหลงตนน้ําของลําหวยปาซาง ทําใหปา

มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศ ตนไม สัตวปามีเพิ่มมากข้ึนกวาในอดีต ซึ่ง

เกิดข้ึนจากความรวมมือรวมใจของประชาชน วัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการชวยเหลือกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสัตวปา 

2) ดานความม่ันคงทางอาหาร ชุมชนมีแหลงอาหารของคนในชุมชน เชน หนอไม เห็ดชนิด

ตางๆ ไขมดแดง ผัก ผลไมปา สมุนไพรชนิดตางๆ เปนตน  

3) ดานสังคม เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการชวยเหลือกันดูแลรักษาปา อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการปาชุมชน คณะกรรมการเขตอนุรักษสัตวน้ําใน

แมน้ําอิง และแมน้ําพุง เกิดเปนแหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีเครือขายตางๆ จากภายนอก

ชุมชนเขามาศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู 
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เทศบาลตําบลสันมะคา ไดมีแนวคิดในการจัดทําเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ภายใตหลักการ 2 ประการ คือ 1) เทศบัญญัติเปนการรับรองสิทธิและการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการอนุรักษ จัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตาม

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 และ 2) เทศบัญญัติเปนการใชกลไกขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการคุมครองสิทธิชุมชน และกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน จึงไดประสานความรวมมือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเทศบัญญัติดาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม กับสมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและ

หนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้  

 

ข้ันตอนท่ี 1 กอเกิดแนวคิด 

ถึงแมวาหลายชุมชนในตําบลสันมะคาจะมีมาตรการในรูปแบบของกฎระเบียบ มีกลไก

คณะกรรมการ มาเปนตัวควบคุม ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเกิดระเบียบเขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน

แมน้ําอิง  ในปพ.ศ. 2552 และกิจกรรมสืบชะตาแมน้ําอิงวัดวังผาศิลาราม ทํากิจกรรมสืบชะตาแมน้ําพุงใน

ปพ.ศ. 2550 และเกิดกฎระเบียบเขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบานแมน้ําพุงในป พ.ศ.2551 และบวชปาชุมชน

บานวังนอย ในป 2550 เกิดกฎระเบียบปาชุมชนเครือขายในป พ.ศ. 2553  

แตในทางปฏิบัติพบวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในบางเรื่องยังติดขัดปญหาหลาย

ประการ เพราะสถานะของกฎระเบียบชุมชนยังไมไดรับการยอมรับ ยังมีประชาชนบางคนท่ีไมเกรงกลัว มี

การฝาฝน บุกรุก ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะมีความคิดวากฎของชุมชนไมมีความศักด์ิสิทธิ์ และไม

มีกฎหมายรองรับท่ีจะควบคุมอํานาจจากภายนอกได  

ในปพ.ศ. 2559 สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงาน

ทองถ่ินเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดหนุนเสริมกิจกรรมการอนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในตําบลสันมะคามาต้ังแตปพ.ศ. 2557 รวมกับเทศบาลตําบลสันมะคา ได

เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาเปนเครื่องมือ

สรางกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน อาศัยการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 66,67 และ 290 ท่ีรับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาและ วัฒนธรรม ชุมชนทองถ่ินท่ีมีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม 

จึงมีความชอบธรรมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือ
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กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ในระดับ

ทองถ่ิน  

การมีตนแบบในการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน หรือเทศบัญญัติในหลายพื้นท่ีของภาคเหนือและ

ภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เชน ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทา เรื่องการจัดการปาชุมชนตําบล

แมทา พ.ศ. 2550 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานหลวงวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวม พ.ศ. 2558 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา เรื่อง “การอนุรักษ

และใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2552” ขอบัญญัติองคการบริหารสวน

ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พ.ศ. 2554 ขอบัญญัติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.2558 ขององคการ

บริหารสวนตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน  เปนตน ซึ่งขอบัญญัติเหลานี้ ลวนเกิดจากกระบวนการ

เรียนรู และการมีสวนรวมของคนในชุมชน  

ในตําบลสันมะคานั้น มีศักยภาพในการยกระดับกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

ตําบล ไมวาจะเปนการจัดการปาชุมชน การทําเขตอนุรักษพันธุปลาในแมน้ําอิงและแมน้ําพุงรวมกับภาค

สวนตางๆ ความรวมมือในการอนุรักษสัตวปารวมกับเขตหามลาพันธุสัตวปาทับพญาลอ เปนตน การ

ทํางานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลสันมะคาท่ีผานมา เปนการทํางานในเชิงของ

ความรวมมือของภาคสวนตางๆเพื่อสรางกระบวนการจัดการรวม (Co- management) ในรูปแบบของ

พหุภาคี เนนพื้นท่ีและประชาชนเปนตัวต้ัง เริ่มจากการปองกัน การสรางความเขาใจใหชุมชนเห็น

ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สวนการบังคับใชกฎหมายของหนวยงาน จะนํามาใชมา

ภายหลังหรือไมใช ดังนั้นการออกเทศบัญญัติจึงเปนการใชกฎหมายท่ีอยูบนความเห็นชอบของชุมชน โดย

การทําขอตกลงความรวมมือ การขอคืนพื้นท่ีปา การกําหนดโซนนิ่งพื้นท่ีปา เปนตน 

  ดังนั้น การพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงเปนการสรางโอกาสและ

ชองทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน โดยใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจรวมกัน

ของคนในชุมชน การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในตําบล เพื่อใหเกิดความรับรู ตระหนัก 

ปรับเปล่ียนความคิด โดยนําตนทุนท่ีมีอยูท้ังทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรมมา

ใชใหเกิดประโยชน  โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปนฝาย

จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน ผานโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาขอบัญญัติขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการลุม

น้ําอิงอยางยั่งยืน และงานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
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ชุมชนในการอนุรักษ การใชประโยชน และการแบงปนผลประโยชนจากปาชุมชนในลุมน้ําอิง จังหวัด

พะเยา-เชียงราย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยตําบล

สันมะคาเปนพื้นท่ีตนแบบในการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับคนในชุมชน และเทศบาลตําบลสันมะคา 

 

ข้ันตอนท่ี 2 แสวงหาแนวรวม  

ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 โครงการวิจัยฯ ไดจัดเวทีประชุมสรางความเขาใจกฎหมายท่ี

เกี่ยวของและการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด 

จังหวัดเชียงราย  ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปล่ียนความ

เปนไปไดและแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสัน

มะคา มีผูเขารวมจากเทศบาลตําบลสันมะคา  

เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย สํานักงานปาไมเขตเชียงราย เขตหาม

ลาสัตวปาทับพญาลอ โครงการชลประทานเชียงราย กํานัน ผูใหญบานในตําบลสันมะคา รวมท้ังกลุม/

องคกรภาคประชาชน ไดแก กลุมอนุรักษพันธุปลา กลุมอนุรักษปาชุมชน กลุมแมหญิงตําบลสันมะคา สภา

องคกรชุมชนตําบลสันมะคา สภาผูนําตําบลสันมะคา และองคกรพัฒนาเอกชนคือ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต 

และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน ซึ่ง

หนวยงานและกลุมคนเหลานี้ ไดมีการทํางานรวมกับเทศบาลตําบลสันมะคามาเปนระยะเวลาหนึ่ง ไดมา

เขารวมแลกเปล่ียน และแสดงความคิดเห็นรวมกันวา  

• ขอบัญญัติทองถ่ินมีสถานะทางกฎหมาย เทศบาลสามารถเปนองคกรดําเนินการไดโดยตรง  

• การมีกฎหมายท่ีเปนพระราชบัญญัติรองรับ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถหนุน

เสริมงบประมาณในการทํากิจกรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได  

• ในการเขียนขอกฎหมายควรใหเปดกวาง และเปดโอกาสใหมีกฎหมายอื่นมาสนับสนุน  

• สามารถระบุในภาคผนวกใหมีมาตรการลงโทษผูกระทําผิด หรือละเมิดกฎ 

• ใหมีประเด็นหามลาสัตวปา โดยระบุชนิดสัตวปาคุมครองหรือสัตวปาท่ีเปนชนิดเดนของ

ตําบล เชน นกยูง เปนตน  

• ใหมีการกําหนดเขตปาชุมชน เขตปาอนุรักษ และเขตปาใชสอยท่ีชัดเจน  

จากการท่ีภาคีรวมดังกลาว มีแนวคิดในการพัฒนาเทศบัญญัติ ผานการมีความสัมพันธ การ

ทํางานรวมกัน และมีความคิดอุดมการณรวมกัน โดยนํามาสูมติเอกฉันทในการพัฒนาเทศบัญญัติในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวางแผนการทํางานรวมกันตอไป  
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ข้ันตอนท่ี 3 สรางความเขาใจกับชุมชน และสาธารณะ 

การพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคานั้น เกิดข้ึนจากทุนทาง

สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในชุมชน รวมไปถึงความคิดเห็นท่ีเปนมติเอกฉันทรวมกันของฝาย

ทองท่ี และฝายทองถ่ินในตําบลสันมะคาถึงความสําคัญของการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการแบงบทบาทความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้  

1) กํานันผูใหญบาน จะตองสรางความเขาใจใหกับคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการทําเทศ

บัญญัติ  

2) เทศบาลตําบลสันมะคา ไดจัดต้ังคณะทํางาน เพื่อยกรางเทศบัญญัติ 

3) นายกเทศมนตรี เปนหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดทําเทศบัญญัติ 

4) ปลัดเทศบาลสันมะคา เปนฝายเลขานุการในการประสานกับหนวยงานภาคสวนตางๆ ในพื้นท่ี

และนอกพื้นท่ีเพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของพหุภาคีในการพัฒนาเทศบัญญัติ 

5) สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถ่ินและหนวยงานทองถ่ินเพื่อการ

จัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน สนับสนุนงบประมาณในกระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติ 

6) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปนฝายจัด

กระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน และเรียบเรียงขอมูลกระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติ 

ในดานการนําเสนอแนวคิดตอสาธารณะ นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลสันมะคาไดรวมนําเสนอ

แนวคิดการพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “สันมะคาโมเดล” ในงานอิงฟอรั่ม ในวันท่ี 

22 มีนาคม 2560 ณ วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผูเขารวมจากเทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล และกลุมเยาวชนในลุมน้ําอิงเขารวม ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดรวมกันทําขอเสนอในการพัฒนา

ขอบัญญัติทองถ่ิน/เทศบัญญัติ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบานตนเอง  

จากการเสวนาในประเด็น“เสนทางสูสันมะคาโมเดล” การจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติบานตนเอง ไดมีขอเสนอแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน/เทศบัญญัติในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ลุมน้ําอิงโดยการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้ 

1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ ควรมีกฎหมายลูกท่ีรองรับสิทธิชุมชน สิทธิบุคคล และกระจาย 

2) อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานตางๆ เชน การจัดการน้ําโดยชุมชน โฉนด

ชุมชน เพื่อใหเกิดความชอบธรรมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
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3) การปรับปรุงกฎหมาย ท่ีใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการออกขอบัญญัติ

ทองถ่ิน/ เทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน

อยางแทจริง  

     4) ชุมชน ควรใชขอมูลและตนทุนท่ีมีในชุมชน เชน การบริหารจัดการ การศึกษา 

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ จารีตประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการ

พัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับ

สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ (ทองท่ี 

ทองถ่ิน ทองทุง และสวนราชการ)  

     5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคีเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นท่ี ควรสราง

ความเขาใจใหกับคนในชุมชนกลุม หรือเครือขายตางๆ ในชุมชนเพื่อใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการ

จัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ท้ังนี้ กาวตอไปของการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิงตําบล

สันมะคา นั้น เปนส่ิงท่ีคนในชุมชนจะตองรวมกันกําหนด เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน อันจะ

นําไปสู “สันมะคาโมเดล” ท่ีจะเปนอีกหนึ่งตนแบบในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับชุมชนอื่นในลุมน้ําอิงตอไป  

 

ข้ันตอนท่ี 4 แตงต้ังคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา  

เทศบาลตําบลสันมะคาไดจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา ซึ่ง

ประกอบดวย คณะกรรมการท่ีปรึกษา จํานวน 9 คน และคณะทํางานยกรางเทศบัญญัติ จํานวน 28 คน 

 1) คณะกรรมการท่ีปรึกษา ไดแก 

1. นางวันดี  ราชชมภู  นายอําเภอปาแดด 

2. นายแสงชัย  คําดอกรับ  ทองถ่ินอําเภอปาแดด 

3. นายสมบูรณ บุญเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ    

4. นายหลง  ปนตาคํา ผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายเสกสรร มูลอินตะ หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ 

6. นายอนุสรณ เห็นถูก  ผูแทนโครงการชลประทานเชียงราย 

7. ท่ีดินอําเภอปาแดด 

8. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 

9. ประมงอําเภอปาแดด  
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2) คณะทํางานยกรางเทศบัญญัติ ประกอบดวย 

1. นายบุญเพ็ง กําแหง  นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา ประธานคณะทํางาน 

2. นายนพดล พยามะโน รองนายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา คณะทํางาน 

3. นายสิงหหาญ พรามไธสง กํานันตําบลสันมะคา  คณะทํางาน 

4. นายทองลี เประดา  ประธานสภาเทศบาล  คณะทํางาน 

5. นายพรหมสรรพ คําลือเมือง รองประธานสภาเทศบาล  คณะทํางาน 

6. นายดํารง ศรีษะ  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะทํางาน 

7. นายช่ืน  พงษตระกูล ผูใหญบานหมูท่ี 1  คณะทํางาน 

8. นายประสิทธิ์ กออําไพ  ผูใหญบาน หมูท่ี 2  คณะทํางาน 

9. นายชัยวัฒน อุดขา  ผูใหญบานหมูท่ี 3  คณะทํางาน 

10. นายวินัย  คํามี  ผูใหญบานหมูท่ี 4  คณะทํางาน 

11. นายนพดล จันทโรภาสกุล ผูใหญบานหมูท่ี 6    คณะทํางาน 

12. นายสามารถ มาทอง  ผูใหญบานหมูท่ี 7   คณะทํางาน 

13. นายคําพัน วิเศษภักดี ผูใหญบาน หมูท่ี 8  คณะทํางาน 

14. นายสุราษฏร กางการ  ประธานสภาองคกรชุมชน  คณะทํางาน 

15. นายสมพล ฉันทะ  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะทํางาน 

16. นายฐานศักยพล โพนชัยยา กรรมการเขตอนุรักษปลาแมน้ําพุง  คณะทํางาน 

17. นายมวน ชัยราช  กรรมการเขตอนุรักษปลาแมน้ําอิง  คณะทํางาน 

18. นางสมบูรณ เประดา  ผูแทนกลุมอาชีพ   คณะทํางาน 

19. นางคนึงนิตย สอนโคตร ประธานเครือขายอาสาสมัครฯ คณะทํางาน 

20. ดร.สหัทยา วิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตพะเยา   คณะทํางาน 

21. นายไกรทอง   เหงานอย โครงการอนุรักษแมน้ําองิ  คณะทํางาน 

22. นางสาวนุชจรีย สิงคราช  โครงการอนุรักษแมน้ําองิ  คณะทํางาน 

23. นายอัฐพงษ พรามไธสง อสพ.โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ี ฯ บานวังนอย  

คณะทํางาน 

24. นางสาวโสภา วงศใหญ  ปลัดเทศบาล  คณะทํางาน/เลขานุการ 

25. นายจีระศักด์ิ เสนาปา  รองปลัดเทศบาล  คณะทํางาน/

ผูชวยเลขานุการ 
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26. นายพิเชษ คํานวล  ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน/

ผูชวยเลขานุการ 

27. นายธมลชัย ชัยสุวรรณ หัวหนาฝายอํานวยการ คณะทํางาน / 

ผูชวยเลขานุการ 

28. จ.ส.ต.ประวิทย อุตกรรณ นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ คณะทํางาน/

ผูชวยเลขานุการ 
 

โดยคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังดังกลาว มีหนาท่ียกรางเทศบัญญัติ โดยใชระบบฐานขอมูล

การจัดการทรัพยากร ปาชุมชน ท่ีดินทํากิน การจัดการเหมืองฝาย ไฟปา เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

2) คณะทํางานไดยกรางเทศบัญญัติ โดยมีแนวทางจากประสบการณการทํางานดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาต้ังแตปพ.ศ. 2549 เกิดกลไกในการจัดการ และการพัฒนากฎตามจารีต

ประเพณีมาเปนกฎกติกาของชุมชนท่ีเปนลายลักษณอักษร และอีกแนวทางไดพิจารณาจากขอบัญญัติและ

เทศบัญญัติของพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีไดทํามากอน โดยมีบริบทท่ีมีความสอดคลองพื้นท่ีภาคเหนือ เชน ขอบัญญัติ

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เทศบัญญัติในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เปนตน    

3) การประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติฯ ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ี

สํานักงานเทศบาลตําบลสันมะคา โดยมีผูเขารวมท่ีมาจากหนวยงานภาครัฐ องคกรประชาชน องคกร

พัฒนาเอกชน ผูนําฝายทองถ่ิน และทองถ่ิน และสถาบันการศึกษา โดยมีปลัดเทศบาลตําบลสันมะคาเปน

ฝายเลขานุการ  

 

ข้ันตอนท่ี 5 ศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินดานการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

ในกระบวนการดําเนินงาน โครงการอนุรักษแมน้ําอิงฯ ไดนําคณะทํางานยกรางเทศบัญญัติในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในลุมน้ําอิงท่ีสนใจ ไปศึกษาดูงาน

การพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนาน จํานวน 3 แหง ไดแก องคการ

บริหารสวนตําบลบานพี้ อําเภอบานหลวง องคการบริหารสวนตําบลน้ําแกน อําเภอภูเพียง และองคการ

บริหารสวนตําบลเมืองจัง อําเภอเมือง จังหวัดนาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการทําขอบัญญัติทองถ่ินในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของตําบลสันมะคา  
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ในการศึกษาดูงาน คณะทํางานยกรางฯ ไดถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ดังนี้  
   1) ปจจัย/เง่ือนไขความสําเร็จ 

- ความตองการในการพัฒนาขอบัญญัติเกิดจากปญหาหลักดานทรัพยากรธรรมชาติคือ 

ท่ีดินทํากิน ชาวบานบุกรุกพื้นท่ีปาสงวน ถูกจับกุม จึงเกิดแนวคิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

โดยเฉพาะการจัดการท่ีดินโดยชุมชนตามสิทธิชุมชน 

  - การมีพื้นท่ีขนาดเหมาะสม และระยะเวลาการดําเนินงานท่ีเหมาะสม  

- มีคณะกรรมการระดับตําบล และระดับหมูบาน ฝายทองถ่ิน และทองท่ีทํางานรวมกัน

เปนทีม โดยมีอบต. เปนฝายเลขา ไดแตงต้ังคณะกรรมการยกราง แบงเปน 2 ทีม / กระบวนการจัดการ

ความรู /เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

- การหนุนเสริมจากอปท. และผูใหญบาน / การมีสวนรวม และความตระหนักของคนใน

ชุมชน 

- การจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ (Timeline) เชน การทําขอมูลรายแปลง ทําแผนท่ี 

1: 4,000 แผนท่ีทํามือ และมีเวทีคืนขอมูลใหชุมชน  

- กําหนดยุทธศาสตรบันได 9 ข้ัน กับการรับรองสิทธิในท่ีดินทํากินโดยชุมชน เพิ่มพื้นท่ีสี

เขียว / วาระจังหวัดนาน โดยคําส่ังจากผูวาราชการ 

- มีการศึกษาขอมูล หลักคิด ทฤษฎี หลักการตราขอบัญญัติทองถ่ิน ขอกฎหมายท่ี

เกี่ยวของเชน พรบ.อบต./พรบ.กระจายอํานาจฯ เพื่อการเขียนขอบัญญัติทองถ่ิน ไมใหขัดกับกฎหมายหลัก 

- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การขอคืนผืนปา โครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการแหงชาติ (คทช.)  

- การหนุนเสริมจากองคกรภายนอก สถาบันการศึกษา /รวมเปนเครือขายกับองคกรอื่นๆ 

เชน ยุทธศาสตรตําบลจัดการตนเอง /สภาองคกรชุมชน /สภาผูนําโดยการหนุนเสริมจาก พอช./ ตําบลสุข

ภาวะเปนลูกขายของอบต.แมทา / การทําโฉนดชุมชน 

- จัดทําโครงการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิ ถีชีวิตวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนเครื่องมือของอปท.ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีแนวคิดและเจตนารมณวากฎหมายปาไมท่ีผานมา ทําใหทรัพยากรปาไมลดลง จึงได

ทํากฎหมายของตนเอง เพื่อจัดการทรัพยากรบนตนเอง และใชแนวทางของกฎหมายหลักรวมดวย  

- เนนบทบาทชุมชน มีการจัดต้ังคณะกรรมการชุมชน/ หมูบาน ชุมชนออกกฎระเบียบ

กันเอง (ขอบังคับหมูบาน) โดยอปท. เปนพี่เล้ียง  
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- กระบวนการในการดําเนินงาน เริ่มจากต้ังคณะทํางานยกราง จัดเวทีประชาคมทุกหมูบาน 

ศึกษาดูงานท่ีตําบลแมทา เวทีเสวนารวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ปรับแกไขราง จัดเวทีประชาพิจารณยกราง

ขอบัญญัติ นําเสนอรางขอบัญญัติใหสภาพิจารณา นําเสนอนายอําเภอบานหลวง และประกาศใช   

- การศึกษาดูงานท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เพื่อ

นํากระบวนการทํางานบางสวนมาปรับประยุกตใชในตําบล 

- การลงตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหใชบังคับแกประชาชนท่ัวไปได  

   2) ปญหาอุปสรรค  

- หนวยงานภาครัฐหลายแหงยังไมยอมรับ เพราะเหมือนกับเปนการแข็งขอตอภาครัฐ แต

ชุมชนยืนยันวาตองมีกฎหมายเฉพาะของชุมชนในการจัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติบานตนเอง ในขอบเขต

ของพื้นท่ีตําบลเทานั้น  

 

ข้ันตอนท่ี 6 ประชุมสภาผูนําตําบลสันมะคา 

ในตําบลสันมะคามีการต้ังสภาผูนําตําบล ซึ่งเปนผูนําท่ีมาจากทุกภาคสวนมาต้ังแตป พ.ศ. 2549 

โครงสรางสภาผูนําตําบลมาจากแกนนําทุกภาคสวน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย สารวัตรกํานัน 

แพทยประจําตําบล ผูบริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนกลุมตางๆ ในตําบล โดยมีท่ี

ปรึกษา ไดแก พระสงฆ  ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูเช่ียวชาญ

จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สภาผูนําตําบลจึงเปนแกนหลักในการพิจารณาโครงการ แผนงาน กิจกรรมการ

พัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในตําบล  

 ในวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตําบลสันมะคาไดจัดใหมีการประชุมสภาผูนําตําบลสันมะคา 

เรื่องการประชาสัมพันธ /เผยแพร รางเทศบัญญัติ ฯ เพื่อรับฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัติการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมฯ พ.ศ. .... โดยปลัดเทศบาล ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการได

อธิบายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติ ฯ พรอมกันอีกครั้ง โดยอธิบายรางเทศบัญญัติฯ เปน

รายขอ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํารางเทศบัญญัติ ฯ และวัตถุประสงคของการจัดทํารางเทศ

บัญญัติ ฯ พี่นองชาวตําบลสันมะคามีสวนรวมในการดําเนินการโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมตําบล  และท่ีจัดต้ังข้ึน อยูภายใตการกํากับดูแลของเทศบาลตําบลสันมะคา  โดยให

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล  และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมหมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ในรูปแบบของรวมเปนคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบล รวมเปนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

หมูบาน และรวมเปนสมาชิกเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  
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สวนกฎ ระเบียบ ท่ีมีอยูก็ยังมีผลใชตอไป จะประกอบไวในภาคผนวก สวนคาปรับการทําผิดกฎ 

ระเบียบ  ก็ยังคงใชตามเดิม เพราะในรางเทศบัญญัติ ฯ ไมไดกําหนดคาปรับไว  เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ

ชุมชน และกฎหมายคุมครองอยูแลว ท้ังนี้ รางเทศบัญญัติ ฯ  มีการปรับแกไขหลายครั้ง  ผูนําสวนใหญได

เขาประชุมรวม จึงไมมีสมาชิกแกไข  /ปรับปรุง  

มติท่ีประชุมสภาผูนําไดรับทราบ และเห็นชอบรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ. ......เปนเอกฉันท และไดกําหนดวัน เวลา เพื่อทําประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนรายหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง เขาใจ มากท่ีสุดและจะไดเสนอความคิดเห็นกันอยาง

กวางขวาง 

 

ข้ันตอนท่ี 7 การประชุมประชาคมหมูบานพิจารณารางเทศบัญญัติ   

สํานักงานปลัดเทศบาลฯ ไดจัดประชุมประชาคมหมูบาน 8 หมูบาน ในตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณา

รางเทศบัญญัติ ในการประชุมประจําเดือนของหมูบาน โดยมีคณะทํางานของตําบล นําโดยนายบุญเพ็ง กํา

แหง นายกเทศมนตรี และนางสาวโสภา วงศใหญ ปลัดเทศบาล พรอมดวยทีมงานจากเทศบาลตําบลสัน

มะคา รวมกับกํานันผูใหญบานแตละพื้นท่ี ไดช้ีแจงถึงความเปนมา ความสําคัญของการทําเทศบัญญัติท่ีมี

เนื้อหาท่ีแตกตางจากกฎของชุมชน รวมท้ังไดอธิบายขอมูลของรางเทศบัญญัติรายมาตราท้ัง 7 หมวด 

ประกอบดวย 

รางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. ..... มี 7 หมวด 25 ขอ 

ประกอบดวย หมวด 1 บทท่ัวไป หมวด 2 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบล 

หมวด 3  คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน หมวด 4  สิทธิและหนาท่ีของ

สมาชิกเครือขาย  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน หมวด 5  งบประมาณ / กองทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน หมวดท่ี 6  มาตรการและวิธีการเพื่อดําเนินการตาม

ระเบียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน หมวดท่ี 7  บทปรับปรุงแกไขเทศ

บัญญัติ และบทเฉพาะกาล   

คณะทํางานฯ ไดอธิบายเปนรายขอใหท่ีประชุมรับทราบ ในการอธิบายไดใชแผนท่ีชุมชน และ

แผนท่ีแนวเขตปาในตําบลมาประกอบ การอธิบายถึงการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ

คนในชุมชนท่ีมีในรูปแบบของคณะกรรมการต้ังแตระดับหมูบานจนถึงระดับตําบล สวนกฎระเบียบท่ีมีอยู

ก็ยังมีผลใชตอไป โดยจะประกอบไวในภาคผนวก สวนคาปรับการทําผิดกฎ ระเบียบก็ยังคงใชตามเดิม 

เพราะในรางเทศบัญญัติ ฯ ไมไดกําหนดคาปรับไว  เนื่องจากมีกฎระเบียบชุมชน และกฎหมายคุมครองอยู
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แลวหลังจากนั้นไดเปดเวทีใหชาวบานในแตละชุมชนไดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในประเด็นตางๆ ท่ี

เปนขอหวงใย เชน  

 

“เขตอนุรักษท่ีเปนทาจอดเรือในบริเวณวัดวังศิลาจะมีการจัดการอยางไรในอนาคต เพื่อ

ไมใหเกิดปญหาตอการอนุรักษพันธุปลา”   

 

“งบประมาณในการสนับสนุนชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ถาสภาของทองถ่ิน

รองรับ จะสามารถรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลได หรือไม“  

 

“การหาปลาโดยใชเบ็ดพื้นบาน  หาไดหรือไม” 

 

ซึ่งกองเลขนุการฯ ไดตอบคําถามดังกลาว ใหกับประชาชนไดรับทราบวาการทําเทศบัญญัติครั้งนี้ 

จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการประกอบอาชีพของประชาชนท่ีเคยทํามา แตเทศบัญญัติฯ จะเปนกฎท่ี

ควบคุมหรือรับรองกฎชุมชนท่ีมีอยู ใหมีความชัดเจนมากยิ่ง ข้ึน อีก ท้ังยังมีกลไกในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไดรับการรับรอง และสามารถของสนับสนุนงบประมาณในการจัดการไดอีกดวย 

นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ไดเปดชองทางการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความ

คิดเห็นผานชองทางตางๆ  ไดดังตอไปนี้  

  1) ไปท่ีเทศบาลตําบลสันมะคา ขอใหเจาหนาท่ีบันทึกความคิดเห็นให หรือเขียนแบบแสดง

ความคิดเห็นดวยตนเอง   

  2) ผานเว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา www.Sanmaka.go.th  

  3) ผานเฟสบุค เทศบาลตําบลสันมะคาหรือโครงการปดทองหลังพระ 

  4) ผานเฟสบุคปลัดเทศบาล Sopha Wongyai หรือ เฟสบุคของผูใหญบาน สมาชิกสภา

เทศบาล และพนักงานเทศบาล   

  5) ผานไลนกลุมสีสันส่ีวัง กลุมสมาชิกสภาเทศบาล กลุมกํานันผูใหญบาน 

สรุปมติการประชุมท้ัง 10 หมูบาน เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติอยางเปนเอกฉันทโดยไมมีการ

แกไข  

 

 

 

http://www.sanmaka.go.th/
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ข้ันตอนท่ี 8 ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาพิจารณารางเทศบัญญัติ    
เทศบาลตําบลสันมะคาไดมีการจัดประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคา สมัยสามัญ สมัยท่ี 

4/2560  เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ......  มติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พ.ศ......    

 

ข้ันตอนท่ี 9 นําเสนอรางเทศบัญญัติตอนายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย  
เทศบาลตําบลสันมะคาไดสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ

...... ไปยังนายอําเภอปาแดด และในวันท่ี 29  มกราคม  2561 ท่ีวาการอําเภอปาแดด ไดมีหนังสือสงราง

เทศบัญญัติไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาเห็นชอบตอรางเทศบัญญัติ 
ตอมาจังหวัดเชียงรายมีหนังสือท่ี ชร 0023.4/4353 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ  2561 เรียน 

นายอําเภอปาแดด เรื่อง การใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสันมะคา ลงนามโดยนาย

ภาสกร บุญญลักษม รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ไดพิจารณา

ไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ........... เนื่องจาก

ไมใชอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และไมมีกฎหมายท่ี

บัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติในเรื่องดังกลาวแตอยางใด จึงสงรางเทศ

บัญญัติดังกลาวคืนเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลสันมะคา ดําเนินการตาม มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติ

เดียวกันนี้ตอไป  

 

ข้ันตอนท่ี 10 ทบทวนรางเทศบัญญัติ  

จากความคิดเห็นของจังหวัดเชียงรายดังกลาว เทศบาลตําบลสันมะคาจึงไดมีการหารือเพื่อ

ทบทวนรางเทศบัญญัติ และประชุมคณะทํางานในวันท่ี 14 มีนาคม  2561 โดยเชิญ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท 

นักวิชาการดานกฎหมาย จากสํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มาใหขอเสนอแนะ และได

ปรับเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นตอไปนี้ 

   1) การปรับช่ือเรื่องจากเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ

................เปน “การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ................”  

2) การปรับเพิ่มหลักการ โดยการอางอิงกฎหมายท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้  
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 (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล

ตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และ

วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ,(9) หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล ,สวนท่ี 4 เทศ

บัญญัติ มาตรา 60 ,มาตรา 61 ทวิ ,  มาตรา 62, มาตรา 62 ตรี ,มาตรา 62 จัตวา ,มาตรา 63  และ 

มาตรา 64   

(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ

ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน (24) 

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 (3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว

ไทย มาตรา 43  บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ (2) จัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

ตามวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ หมวด 14 การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา 250 องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3) การปรับเพิ่มเติมเนื้อหาของเหตุผล โดยอางอิงประโยชนท่ีคนในตําบลสันมะคาจะไดรับจาก

การทําเทศบัญญัติ และผานกระบวนการรรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลตําบลสันมะคา ดังนี้ 

(1) ตามหลักกฎหมายท่ีไดกลาวมาขางตน เทศบาลตําบลสันมะคา จึงดําเนินการให

เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตําบลสันมะคาเพื่อจัดการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพื้นท่ีตําบลสันมะคาใหเกิดความยังยืนสอดคลองกับภูมิ

ปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ และ

เพื่อแกไขปญหา เชน การรุกพื้นท่ีปาเพื่อเปนท่ีทํากิน  การรุกลํ้าแมน้ํา ลําคลอง  หนอง  ตามธรรมชาติ  

การทําการเกษตรท่ีใชสารเคมีแลวไหลลงสูแหลงน้ํา และสภาพแมน้ําอิงและแมน้ําพุง ท่ีถูกกัดเซาะโดย
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ธรรมชาติ  สงผลใหเกิดสภาพความเส่ือมโทรมของ ดิน น้ํา ปาไม และสัตวปา ตลอดจนระบบนิเวศในพื้นท่ี

ตําบลสันมะคา  

(2) ดังนั้นประชาชนในพื้นท่ีตําบลสันมะคา และเทศบาลตําบลสันมะคาจึงตองการ

ยกระดับการจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนี้ใหเปน เทศบัญญัติ เพื่อเปนเครื่องมือใน

การบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางสมดุลและยั่งยืน เปนการการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

ตอไป 

 (3) โดยท่ีเปนการสมควรตรารางเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ .ศ..... . . (อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2542 

และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 นอกจากนั้นยังมีกติกาอันเปนขอตกลงในการอยูรวมกันของ

ชุมชน ไดแก (1) กฎระเบียบ  ขอบังคับเครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคา  (2) กฎ ระเบียบเขตอนุรักษ

ปลาและสัตวน้ํา แมน้ําพุง  ตําบลสันมะคา  (3) กฎระเบียบ  เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน แมน้ําอิง บาน

วังศิลา หมูท่ี 8 ตําบลสันมะคา ประกอบกับการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในตําบลสันมะคา จึง

ออกเทศบัญญัติเทศบาล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันมะคา 

 

ข้ันตอนท่ี 11 การประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาพิจารณารางเทศบัญญัติ (แกไข)   

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตําบลสันมะคาไดจัดประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาสมัย

สามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 เพื่อเสนอรางเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. .........  โดยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมะคาไดมีการอภิปรายวา 

รางเทศบัญญัติขางตนไดผานการประชาคมจากประชาชนใหความเห็นชอบ และประชาชนตางใหการ

สนับสนุนเพราะเปนแนวทางการอนุรักษท่ีต้ังอยูบนความเปนไปไดและหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จจะ

เกิดประโยชนตอประชาชนในตําบลทุกคน  

รองประธานสภาเทศบาล ขอใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของ

ราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ............ท้ัง 3 วาระตามระเบียบฯ ขอ 45  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ................. 

