คํานิยม
การพัฒนาขอบัญ ญัติทองถิ่นรวมกับอปท.ในพื้นที่ลุมน้ําอิง ภายใตโครงการวิจัย แนวทางการ
พัฒ นาขอบัญ ญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง ที่มี
ดร.สหัถยา วิเศษ เปนนักวิจัยโครงการ โดยการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายอนุรักษลุมน้ําอิง กอง
เลขา SIC โดยไดรับการสนับสนุนจาก โครงการอนุรักษแมน้ําอิง และสมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต ดวยเล็งเห็น
ความสําคัญของระบบการกระจายอํานาจของทองถิ่น เทศบาล อบต. ในการสรางการมีสวนรวมในการ
จั ด การทรั พ ยากรชุ ม ชนผ า นข อ กฏหมายที่ ชุ ม ชนร ว มกั น บั ญ ญั ติ ขึ้ น มา ให ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทฐาน
ทรัพยากรและการจัดการของทองถิ่น ในรูปแบบขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากร
จากการดําเนิน งานที่ผานมา เริ่มตั้ง แตการประชุมทําความเขาใจเรื่องเทศบัญ ญัติวาดวยการ
จัดการทรัพยากร การเดินทางไปศึกษาดูง านรูปแบบการพัฒนาเทศบัญญัติ ที่อปท.จัง หวัดนาน และ
การศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเทศบาลไดแตงตั้งคณะทํางานรางเทศบัญยัติทองถิ่นที่มาจาก
หลายภาคส ว น และการประชุ ม ยกร า งเทศบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยเรื่ อ งการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมตําบลสันมะคา และนํารางเทศบัญญัตินําเสนอตอชุมชน และเขาสูกระบวนการรับฟง ความ
คิดเห็น เสนอแนะทั้ง 8 ชุมชนผานชองทางตางๆ ทั้งประชุมและผานสื่อสารชองทางตางๆ จนมีการ
ปรับแกรางใหสมบูรณและนําเขาสูการประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ จํานวน 3 วาระ
และไดเทศบัญญัติที่ผานการเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันมะคา และไดมีการลงนามเห็นชอบจาก
นายอําเภอปาแดดเปนที่เรียบรอย
ที่ผานมา ชุมชนพื้นที่ลุมน้ําอิงยังไมมีการจัดทําขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีแต
เพียงแผนงานในระดับชุมชนและระดับตําบล รวมทั้งระเบียบที่กําหนดโดยคนในชุมชนเทานั้น จากความ
เป น มาและความสํ า คั ญ ของป ญ หาที่ ก ล า วมา ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
ขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิงโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในพื้นที่ตําบล
สันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชุมชนไดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําในแมน้ําอิง การจัดการ
ปาชุมชน มีแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสันมะคา ทั้งนี้
ผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง
โดยการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ตอไป
โครงการอนุรักษแมน้ําอิง
ธันวาคม 2561

คํานํา
หนั ง สื อ “แนวทางการพั ฒ นาข อ บั ญ ญั ติ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง กรณีศึกษา เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย”
เป น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น มาจากการมี ส ว นร ว มของคนในชุ ม ชนสั น มะค า ที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการยกระดับกฎเกณฑที่ชุมชนกําหนดมาเปนกฎหมายของทองถิ่น คือ เทศบัญญัติ
การออกเทศบัญญัติจึงเปนการประกาศกติกา และขอตกลงรวมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 ที่รับรองอํานาจขององคกรปกครองทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนา
อยางยั่งยืน
เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ถือเปนตนแบบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดริเริ่มในการพัฒนาแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การมี สวนรวมของคนในชุมชนและหนว ยงานภาคี ทุกภาคสว นแห ง แรกในพื้ น ที่ลุ มน้ํา อิง ซึ่ ง แนวทาง
ดังกลาวสามารถนําไปขยายผลในพื้นที่ในลุมน้ําอิง หรือพื้นที่ชุมชนอื่นที่มีความสนใจตอไป
กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติของตําบลสันมะคา ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากผูบริหาร
และสภาเทศบาลตําบลสันมะคา รวมทั้งประชาชนทั้ง 8 หมูบานในตําบลสันมะคาที่มีสวนรวมกันในการ
อนุรักษ ดูแล ใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางชาญฉลาด ไมวาจะเปน ปาไม แมน้ําอิง
แมน้ําพุง สัตวปา ถึงแมวาจะใชระยะเวลาในการดําเนินงานที่คอนขางนานมาตั้งแตปพ.ศ” 2559 แตทุก
ฝายก็ไดบทเรียน และประสบการณจากการทํางานรวมกันในครั้งนี้
ขอขอบคุณ นายบุญเพ็ง กําแหง นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา ทีมสภาเทศบาลตําบลสันมะคา