หลังจากมีการปรับแกรางเทศบัญญัติ เรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ 

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

สมดุลและยั่งยืน พ.ศ. แลว เทศบาลตําบลสันมะคาไดสงไปใหผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง  

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2561  จังหวัดเชียงรายไดหนังสือท่ี ชร 0023.4/16925 ลงวันท่ี 19 
กรกฏาคม 2561 ถึงนายอําเภอปาแดด เรื่อง การใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสัน

มะคา ลงนามโดยนายภาสกร บุญญลักษม รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด

เชียงราย โดยไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติดังกลาว โดยใหเหตุผลตามท่ีเคยอางไวแลวกอนหนานั้นวาไมใช

อํานาจหนาท่ีในการตราเทศบัญญัติในเรื่องดังกลาว และสงรางเทศบัญญัติคืนใหสภาเทศบาลตําบลสัน

มะคาดําเนินการตอไป  

วันท่ี 24  สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตําบลสันมะคา  มีมติยืนยันรางเทศบัญญัติเรื่องการ

สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ.......ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

และประธานสภาเทศบาลตําบลสันมะคา เสนอรางเทศบัญญัติใหนายกเทศมนตรีลงนาม (พ.ร.บ.เทศบาล 

พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552)  

 

ข้ันตอนท่ี 12 การประกาศใชเทศบัญญัติ  

วันท่ี 27 สิงหาคม 2561เทศบาลตําบลสันมะคา ประกาศใชเทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมี

สวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561 
 วันท่ี 18 กันยายน 2561 เทศบาลตําบลสันมะคาไดมีหนังสือถึงนายอําเภอปาแดด เรื่องเทศ

บัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561 โดย

จังหวัดเชียงรายไมไดเห็นชอบตอเทศบัญญัติดังกลาว ซึ่งสภาเทศบาลตําบลสันมะคาไดดําเนินการตาม

มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 แลว โดย
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สภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติดังกลาว ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง ในคราวประชุมสภา

เทศบาลตําบลสันมะคา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีได

ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน 

พ.ศ. 2561 แลว ถือเปนการประกาศใชเทศบัญญัติดังกลาวอยางสมบูรณแบบ  

 จากกระบวนการจัดทําเทศบัญญัติฯ เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด  จังหวัดเชียงราย ได

สรุปเปนพัฒนาการการจัดทําเทศบัญญัติ เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ 

บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

สมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561 ดังตารางตอไปนี้ 
 

ชวงเวลา กระบวนการ 

มกราคม 2560 ศึกษาขอมูล/เตรียมขอมูลโดยมอบหมายปลัดเทศบาลประสานทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ พรอมรวบรวมขอมูลท่ีไดดําเนินการมา 

16  กุมภาพันธ  2560 เวทีประชุมสรางความเขาใจกฎหมายเกี่ยวของในการจัดทําเทศบัญญัติทองถ่ิน

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

1) นําเสนอการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีผานมา 

2) นําเสนอกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน 

3) ประชุมมีมติใหเดินหนายกราง ฯ พรอมแตงต้ังคณะทํางาน และศึกษาดู

งานพื้นท่ีอื่น 

17 กุมภาพันธ 2560 คําส่ังเทศบาลตําบลสันมะคาท่ี  67 / 2560 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการยกราง

เทศบัญญัติตําบลสันมะคาวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

3 พฤษภาคม 2560 กองเลขานุการ ฯ สงรางเทศบัญญัติฯ  ใหคณะกรรมการพิจารณา 

9 พฤษภาคม 2560 ประชุมคณะกรรมการยกราง ฯ  เพื่อพิจารณารางครั้งท่ี 1มีการปรับแกไข  

กองเลขานุการนําไปแกไข 

16-17 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานพื้นท่ี อบต.บานพี้ อ.บานหลวง  และ อบต.น้ําแกน  อ.เมือง  

จังหวัดนาน 

28 มิถุนายน  2560 สงรางเทศบัญญัติท่ีปรับแกไข ใหคณะกรรมการยกราง ฯ พิจารณา 
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6 กรกฎาคม  2560 ประชุมคณะกรรมการยกราง ฯ เพื่อพิจารณาราง ครั้งท่ี 2 

11 กรกฎาคม 2560 สงรางเทศบัญญัติท่ีปรับแกไข ใหคณะกรรมการยกราง ฯ พิจารณา 

17 กรกฎาคม 2560 ออกประกาศเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นรางเทศ

บัญญัติ  เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 

............................. 

2 สิงหาคม  2560 เวทีประชุมสภาผูนําเพื่อกําหนดวันประชุมรับฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัติ 

ฯ 

มติท่ีประชุม ใหประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นระดับหมูบาน เริ่มจากบานสัน 

บัวคํา ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560  สวนหมูบานอื่นเริ่มตนเดือนกันยายน 

2560 หลังจากเสร็จส้ินฤดูกาลเก็บลําไย  

17 สิงหาคม 2560 ประชุมประชาคมบานสันบัวคํา หมูท่ี 3  

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

5 กันยายน 2560 ประชุมสภาผูนํา ครั้งท่ี 6 /2560 ณ เทศบาลตําบลสันมะคา   

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน            

9  กันยายน  2560 ประชุมบานวังอวน หมูท่ี 6 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

11  กันยายน  2560 ประชุมประชาคม หมูท่ี 2 บานวังผา   

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

12  กันยายน  2560 ประชุมบานสันมะคา  หมูท่ี 1  

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

13  กันยายน  2560 ประชุมประชาคม หมูท่ี 4 บานสันติธรรม   

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 
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14 กันยายน 2560 ประชุมบานวังนอย หมูท่ี 5 

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

15 กันยายน  2560 ประชุมประชาคม หมูท่ี 8 บานวังศิลา  

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป 

6  ตุลาคม 2560 ประชุมประชาคม หมูท่ี 6 บานวังอวน  

มติท่ีประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการข้ันตอน

ตอไป  

24  พฤศจิกายน 2560      ประชุมสภาเทศบาลสันมะคาพิจารณารางเทศบัญญัติ   

29  มกราคม  2561 ท่ีวาการอําเภอปาแดด มีหนังสือสงรางเทศบัญญัติไปยังผูวาราชการจังหวัด

เชียงรายพิจารณาเห็นชอบ 

19  กุมภาพันธ  2561 จังหวัดเชียงรายมีหนังสือท่ี ชร 0023.4/4353  ลงวันท่ี  19  กุมภาพันธ  

2561  ไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติ (ครั้งท่ี 1) 

14 มีนาคม  2561 ประชุมคณะกรรมการยกราง ฯ และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาทบทวนและมี

การปรับแกไขตามประเด็นท่ีจังหวัดเชียงรายแจง ในการไมเห็นชอบ   

ท่ีประชุมมีมติให ยืนยันตามรางเดิม ฯ  โดยปรับแกในรายละเอียด (คํา/

ประโยค)สวนเนื้อหาหลักยังคงตามรางเดิม 

3  เมษายน  2561 นําเขาสูการพิจารณาของสภาผูนํา ท่ีประชุมเห็นชอบการแกไขรางเทศบัญญัติ

ฯและมอบหมายใหผูใหญบานแตละหมูบาน แจงตอท่ีประชุมหมูบาน 

23  เมษายน 2561     ประกาศเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นตอรางเทศ

บัญญัติเรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา

และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ................... (24 เมษายน – 21  

พฤษภาคม 2561) 

30  พฤษภาคม 2561   ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 ณ 

หองประชุมเทศบาลตําบลสันมะคา  
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มติท่ีประชุมเห็นชอบตอรางเทศบัญญัติ และเสนอตอผูวาราชการจังหวัด

เชียงรายใหความเห็นชอบ  

16  กรกฎาคม  2561   จังหวัดเชียงรายมีหนังสือท่ี ชร 0023.4/16925  ลงวันท่ี  16 กรกฎาคม 

2561 แจงผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติ ฯ (ครั้งท่ี 2) 

24  สิงหาคม  2561     สภาเทศบาลตําบลสันมะคา  มีมติยืนยันรางเทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมี

สวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล

และยั่งยืน พ.ศ.......ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

25  สิงหาคม  2561     ประธานสภาเทศบาลตําบลสันมะคา เสนอรางเทศบัญญัติใหนายกเทศมนตรี

ลงนาม (พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 

2552 

27 สิงหาคม 2561 เทศบาลตําบลสันมะคา ประกาศใชเทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 

2561 

 

 

 

 

 

 

 



 ตอนที่ 5  

สันมะคาโมเดล : การจัดการทรัพยากรบานตนเอง 
  

 ปจจุบันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสําคัญมากเพิ่มข้ึนตามลําดับ

เนื่องจากความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนปาไม ท่ีดิน น้ํา แรธาตุนั้นมี

ความตองการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วตามภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการ

ขยายตัวของประชากร ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด ซึ่งถาบริหารจัดการไมดีพออาจนํามา

ซึ่งปญหาส่ิงแวดลอม ปญหามลพิษ ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การแยงชิงทรัพยากรเปนตน 

ปญหาเหลานี้ อาจทําใหชุมชนตางๆ ไมสามารถดํารงอยูไดและสงผลกระทบในวงกวางในทุกมิติ รวมท้ัง

ผลกระทบตอประเทศชาติดวย ดังนั้นจึงตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสังคมเขามาดูแล

จัดการทรัพยากรรวมกัน  โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตอยูกับทรัพยากรของรัฐ  ท้ังนี้การมีสวน

รวมเปนแนวคิดหนึ่งท่ีไดใหอํานาจ และสิทธิกับชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของ

ตนเอง  

              หลักการของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 ท่ีใหความสําคัญ

ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรถือมีความจําเปนตอการดํารงอยูของชุมชน 

เพราะคนในชุมชนตางก็ตองใชประโยชนจากทรัพยากรชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการและความอยู

รอดของชุมชน และนอกจากการใชประโยชนแลวในอีกดานหนึ่งแลว ชุมชนก็ตองรวมมือกันดูแลรักษา

ทรัพยากรไมใหถูกทําลายดวยเชนกัน ดังนั้นสิทธิการต้ังกิจการของเอกชนกับการบริหารจัดการทรัพยากร

ชุมชนจึงมีความสัมพันธกันเปนพื้นฐานท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได ประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนท่ี

ดํารงชีพดวยการพึ่งพาอาศัยทรัพยากร ก็ตองอาศัยอํานาจทางกฎหมายและจิตสํานึกท่ีดีของชุมชนรวมมือ

กันในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน   

อาศัยการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 

ตามมาตรา 66.67 และ 290 ท่ีรับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรม ชุมชนทองถ่ินท่ีมีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี

ความชอบธรรมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถ่ินใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือกับ

หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ 

ในระดับทองถ่ิน 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99
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 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ถือเปนตําบลตนแบบในลุมน้ําอิงท่ีมีการ

ดําเนินงานพัฒนาเทศบัญญัติทองถ่ินดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม โดยเทศบาล

ตําบลสันมะคาเปนกลไกหลักรวมกับหนวยงานภาคสวนตางๆ และการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยมี

กระบวนการดังตอไปนี้  

1) ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับขอบัญญัติทองถ่ิน และกระบวนการพัฒนาขอบัญญัติในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความ งานเขียนในวารสารและ

หนังสือพิมพ รวมท้ังการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

2) จัดทําฐานขอมูลของตําบลในดานสภาพพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ กลไกการจัดการ กฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แผนท่ี

ทรัพยากรธรรมชาติในตําบล เปนตน   

    3)  ประชุมประชาคมหมูบ านทบทวนขอมูลชุมชน และกฎระเบียบในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 

4) จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 

และแบงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ  

5) เวทีสรางความเขาใจกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําเทศบัญญัติในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา 

6) เวทีประชุมระดับตําบลกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อระดมแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดทํา

เทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตําบลสันมะคา  

7) คณะทํางานยกรางเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตําบลสัน

มะคา พ.ศ. ............ 

    8) ศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลและ และตําบลน้ําแกน จังหวัดนาน ท่ีมีการจัดทํา

ขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
    9) ประชุมสภาผูนําตําบลสันมะคา เรื่องการประชาสัมพันธ /เผยแพรรางเทศบัญญัติ ฯ เพื่อรับ

ฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. .... 

    10) ประชุมประชาคมหมูบาน 8 หมูบาน ในตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ. .... 

    11) ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ.......   
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    12) นําสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ.ศ...... ไปยัง

นายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 

         13) ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบ โดยอางวาในพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ไมได

กําหนดบทบาทดานนี้ไว คณะทํางานจึงมีการปรับเนื้อหาในสวนของช่ือเปน “การสงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ................” และเพิ่มเติมหลักการและเหตุผล หลังจาก

นั้นไดสงกลับไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายใหความเห็นชอบอีกครั้ง 

    14) ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบโดยอางเหตุผลเดิม แตสภาเทศบาลตําบลสัน

มะคาไดมีการประชุม และมีมติเปนเอกฉันทวา รางเทศบัญญัติขางตนไดผานการประชาคมจากประชาชน

ใหความเห็นชอบ และประชาชนตางใหการสนับสนุนเพราะเปนแนวทางการอนุรักษท่ีต้ังอยูบนความ

เปนไปไดและหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอประชาชนในตําบลทุกคน 

    15) สภาเทศบาลสันมะคาประกาศใชเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561  

 

ปจจัยและบทเรียนในการพัฒนาเทศบัญญติั ตําบลสันมะคา  

 1) ปจจัยในการดําเนินงานพัฒนาเทศบัญญัติ 
     (1) การทบทวนการทํางานการจัดการทรัพยากรในตําบลสันมะคาใหประชาชนไดรับทราบ การ

คืนขอมูลใหชาวบานไดรู และแลกเปล่ียน 

      (2) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในตําบลสันมะคา มีการใชประโยชนควบคู

ไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนธรรม ใหทุกคนไดใช

อยางเทาเทียมกัน ทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีตอการดําเนินชีวิตท่ีมี

ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนเปนของคนในตําบล เปนการจัดการรวมกัน ซึ่ง

ไมใชของแตละหมูบานเทานั้น โดยผานกลไกคณะกรรมการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน 

และตําบล 

   (3) กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติ เปนการผนวกงานของชุมชน ผสมผสานกับส่ิงท่ีไปเรียนรูกับ

ตัวอยางของท่ีอื่น และไดเรียนรูจากนักวิชาการในการพัฒนาเทศบัญญัติ  

      (4) การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับเทศบาลท่ีมีการทํางานรวมกัน มีเปาหมาย

รวมกันของหนวยงานตางๆ มีการประสานความรวมมือของทองถ่ิน ทองท่ี หนวยงานของภาครัฐ ไดใช
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หลักการพูดคุย เจรจาเป ็นตัวนํามากกวาท่ีจะใชกฎหมายนํา ซึ่งเทศบาลเปนกลไกหลักในการทํางาน ดังนั้น

จะตองสนับสนุนชาวบานในการทํากิจกรรมตามแผนงาน รวมท้ังสามารถกําหนดระเบียบตางๆ ตามเทศ

บัญญัติข้ึนมา เชน ระเบียบกองทุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะตองทําตามท่ีเทศบัญญัติกําหนดไว   

   (5) การสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชนคือ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการอนุรักษลุม

น้ําอิง ท่ีเขามาชวยหนุนเสริม เช่ือมโยงงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล โดยอุดชองวางสวนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถหนุนเสริมงบประมาณในการทํากิจกรรมบางอยาง เชน กิจกรรมสืบชะตา 

กิจกรรรมทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมลาดตะเวนปองกันไฟปา รวมท้ังการใชงานวิจัยมาหนุนให

เกิดการพัฒนาเทศบัญญัติผานกระบวนการประชุม การพุดคุยแลกเปล่ียนอยางตอเนื่อง และการศึกษาดู

งานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีจัดการทําขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

 

2) บทเรียนในการพัฒนาเทศบัญญัติ  

    (1) ความลาสมัยของกฎหมายกระจายอํานาจ หรือกฎหมายของเทศบาลท่ีเนนเพียงแคความ

สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งเปนมุมมองเดิมท่ีมองเพียงดานพื้นท่ี ยังไมกระจายงาน ความ

รับผิดชอบใหทองถ่ิน การปฏิบัติงานจริงไมไดถูกรองรับตามกฎหมาย แตการทําเทศบัญญัติเปนการทําท่ี

สอดคลองกับวิถีชีวิต และความเปนจริงของชุมชน แมแตพรบ. กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 เทศบาลมีภารกิจ

ดานดูแลทรัพยากรธรรมชาติได แตจะตองอยูในแผนการกระจายอํานาจของหนวยงานนั้นๆ  

    (2) การใชระยะเวลาในการทําเทศบัญญัติ และในการสรางความเขาใจของคนในชุมชน ประกอบ

กับในชวงนั้นมีวิกฤติเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไฟปา หมอกควัน น้ําทวม การบุกรุกพื้นท่ีปาเกิดข้ึนใน

ตําบล รวมท้ังแกนนําไดไปเรียนรูจากท่ีอื่น จึงทําใหเกิดการตกผลึกเพื่อผลักดันเทศบัญญัติใหเกิดข้ึน จึงเปน

การสรางพื้นท่ีใหหนวยงานภาครัฐเห็นวาชุมชนสามารถทํากฎหมายของทองถ่ินตนเองข้ึนมา 

    (3) จากการท่ีทางจังหวัดเชียงรายไมเห็นดวยกับเทศบัญญัติดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เนื่องจากอางตามพระราชบัญญัติเทศบาลวาเทศบาลไมมีอํานาจหนาท่ีในการจัดการ สภา

ผูนําตําบลสันมะคา ไดมีการทบทวนความคิดเห็นของผูวาฯ โดยใหนักวิชาการดานกฎหมายมาชวยใหขอมูล

และการปรับแกบางสวน หลังจากนั้นสภาเทศบาล ไดยืนยันมติและสงไปใหผูวาราชการจังหวัดอีกครั้ง แต

ทางจังหวัดยังไมเห็นดวย แตสภาเทศบาลตําบลสันมะคาเห็นวาเทศบัญญัติดังกลาว จัดทําข้ึนมาโดยการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชน และชาวบานในตําบลสันมะคาจะไดรับประโยชนเทศบัญญัติ จึงมีการ

ประกาศใชเทศบัญญัติฯ ตามมติเอกฉันทของสภาเทศบาล 

         (4) เกิดการกระตุนแผนงานประจําปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลังการประกาศใชเทศ

บัญญัติ เชน การทําแนวกันไฟมีชีวิต โดยปลูกผักหวานปา การปลูกไผ ตนมะขามปอม การสรางฝายสราง
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ความชุมช้ืนใหแกปา และแหลงน้ําใหกับสัตวปา การปลูกกลวยเพื่อเปนผลไมใหสัตวปา โดยการใชหินดินจาก

ลําหวยมาทําฝาย รวมท้ังการทํา MOU ระหวางเจาของสวน ทองถ่ิน ปาไม เพื่อดูแลปารวมกัน การทําแนว

กันไฟเอง การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ การจัดการการทองเท่ียว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน

ทรัพยากร การยกระดับเปนสถาบันการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการของตําบล เปนตน  
 

 กลาวโดยสรุป เทศบาลตําบลสันมะคา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหง ไดมีการ

ต่ืนตัวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ท้ัง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีอยูในชุมชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ส่ิงเหลานี้แสดง

ใหเห็นถึงบทบาทของชุมชนและภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเห็นความสําคัญ

ของการจัดการทรัพยากร การสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติรวมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชน

เปนรูปธรรมท่ีเห็นไดชัดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาใชเพื่อสรางประโยชนสุขของชุมชนและการจัดการ

ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน ท้ังทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสรางความเปนธรรมใน

ชุมชน โดยมีองคกรตางๆ ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนใหเปนไปตามความตองการ

รวมกันของชุมชน  ซึ่งชุมชนอาศัยอํานาจตามสิทธิทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ท้ังนี้

ทุกคนท่ีอาศัยอยูในชุมชนก็ตองใหความสําคัญของการมีสวนรวมและการยอมรับซึ่งกันและกันดวย จึงจะ

สามารถทําใหการมีสวนรวมในชุมชนนั้นๆ สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชนและประเทศชาติไดอยาง

แทจริง ท้ังนี้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนถือเปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งก็คือการดูแล

รักษาทรัพยากรชุมชนใหเกิดความสุมดุลและยั่งยืน เพื่อใหชุมชนและทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถดํารง

อยูและสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลังตอไป 

 

นานาทัศนะตอเทศบัญญัติสันมะคา : เมื่อชุมชนลุกข้ึนมาจัดการทรัพยากรบานตนเอง 
 

“ตําบลสันมะคาจะสรางประวัติศาสตรการจัดการทรัพยากรดวยตนเองรวมกัน และเราจะเปน

แหงแรกในจังหวัดเชียงราย ท่ีจัดทําเทศบัญญัติของทองถ่ินวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม” (นายบุญเพ็ง กําแหง นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา) 

“แตกอนปาไมส่ังใหเราดูแลปา ชุมชนไมมีสวนรวม ปญหาการตัดไมทําลายปา และบุกรุกพื้นท่ีปา

จึงเกิดข้ึนมาตลอด ความคิดในการทําขอบัญญัติทองถ่ินจึงเกิดข้ึนมา ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของ

คนในชุมชนท่ีคิดรวมกัน อยากจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของคนในตําบลท่ีมี

กฎหมายรองรับ เราไดมีการประชุมเพื่อพัฒนาเทศบัญญัติ แตงต้ังคณะทํางาน และไปศึกษาดูงาน
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ท่ีจังหวัดนาน เพื่อมาเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติของเทศบาลตําบลสันมะคา  ในเจตนาท่ี

แทจริงของประชาชนและ ผูนําท่ีไดเสนอใหมีการจัดทํารางเทศบัญญัติ ฯ ข้ึน ก็เนื่องดวยการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีผานมาเราใชวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบานเขาสงวน

รักษาทรัพยากรเหลานี้ไว  นับต้ังแตปองกันการบุกรุกดวยการสืบชะตาปา  บวชปา  สืบชะตา

แมน้ํา เริ่มต้ังแตป 2550 เปนตนมา และยังทําตอเนื่องตลอดมา  ถึงแมจะมีนโยบายจาก

หนวยงานของรัฐ แตรัฐก็ตองมาขอความรวมมือการทํางานของประชาชนอยูดี และประชาชน

บานเราก็ใหความรวมมือ ไมเคยรีรอหรือบิดเบือนแตอยางใด” (นายทองลี  เประดา ประธานสภา

เทศบาลตําบลสันมะคา) 
 

“เห็นดวยกับการมีเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เพราะท่ีผานมา

เราทําตามจารีตประเพณี ขอตกลงของชุมชน หากมีเทศบัญญัติ ฯ ก็จะไดมีวิธีปฏิบัติชัดเจนข้ึน 

เปนการยกระดับการจัดการทรัพยากรของตําบลสันมะคาและท่ีสําคัญมีการจัดต้ังกองทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน ซึ่งระดมทุนจากสมาชิกและสามารถรับการสนับสนุน