รวมทั้งกํานัน ผูใหญบานทั้ง 8 หมูบาน ที่ไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาเทศบัญญัติ และสนับสนุนการ
ดําเนินงานมาโดยตลอด ขอขอบคุณ ปลัดนุ คุณโสภา วงศใหญ ซึ่งเปน แกนหลักในการประสานงานกับ
พื้นที่ การประสานงานกับหนวยงานภาคสวนตางๆ และไดรวมกันผลักดันจนงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี
ขอขอบคุณ สมาคมแมน้ํ าเพื่อ ชีวิ ต และโครงการเสริ มสร างเครือ ขา ยท องถิ่ น และหน วยงาน
ทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน ที่ไดสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และขอมูลในการพัฒนา
เทศบัญญัติของตําบลสันมะคา

ทายสุด ขอขอบคุณ พี่นองตําบลสันมะคาทุกทานที่มีชวยกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติของ
บานตนเอง ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติดังกลาวถือเปนฐานในการดํารงชีวิตของผูคน ซึ่งจะสงตอไปยังลูกหลาน
เพื่อใหมีการอนุรักษควบคูไปกับการใชประโยชน ภายใตกฎระเบียบที่ชุมชนไดมีสวนรวมในการคิด และ
พัฒนาออกมาเปนเทศบัญญัติที่จะเปนกฎกติกาใหคนในชุมชนไดมีการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืนตอไป
สหัทยา วิเศษ
ธันวาคม 2561
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ตอนที่ 1
บทนํา
ลุม น้ํ า อิง เป น ลุม น้ํ า สาขาของลุ ม น้ํ าโขง มีแ ม น้ํ า อิง เป น แม น้ํ า สายหลั ก ที่ มี ต น กํ า เนิ ดมาจาก
เทือกเขาผีปนน้ําหรือดอยหลวงในจังหวัดพะเยา ไหลผานพื้นที่อําเภอแมใจ อําเภอเมือง อําเภอดอกคําใต
อําเภอภูกามยาว อําเภอจุน และอําเภอเชียงคําในจังหวัดพะเยา แลวไหลเขาสูอําเภอปาแดด อําเภอเทิง
อําเภอพญาเม็งราย อําเภอขุนตาล ไปบรรจบกับแมน้ําโขงที่บานปากอิง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
รวมระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร มีพื้นที่ลุมน้ําทั้ง หมด 7,388 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้น ที่
จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย
ลุ ม น้ํ า อิ ง มี ร ะบบนิ เ วศที่ ห ลากหลายไปด ว ยทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง มี
ความสั ม พั น ธ กั บ วิ ถี ค วามเป น อยู ข องชุ ม ชน ก อ เกิ ด ประเพณี วั ฒ นธรรมในการจั ด การทรั พ ยากรที่
หลากหลาย เชน การเลี้ยงผีขุนน้ํา การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา ตลอดจนวิถีชีวิตประจําวัน ปจจุบัน
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไปในลุมน้ําอิงลดจํานวนลงจากเดิมเปนจํานวนมาก ซึ่ง
เกิดจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การใชทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น และที่สําคัญชุมชนขาดจิตสํานึกตอการใช
ทรัพยากร เชน การบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การพังทลายของตลิ่ง การเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวนา
ปรัง การใชเครื่องมือทําประมงที่ผิดประเภทพันธุปลาในแมน้ําอิงลดลง บางชนิดสูญพันธุ บางชนิดใกลสูญ
พันธุ เปนตน รวมทั้งนโยบายระดับประเทศ ระดับทองถิ่น และโครงการพัฒนาในลุมน้ําอิงที่ขาดการมีสวน
ร ว มของประชาชนอย า งแท จ ริ ง การพั ฒ นาดั ง กล า วได ส ง ผลต อ วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง (สหัทยา วิเศษ, 2544)
เมื่ อเกิด วิก ฤตสิ่ ง แวดลอ มด านดิ น น้ํา ป า หลายชุ มชนเริ่ม เห็น ความสํา คัญ ของการอนุรั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปนฐานทรัพยากรทางอาหารใหคนในชุมชน ไดมีความมั่นคงทางอาหารทั้งจาก
ปาและแมน้ํา จากการหนุนเสริมของหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน รวมไปถึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีการกอเกิดเขตอนุรักษพันธุปลาในแมน้ําอิงและหนองน้ําตางๆ รวมถึงการจัดการปาชุมชน
ปาชุมน้ําริมแมน้ําอิง ไดมีการกําหนดขอบังคับ กฎระเบียบเพื่อนําไปสูการปฏิบัติรวมกันของชุมชนและ
หมูบานใกลเคียงในการดูแลรักษาพื้นที่รูปธรรม แนวคิดและการปฏิบัติจริงในการอนุรักษปาและพันธุปลา
ไดขยายไปหลายหมูบานในลุมน้ําอิง
อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่รวมศูนยอํานาจไวสวนกลาง ผานการกําหนด
กฎหมาย นโยบายในการควบคุ มจัด การทรั พยากร ทําใหชุ มชนทองถิ่น ที่อาศัยอยูในเขตปา เปน ผูผิ ด
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กฎหมาย ไมมีความมั่นคง ขาดสิทธิ ขาดโอกาสในการเขาถึง การพัฒนา ปจจัยดัง กลาวทําใหเกิดความ
ขัดแยง ในการแยง ชิง ทรัพยากร เปนผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติตามมา เพราะ