จากภาคราชการไดอยางถูกตองตามกฎหมายอีกดวย” (นายสมพล ฉันทะ สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลสันมะคา เขต 1) 

 

“ในการออกเทศบัญญัติของทองถ่ิน มีกระบวนการท้ังเชิงพื้นท่ีซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความ

เปนอยู และส่ิงท่ีพวกเราท้ังตําบลสันมะคาไดดําเนินการมา และส่ิงท่ีสําคัญอีกคือ กฎหมายท่ีให

อํานาจในการออกเทศบัญญัติ  ซึ่งทานนายก ฯ ไดใหความสําคัญและเนนใหปลัดและเจาหนาท่ี

ดําเนินการอยางรอบคอบ และรัดกุม” (นางสาวโสภา วงศใหญ ปลัดเทศบาลตําบลสันมะคา) 

 

“เทศบัญญัติ ไดผานการประชาคมหมูบานมาแลวท้ัง 10 หมูบาน พี่นองประชาชนตางใหการ

สนับสนุนเพราะเปนแนวทางการอนุรักษท่ีต้ังอยูบนความเปนไปได และหากสามารถดําเนินการ

ไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอประชาชนในตําบลทุกคน” (นายดํารงค  ศรีษะ สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลสันมะคา เขต 2)  
 

“การทํางานของเขตหามลาฯ เนนพื้นท่ีและประชาชนเปนตัวต้ัง เริ่มจากการปองกัน การสราง

ความเขาใจใหชุมชนเห็นความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สวนการบังคับใช

กฎหมายของหนวยงาน จะนํามาใชมาภายหลังหรือไมตองการใช ดังนั้นการออกเทศบัญญัติจึง
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เปนการใชกฎหมายท่ีอยูบนความเห็นชอบของชุมชน โดยการทําขอตกลงความรวมมือ การขอคืน

พื้นท่ีปา การกําหนดโซนนิ่งพื้นท่ีปา เปนตน” (นายเสกสรร   มูลอินตะ หัวหนาเขตหามลาสัตว

ปาทับพญาลอ)  

 

“การจัดทําขอบัญญัติทองถ่ิน เปนเครื่องมือท่ีทําใหเกิดการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีผานมามีหลายทองถ่ินไดจัดทําขอบัญญัติในหลายๆ เรื่องเชน การจัดการ

ขยะ การฆาสัตว สวัสดิการ ฯลฯ แตกลับละเลยในเรื่องของฐานทรัพยากร ปาไม ท่ีดินท่ีเปนเรื่อง

ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ดังนั้นขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงมี

ความสําคัญ เพื่อเปนการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ

รับรองสิทธิของชุมชน การรับรองกฎกติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย โดยมีสันมะคาเปนโมเดลของลุมน้ําอิงซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูของคนในตําบล 

และเกิดแนวทางการจัดการรวมกันท่ีมีความยั่งยืน ปจจัยหลักความสําเร็จของสันมะคาคือ ฝาย

บริหารของทองถ่ินตองมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการทําขอบัญญัติทองถ่ิน” (นายไกร

ทอง เหงานอย ผูประสานงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายและหนวยงานทองถิ่น

เพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน)   
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บุญเพ็ง กําแหง นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16 กุมภาพันธ  

2560. 

พรพินิจ ใหญวงศ ผูชวยผูใหญบานหมู 4 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

ทองลี เประดา ประธานสภาเทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

สมควร ไชยสมบัติ โครงการชลประทานเชียงราย (ฝายเชียงราย), วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560.  

สมพล ฉันทะ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560.  

สมศักด์ิ เอกจิตต สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

สามารถ มาทอง ผูใหญบานหมู 7 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

สาธิตา คณิตา นิติกร สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย), วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560. 

สุราษฏร กางการ ผูชวยผูใหญบานหมู 6 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

แสงเดือน อินตะราช เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด  

จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560. 

อนุสรณ เห็นถูก โครงการชลประทานเชียงราย (ฝายเชียงราย), วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560.  

นพดล จันทราช ผูใหญบานหมู 6 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

สิงหหาญ พรมไธสง กํานันตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560. 

นิตยา ดงอําไพ กรรมการบทบาทสตรี ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 
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ประสิทธิ์ ดงอําไพ ผูใหญบานหมู 2 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16  

กุมภาพันธ 2560. 

สมรภูมิ สวาทนา ปลัดอําเภอปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560. 

โสภา วงศใหญ ปลัดเทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันท่ี 16 กุมภาพันธ  

2560. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

ภาคผนวก ก 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา 

 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลสันมะคา 

ท่ี  67  / ๒๕60 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา 

วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

---------------------------------------------------------------------------  

ตามท่ีตําบลสันมะคา  ไดดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาต้ังแต

จัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลสันมะคา ในป พ.ศ. 2540  จนกระท่ังมีการยกฐานะเปนเทศบาล

ตําบลสันมะคาเมื่อ 26  ตุลาคม  2552  จนถึงปจจุบัน  ไมวาจะเปน การบํารุง ดูแลรักษา  ปกปอง

คุมครอง ปาไม  สัตวปา แมน้ํา  สัตวน้ํา  การสรางความอุดมสมบูรณแกผืนดิน  จนกระท่ังดําเนินการ

จัดต้ังเปนปาชุมชน ประกอบดวย ปาชุมชนบานวังผา  หมูท่ี  2  ปาชุมชนบานวังนอย หมูท่ี 5  ปาชุมชน

บานวังอวน หมูท่ี 6 และปาชุมชนบานวังศิลา หมูท่ี 8  มีแหลงอนุรักษปลาและสัตวน้ําพื้นบาน 2 แหง คือ 

แมน้ําพุงบริเวณฝายบานวังอวน หมูท่ี 6 และหมูท่ี 7  แมน้ําอิงบริเวณบานวังศิลา หมูท่ี 8  และหมูท่ี 2  มี

กิจกรรมในโครงการเชน สืบชะตาปา สืบชะตาแมน้ํา ปลุกปา  คืนลูกไมสูปา สรางฝาย  สรางเสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ  เปนตน มีการจัดต้ังกลุม / เครือขาย เชน เครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคา  

คณะกรรมการปาชุมชนหมูบาน  คณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูลุมน้ําพุง  คณะกรรมการอนุรักษและ

ฟนฟูลุมน้ําอิง  คณะกรรมการเขตอนุรักษปลา  เปนตน 

ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐(๗),(๘) และ (๙)   แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ.  2496   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.  2552 และมาตรา  16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน

และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   เทศบาลตําบลสันมะคา   

จึงแตงต้ังคณะทํางานยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดังนี้ 
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 ท่ีปรึกษา  ประกอบดวย 

1. นางวันดี   ราชชมภู  นายอําเภอปาแดด 

2. นายแสงชัย   คําดอกรับ  ทองถ่ินอําเภอปาแดด 

3. นายสมบูรณ  บุญเจริญ ผูทรงคุณวุฒิ    

4. นายหลง  ปนตาคํา ผูทรงคุณวุฒิ 

5. นายเสกสรร  มูลอินตะ หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ 

6. นายอนุสรณ  เห็นถูก  ผูแทนโครงการชลประทานเชียงราย 

7. ท่ีดินอําเภอปาแดด 

8. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรปาไมท่ี 2 (เชียงราย) 

9. ประมงอําเภอปาแดด  

คณะทํางาน  ประกอบดวย 

1. นายบุญเพ็ง  กําแหง  นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา ประธานคณะทํางาน 

2. นายนพดล  พยามะโน รองนายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา คณะทํางาน 

3. นายสิงหหาญ พรามไธสง กํานันตําบลสันมะคา  คณะทํางาน 

4. นายทองลี  เประดา  ประธานสภาเทศบาล  คณะทํางาน 

5. นายพรหมสรรพ คําลือเมือง รองประธานสภาเทศบาล  คณะทํางาน 

6. นายดํารง  ศรีษะ  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะทํางาน 

7. นายช่ืน  พงษตระกูล ผูใหญบานหมูท่ี 1  คณะทํางาน 

8. นายประสิทธิ์  กออําไพ  ผูใหญบาน หมูท่ี 2  คณะทํางาน 

9. นายชัยวัฒน  อุดขา  ผูใหญบานหมูท่ี 3  คณะทํางาน 

10. นายวินัย  คํามี  ผูใหญบานหมูท่ี 4  คณะทํางาน 

11. นายนพดล  จันทโรภาสกุล ผูใหญบานหมูท่ี 6    คณะทํางาน 

12. นายสามารถ  มาทอง  ผูใหญบานหมูท่ี 7   คณะทํางาน 

13. นายคําพัน  วิเศษภักดี ผูใหญบาน หมูท่ี 8  คณะทํางาน 

14. นายสุราษฏร  กางการ  ประธานสภาองคกรชุมชน  คณะทํางาน 

15. นายสมพล  ฉันทะ  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน คณะทํางาน 

16. นายฐานศักยพล โพนชัยยา กรรมการเขตอนุรักษปลาแมน้ําพุง  คณะทํางาน 

17. นายมวน  ชัยราช  กรรมการเขตอนุรักษปลาแมน้ําอิง  คณะทํางาน 

18. นางสมบูรณ  เประดา  ผูแทนกลุมอาชีพ   คณะทํางาน 

19. นางคนึงนิตย  สอนโคตร ประธานเครือขายอาสาสมัครฯ คณะทํางาน 
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20. ดร.สหัทยา  วิเศษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตพะเยา   คณะทํางาน 

21. นายไกรทอง   เหงานอย โครงการอนุรักษแมน้ําองิ  คณะทํางาน 

22. นางสาวนุชจรีย สิงหราช  โครงการอนุรักษแมน้ําองิ  คณะทํางาน 

23. นายอัฐพงษ  พรามไธสง อสพ.โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นท่ี ฯ บานวังนอย 

คณะทํางาน 

24. นางสาวโสภา วงศใหญ  ปลัดเทศบาล  คณะทํางาน/เลขานุการ 

25. นายจีระศักด์ิ  เสนาปา  รองปลัดเทศบาล  คณะทํางาน/

ผูชวยเลขานุการ 

26. นายพิเชษ  คํานวล  ผูอํานวยการกองชาง คณะทํางาน/

ผูชวยเลขานุการ 

27. นายธมลชัย  ชัยสุวรรณ หัวหนาฝายอํานวยการ คณะทํางาน / 

ผูชวยเลขานุการ 

28. จ.ส.ต.ประวิทย อุตกรรณ นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ คณะทํางาน/

ผูชวยเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังดังกลาว มีหนาท่ียกรางเทศบัญญัติ โดยใชระบบฐานขอมูล

การจัดการทรัพยากร ปาชุมชน ท่ีดินทํากิน การจัดการเหมืองฝาย ไฟปา เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน 

โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  
 

 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้   เปนตนไป 

  ส่ัง  ณ  วันท่ี   17  เดือน กุมภาพันธ    2560 

    

      (นายบุญเพ็ง  กําแหง) 

นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา 
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ภาคผนวก ข 

ภาพกิจกรรม 

การประชุมยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  
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การศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนตําบลบานพี้ เพื่อเปนตนแบบนํามาบริหารจัดการในชุมชน 
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รวมงานเวทีอิงฟอร่ัม ณ วัดศรีโคมคํา จ.พะเยา เพื่อเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากร 
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การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาองคกร 
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กิจกรรม วันเปดบาน ตําบลสันมะคา เพือ่ใหองคภาคีและหนวยงานหารือแนวการทํางานรวมกัน 
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81 
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การนําเสนอในเวทีสาธารณะเพื่อแสดงขอคิดเห็นและหาแนวทางรวมในการจัดการทรัพยากรในลุมน้ํา

เดียวกัน 
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การสื่อสารสาธารณะผานชองทางสื่อสาร 
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การดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากร โดยมีการอนุรักษปาชุมชนรวมกับคนในชุมชนและเขตรักษา

พันธุสัตวปาเวียงลอ 
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การมีสวนรวมของกลุมเยาวชนดานการอนุรักษ 

 

 

 

 



89 
 
 

การดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากร โดยมีการจัดทําเขตอนุรักษปลาบริเวณลําน้ําพุง 
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ภาคผนวก ค 

เทศบัญญัติตําบลสันมะคา เร่ือง  

การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2562 

เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด  จังหวัดเชียงราย 

(ฉบับราง) 

หลักการ 

เพื่อใหชุมชนทองถ่ิน  รวมกันจัดทําเทศบัญญัติทองถ่ินวาดวยการสงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ 

ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๘) บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน ,(๙) หนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปน

หนาท่ีของเทศบาล ,สวนท่ี ๔ เทศบัญญัติ มาตรา ๖๐ ,มาตรา ๖๑ ทวิ ,  มาตรา ๖๒, มาตรา ๖๒ ตรี ,

มาตรา ๖๒ จัตวา ,มาตรา ๖๓  และ มาตรา ๖๔  , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖  ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมี

อํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง

ดังนี ้ (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน (๑๕) 

การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึง สนับสนุนประชาชนในพื้นท่ีตําบลสันมะคาใหมีสิทธิตาม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓  

บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัติ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถ่ิน มาตรา ๒๕๐  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมหีนาท่ี
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และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน   

เหตุผล 

 

 ตามหลักกฎหมายท่ีไดกลาวมาขางตน เทศบาลตําบลสันมะคา จึงดําเนินการใหเปนไปตาม

เจตนารมณของกฎหมายและความตองการของประชาชนในพื้นท่ีตําบลสันมะคา เพื่อจัดการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพื้นท่ีตําบลสันมะคาใหเกิดความยังยืนสอดคลองกับภูมิปญญา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ และเพื่อแกไข

ปญหา เชน การรุกพื้นท่ีปาเพื่อเปนท่ีทํากิน  การรุกลํ้าแมน้ํา ลําคลอง  หนอง  ตามธรรมชาติ  การทํา

การเกษตรท่ีใชสารเคมีแลวไหลลงสูแหลงน้ํา และสภาพแมน้ําอิงและแมน้ําพุง ท่ีถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติ  

สงผลใหเกิดสภาพความเส่ือมโทรมของ ดิน น้ํา ปาไม และสัตวปา ตลอดจนระบบนิเวศในพื้นท่ีตําบลสัน

มะคา  

 จากสภาพปญหาดังกลาว  ท่ีผานมาเทศบาลตําบลสันมะคา ไดรวมกับทุกภาคสวน  และท่ีสําคัญ

คือประชาชนในพื้นท่ี  ไดรวมกันทํากิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   เชน  

การบวชปา  ปลูกปา  ปนฝาย สรางฝาย สืบชะตาปา  การสืบชะตาแมน้ํา  ปลูกพืชอาหารสัตว  การปลูก

พืชเพื่อเปนแนวกันชน  การขอคืนพื้นท่ีปาจากประชาชนท่ีทํากินตามรอยตะเข็บผืนปา  การสรางความ

รวมมือในการดูแลรักษาปาของประชาชนท่ีทํากินรอบผืนปา  การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก

ควัน  การลาดตระเวน  สงผลใหจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดีข้ึนอยางเปนลําดับ 

 นอกจากนั้น  ยังมี กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับเครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคา  ท่ีใชรวมกันท้ัง 4 

หมูบาน  และมี  กฎ ระเบียบ เขตอนุรักษปลาและสัตวน้ํา แมน้ําพุง  ตําบลสันมะคา  อําเภอปาแดด  

จังหวัดเชียงราย กฎ ระเบียบ เขตอนุรักษปลาและสัตวน้ํา แมน้ําอิง  ตําบลสันมะคา  อําเภอปาแดด  

จังหวัดเชียงราย   

ดังนั้นประชาชนในพื้นท่ีตําบลสันมะคา และเทศบาลตําบลสันมะคาจึงตองการยกระดับการ

จัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนี้ใหเปน เทศบัญญัติ  เพื่อเปนเครื่องมือในการ

บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

สมดุลและยั่งยืน เปนการการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ตอไป 
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เทศบัญญัติตําบลสันมะคา 

เร่ือง  การสงเสรมิการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน  

พ.ศ. 2562 

--------------------------- 

โดยท่ี เปนการสมควรตรา รางเทศบัญญัติ วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

( อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๘) (๙) ,สวนท่ี ๔ เทศ

บัญญัติ มาตรา ๖๐ ,มาตรา ๖๑ ทวิ ,  มาตรา ๖๒, มาตรา ๖๒ ตรี ,มาตรา ๖๒ จัตวา ,มาตรา ๖๓  และ 

มาตรา ๖๔  , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖  (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๒๔) และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2560 หมวด ๓ มาตรา ๔๓  (๑) (๒)  ประกอบกับการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลสันมะคา จึงออกเทศบัญญัติเทศบาล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันมะคา และ

ดังตอไปนี้) 

 ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่อง การสงเสริมการมีสวน

รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ.  ๒๕๖๒.”   

 ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสันมะคานับถัดจากวันประกาศ ณ เทศบาลตําบล

สันมะคา อําเภอปาแดด  จังหวัดเชียงราย 

ขอ ๓  ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคานี้ 

“ทรัพยากรธรรมชาติ”  หมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติซึ่งมนุษยสามารถนํามาใช

ประโยชนในการดํารงชีวิตได ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา ของปา  อากาศ 

แรธาตุ และพลังงานในเขตเทศบาลตําบลสันมะคา 

“ส่ิงแวดลอม”  หมายถึง  ส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีท้ังมีชีวิตและไมมีชีวิต เห็นดวยตา

เปลาและไมสามารถเห็นดวยตาเปลา  ท้ังท่ีเปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (จับตอง

ไมไดและมองไมเห็น)          ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึนในเขตเทศบาลตําบลสัน

มะคา 
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“การบริหารจัดการ” หมายถึง  การรวมกัน ดูแลและใชประโยชน อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  

ท่ีไดทําขอตกลงรวมกันระหวางชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  มอบใหชุมชนเปนผูดูแล  และไมขัดกับ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนตําบลสันมะคา ประกอบดวย  ๘ หมูบาน ไดแก บานสันมะคา หมูท่ี ๑ 

บานวังผา  หมูท่ี ๒  บานสันบัวคํา  หมูท่ี ๓  บานสันติธรรม  หมูท่ี ๔  บานวังนอย  หมูท่ี ๕   บานวังอวน  

หมูท่ี ๖  บานสันปาคาม หมูท่ี ๗ บานวังศิลา หมูท่ี ๘  

“แหลงน้ําชุมชน”หมายถึง แมน้ํา  หวย หนอง คลอง บึง บาง  ในเขตเทศบาลตําบลสันมะคา 

รวมถึงแหลงน้ําด้ังเดิมของชุมชน  รวมถึงแหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  

 “ปาของชุมชน” หมายถึง ปาในเขตเทศบาลตําบลสันมะคา ท่ีชุมชนไดรวมกันดูแลรักษา ไดแก 

(1) ปาของชุมชนบานวังผา หมูท่ี ๒  

  (๑.๑) ไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑  จํานวน ๑ แปลง  

ช่ือปาสงวนพื้นท่ีปาท่ีแหงชาติปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง  (ดอยมอนเล่ียม) พื้นท่ี  ๓๒๔-๑-๔๒ 

ไร                         (ตามเอกสารแนบทาย)   

  ทิศเหนือ  ติดตอกับ    บานวังอวน ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย 

  ทิศใต     ติดตอกับ    บานวังขอนแดง ต.หวยลาน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    บานวังนอย  ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย 

  ทิศตะวันตก  ติดตอกับ    บานสันปาคาม,บานสันติธรรม ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ. 

     เชียงราย 

(๒) ปาของชุมชนบานวังนอย หมูท่ี ๕   

  (๑.๒) พื้นท่ีปาท่ีไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑  

จํานวน ๑ แปลง  ปาสงวนแหงชาติช่ือปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง  (ดอยมอนเล่ียม) พื้นท่ี  775-

0-80 ไร (ตามเอกสารแนบทาย)  

  ทิศเหนือ  ติดตอกับ    บานสัก ต.ปาแดด อ.ปาแดด จ.เชียงราย 

  ทิศใต  ติดตอกับ    บานวังศิลา ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.ชียงราย 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    บานพวงพยอม ต.หงสหิน อ.จุน จ.พะเยา 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ    บานวังอวน ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย 
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  (๓)  ปาของชุมชนบานวังอวน หมูท่ี ๖   

         (๓.๑) พื้นท่ีปาท่ีไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑  จํานวน 

๑ แปลง   ปาสงวนแหงชาติช่ือปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง  (ปาวังอวน) พื้นท่ี  ๓๐๑-๒-๕๖ ไร  

(ตามเอกสารแนบทาย) 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ     บานสัก ต.ปาแดด อ.ปาแดด จ.เชียงราย 

  ทิศใต        ติดตอกับ     บานวังผา ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ     บานวังนอย ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.เชียงราย 

  ทิศตะวันตก      ติดตอกับ     บานสันปาคาม ต.สันมะคา อ.ปาแดด จ.ชียงราย 

(๔)  ปาของชุมชนบานวังศิลา  หมูท่ี ๘   

 (๔.๑)  พื้นท่ีปาท่ีไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑  

จํานวน ๑ แปลง  ปาสงวนแหงชาติช่ือปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง พื้นท่ี  ๙๙-๒-๔๔ ไร  (ตาม

เอกสารแนบทาย) 

   ทิศเหนือ ติดตอกับ    เขตหามลาสัตวปาสักลอ 

  ทิศใต  ติดตอกับ    ปาแมลอยไร 

  ทิศตะวันออก  ติดตอกับ    บานวังทอง หมูท่ี ๘ 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ    คลองสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 

 (5) ปาของชุมชนอื่น ท่ีเปนพื้นท่ีท่ีชาวบานรวมกันดูแลรักษา ตามท่ีคณะกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ หมูบาน  หรือ คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ตําบล เห็นชอบ 

 “เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน  หมายถึง  เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบานท่ีประชาคมหมูบาน / 

ตําบล  ไดกําหนดไว  คือ 

(๑)แมน้ําพุง  เริ่มต้ังแต ฝายบานวังอวน  - ฝายบานสันปาคาม   และหลังฝายอีก ๑๐๐ เมตร   

 (๒) อยูระหวางวัดวังผาศิลาราม โดยนับจุดกึ่งกลางสะพานธรรมกิราช  ทวนน้ําข้ึนไป  ๒๐๐ 

เมตร  และตามน้ําอีก  ๓๐๐  เมตร  รวมระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

 (3) แหลงน้ําท่ีอนุรักษปลาพื้นบานอื่น  ตามท่ีคณะกรรมการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ ฯ 

หมูบาน  หรือ คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ตําบล เห็นชอบ  

 “สัตวปา  หมายถึง  สัตวปาท่ีอาศัยอยูในปาสงวนแหงชาติ และปาของชุมชน   

 “ของปา” หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในปา ตามกฎหมาย ยกเวน เห็ด หนอไม สมุนไพร 

พืชอาหาร ไขมดแดง  เปนตน  
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หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๔ วัตถุประสงคของการจัดทํารางเทศบัญญัติ เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ

จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีดังตอไปนี้   

 (๑)  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใหชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม 

สัตวปา  

(2)  เพื่อสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชน และตําบลสันมะคา 

(3)  เพื่อสงเสริมใหชุมชนบริหารจัดการใชประโยชนจากทรัพยากร ดิน  น้ํา ปาและสัตวปา อยาง

เปนธรรมและยั่งยืน  เพื่อรวมกนัอนุรกัษและดูแลรักษาไวซึ่งทรพัยากร 

(4)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง  และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการใหกับบุคคล  กลุม

และองคกรชุมชนในตําบล  

(5) สนับสนุนการจัดการทรัพยากร โดยชุมชนตามสิทธิและหนาท่ี ท่ีกฎหมายกําหนด 

ภายใตหลักการ อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

จารีตประเพณีอันดีงามท้ังของทองถ่ินและของชาติ 

ขอ ๕ การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน อยูภายใตการ

กํากับดูแลของเทศบาลตําบลสันมะคา  โดยใหมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับ

ตําบล  และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
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หมวด ๒ 

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบล 

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล  ประกอบดวย

ประธานและกรรมการอื่นอีกจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน ซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานแตละชุมชน และไดรับการรับรองจากท่ีประชุมของสมาชิก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  และการคัดเลือกประธานใหมาจากเสียงขางมาก

คณะกรรมการระดับตําบล 

ขอ ๗ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล ตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปนี ้

(๑) เปนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน 

(๒) มีอายุต้ังแต 15 ปบริบูรณข้ึนไป      

(๓) มีแนวคิดและจิตสํานึกในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม 

 

ขอ ๘ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละส่ีป  

          ขอ ๙ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล พนจากตําแหนงเม่ือ 

          (๑) ตาย  

          (๒) ลาออก  

          (๓) ครบวาระตามการดํารงตําแหนง  

          (๔) พนจากตําแหนงคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  

          (๕) ขาดการทํางานของเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลเกินสามครั้ง

ติดตอกันโดยไมไดแจงตอคณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล  

         (๖) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลมีมติไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาท่ี หรือกระทําผิดระเบียบของ

คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังในระดับหมูบานและระดับตําบลอยาง

รายแรง 

         ขอ ๑๐  คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล มีอํานาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี ้ 

          (๑) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  



97 
 

          (๒) ดําเนินการประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของแตละ

หมูบาน  

          (๓) สนับสนุนงานของเครือขายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับหมูบาน และ

ระดับตําบล  

          (๔) ประสานจัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          (๕) ติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของคณะกรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน และหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

          (๖) ประสานความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเขามาสนับสนุนการ

บริหาร  

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังระดับหมูบานและระดับตําบล  

(๗) พิจารณาใหความเห็นในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แก

ชุมชนและเทศบาลตําบลเพื่อดําเนินการ 

          (๘) จัดทํารายงานการดําเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลอยาง

นอยปละหนึ่งครั้ง  เสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล 

(๙) ดําเนินการจัดทําขอเสนอเพื่อการปรับปรุง  แกไข  เทศบัญญัติเร่ืองการสงเสริมการมีสวน

รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลตําบล 

 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานประกอบดวยประธานและ

กรรมการอื่นอีกจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน ซึ่งมีการเสนอช่ือและไดรับการคัดเลือกจากมติท่ีประชุม

หมูบาน  

          ขอ ๑๒ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

          (๑) ตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานของหมูบานไมนอยกวาหนึง่รอยแปดสิบวัน  

          (๒) เปนบุคคลมีความนาเช่ือถือของคนในชุมชน มีคุณธรรม หรือมีความรูท่ีสมาชิกชุมชนยอมรับ  

          (๓) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ  หรือเสมือนไรความสามารถ  
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          ขอ ๑๓ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานมีวาระการดํารงตําแหนงคราว

ละส่ีป 

 ขอ ๑๔ กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานพนจากตําแหนงเมื่อ  

     (๑) ตาย  

           (๒) ลาออก  

           (๓) ครบวาระตามการดํารงตําแหนง  

           (๔) ไมปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบาน และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบล โดยไมมีเหตุผล

อันสมควร 

           (๕) ปฏิบัติหนาท่ีไมเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบาน 

           (๖) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานมีมติไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนกรรมการท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาท่ี หรือทําผิดระเบียบขอบังคับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบานอยางรายแรง  

           (๗) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลมีมติไมนอยกวาสองในสาม

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาท่ี หรือทําผิดระเบียบขอบังคับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบานอยางรายแรง  

          ขอ ๑๕ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

           (๑) บริหารจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรปาไมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

           (๒) ประสานจัดทําแผนการจัดการ และกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในหมูบาน  

           (๓) จัดทําแนวเขตปาชุมชน และแบงพื้นท่ีจัดการปาชุมชนใหชัดเจน รวมกับหนวยงานอื่นท่ี

เกี่ยวของ 

           (๔) พิจารณากําหนดระเบียบการใชประโยชนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในหมูบาน 

           (๕) สรางจิตสํานึกใหแกสมาชิกปาชุมชนใหรูจักคุณคา รักษา หวงแหน และเขามารวมบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน 

           (๖) ประสานจัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหแก

สมาชิกเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน 
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           (๗) ประสานความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหเขามาสนับสนุนการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูบาน  

           (๘) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานเสนอตอท่ี

ประชุมหมูบาน และท่ีประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลอยางนอยป

ละหนึ่งครั้ง 

           (๙) ปฏิบัติหนาท่ีเปนคณะกรรมการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานตามท่ี

กําหนดไวในขอ ๑๙ 

           (๑๐) บริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใน  ขอ ๑๘ 

 

หมวด ๔ 

สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกเครือขาย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน 

 

ขอ ๑๖ สมาชิกเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีสิทธิและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

          (๑) รวมกําหนดแนวเขตปาของชุมชน แนวเขตพื้นท่ีการใชประโยชน และพื้นท่ีจัดการอื่นในปา

ของชุมชน รวมกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 

          (๒) รวมบริหารจัดการ การจัดทําแผนการจัดการ และกิจกรรมดูแลรักษาฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูบาน 

          (๓) รวมจัดทําและปรับปรุงกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับหมูบาน รวมกับ

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน 

          (๔) มีสิทธิขอใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในหมูบานตามกฎระเบียบของ

หมูบานและไมขัดของตอกฎระเบียบ  กฎหมาย 

(๕) มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังและถอดถอนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ระดับหมูบาน 

          (๖) ตรวจสอบและตรวจตราผูท่ีเขามากระทําผิดกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในพื้นท่ีหมูบาน  

          (๗) ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการตามเทศบัญญัตินี ้
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หมวด ๕ 

งบประมาณ / กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน 

ขอ ๑๗ ใหมีกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน ประกอบดวยเงินและ

ทรัพยสินดังตอไปนี้  

          (๑) การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลตามท่ีระเบียบและหนังสือส่ังการกําหนด  

          (๒) การระดมทุนสนับสนุนจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 

(๓) เงินชดใชคาความเสียหายโดยความยินยอมจากผูกระทําผิดตอกฎระเบียบ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับหมูบานโดยใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนหมูบานทุกครั้ง ท่ีมีการ

ชดใช 

(๔) การจัดเก็บเงินคาสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามขอตกลงและโดยความ

ยินยอมของสมาชิกหรือการรับเงินบริจาคเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๕) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกหมูบานดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนรุักษหรือฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(6) หรือเงินจากการใชประโยชนอื่นใด ในปาของชุมชน  

ขอ ๑๘ วัตถุประสงคในการใชเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของหมูบาน 

           (๑) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานใหมีประสิทธิภาพ  

           (๒) เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตําบลและของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  

ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานมีอํานาจหนาท่ีในกองทุน 

ดังตอไปนี ้ 

            (๑) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของการใชเงินกองทุนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน 

            (๒) พิจารณาการใชเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน เพื่อใชตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวใน ขอ ๑๘ 

            (๓) ติดตาม รายงาน และประเมินผลการใชจายเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

หมูบาน อยางนอยปละหนึ่งครั้งเสนอตอท่ีประชุมหมูบาน 
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หมวดท่ี๖ 

มาตรการและวิธีการเพื่อดําเนินการตามระเบียบ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน 

 ขอ ๒๐ เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา  เรื่อง

การสงเส ริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํา รุง รักษา และใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. . 

๒๕๖๒.  ใหเทศบาลตําบลสันมะคารวมกับคณะกรรมการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน  

และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบล  ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ปญหาท่ีสมาชิกหรือผูท่ีมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ไมสามารถท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามเทศ

บัญญัติได  จัดประชุมเพื่อแสวงหามาตรการหรือวิธีการเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว  รวมตลอดถึง

ดําเนินการเพื่อเชิญบุคคลท่ีเกี่ยวของมาใหขอเท็จจริงหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวเพื่อให

บรรลุผลตามเจตนารมณของเทศบัญญัติ 

 ในกรณีท่ีเกิดขอพิพาทใดๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการตามเทศบัญญัตินี้  ใหคณะกรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานดําเนินการพิจารณาขอพิพาทกอน  แตหากไมสามารถ

ดําเนินการตกลงกันไดใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตําบลเปนผู

พิจารณาดําเนินการแสวงหาวิธีการและมาตรการเพื่อระงับยับยั้งขอพิพาทดวยวิธีการตามแนวทางสันติวิธี  

ต้ังอยูบนหลักเมตตาธรรม  หลักธรรมาภิบาล  และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

หมวดท่ี ๗ 

บทปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติ 

 

 ขอ ๒๑ การปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา  วาดวยการสงเสริมการมีสวนรวม

ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ .ศ.  ๒๕๖๒ จะแกไขปรับปรุง ก็แตโดย

คณะกรรมการระดับตําบล แลวเสนอตอสภาเทศบาลตําบลสันมะคาใหความเห็นชอบ 
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บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๒ ใหกฎระเบียบปาของชุมชนของหมูบานท่ีใชมากอนยังมีผลใชบังคับตอไป 

 ขอ ๒๓ ใหมีการเลือกคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานใหเสร็จส้ิน

ภายในระยะเวลาสามสิบวันภายหลังจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่องการสงเสริมการมีสวน

รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ  ๒๕๖๒ นี้ประกาศใชบังคับ 

ขอ ๒๔ ใหมีการเลือกคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับตําบลใหเสร็จส้ิน

ภายในระยะเวลาหกสิบวันภายหลังจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่องการสงเสริมการมีสวน

รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใชบังคับ   

ขอ ๒๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกระเบียบขอบังคับหรือคําส่ังและประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัติของเทศบาล

ตําบลสันมะคานี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี       เดือน                         พ.ศ.  

 

       (ลงช่ือ)  

       นายบุญเพ็ง  กําแหง 

          นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา  

 

 

                  เห็นชอบ 

 

               (ลงช่ือ) 
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	กุมภาพันธ์ 2560.
	สมควร ไชยสมบัติ โครงการชลประทานเชียงราย (ฝายเชียงราย), วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.
	สมพล ฉันทะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	สมศักดิ์ เอกจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	สามารถ ม้าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	สุราษฏร์ กางการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	แสงเดือน อินต๊ะราช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
	จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.
	อนุสรณ์ เห็นถูก โครงการชลประทานเชียงราย (ฝายเชียงราย), วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.
	นพดล จันทราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	สิงห์หาญ พรมไธสง กำนันตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.
	นิตยา ดงอำไพ กรรมการบทบาทสตรี ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	ประสิทธิ์ ดงอำไพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
	กุมภาพันธ์ 2560.
	สมรภูมิ สวาทนา ปลัดอำเภอป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560.
	โสภา วงศ์ใหญ่ ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16 กุมภาพันธ์
	2560.
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