กระบวนการเรียกรองทางนโยบายที่ผานมาที่ไมสามารถ แกปญหาทางนโยบายและความไมชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ แมวาการตอสูเพื่อ เรียกรองความเปนธรรมในทางนโยบายที่กลาวมาในขางตนจะมีผลตอกระแส
ทางสังคมที่เห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจและสิทธิชุมชนดานการจัดการ ทรัพยากรฯ รวมทั้งมี
การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีมติครม. ที่ใหชะลอการจับกุมชาวบานในพื้นที่ แต
ความหวั่นไหวและความรูสึกไมมั่นคง ปลอดภัยของชุมชนยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง จากปรากฏการณการ
แยงชิงทรัพยากร และการแกปญหาที่ไมชัดเจนทางกฎหมาย ซึ่งแนวทางการใชขอบัญญัติทองถิ่นจึงเปน
แนวทางหนึ่ง ที่เครือขายองคกรชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ
สถาบันการศึกษาตางๆ เห็นวาจะเปนแนวทางในการกระจายอํานาจและเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมแนวใหม
การกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา
66,67 และ 290 ที่รับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาและ
วัฒ นธรรม ชุม ชนทอ งถิ่น ที่มี การปฏิบั ติก ารอยา งเปน รูป ธรรม จึง มีค วามชอบธรรม ในการพัฒ นา
ขอบัญญัติทองถิ่นใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือกับสวนราชการองคการปกครอง
สวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ในระดับทองถิ่น (มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, มปป.)
ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชุมชนไดทําเขตอนุรักษพันธุสัตวน้ําในแมน้ํา
อิ ง การจั ด การป า ชุ ม ชน มี แ ผนในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ มี กิ จ กรรมในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกับภาคสวนตางๆ รวมทั้งมีกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่กําหนด
โดยคนในชุมชน ในการดําเนินงานไดรับการสนับสนุนจากเทศบาลตําบลสันมะคา ซึ่งเปนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ใหความสําคัญกับการทํางานโดยการมีสนรวมของคนในชุมชน
เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ถือเปนตนแบบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดริเริ่มในการพัฒนาแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การมีสวนรวมของชุมชนแหงแรกในพื้นที่ลุมน้ําอิง ซึ่งแนวทางดังกลาวสามารถนําไปขยายผลในพื้นที่ในลุม
น้ําอิง หรือพื้นที่ชุมชนอื่นที่มีความสนใจตอไป
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ตอนที่ 2
ความสําคัญและบทเรียนของการจัดทําบัญญัตทิ องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบรวมศูนยเปนสาเหตุสําคัญอันหนึ่งที่กอใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย ดังปรากฏใหเห็นจากความขัดแยงระหวาง
รัฐกับราษฎรซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ตราบใดที่ยังไมมีการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจใหแกทองถิ่นและชุมชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนใน
การมีสวนรวมจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน สิทธิชุมชนตามที่กลาวนี้มีผลใชบังคับไดทันทีโดยไมตองรอ
ใหมีการบัญญัติกฎหมายรองรับ ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยที่ 3/2552 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.
2552 มีใจความตอนหนึ่งวา “รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณใหสิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองไวมีสภาพบังคับไดทันทีที่รัฐธรรมนูญประกาศใหมีผลใชบังคับโดย
ไมตองรอใหมีการบัญญัติกฎหมายอนุวัติการมาใชบังคับกอน”
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหนวยงานในระดับทองถิ่นซึ่งมีสถานะเปนนิติบุคคลและ
มีอํานาจหนาที่ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามกฎหมายหลายฉบับ อปท. จึง มี
บทบาทสํ าคั ญ ในการคุ ม ครองสิท ธิชุ ม ชน รั ฐธรรมนูญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั กราช 2550 ให
ความสําคัญ แกการกระจายอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแก อปท. มาตรา
290 บัญ ญัติให อปท. โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่จัดการ บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉะนั้น หาก อปท. มีความเขมแข็ง อปท. ในฐานะที่เปน
หนวยงานซึ่งมีความใกลชิดและสามารถเขาใจสภาพปญหาของพื้นที่ไดมากกวาหนวยงานของรัฐอื่นๆ ยอม
มีบทบาทสําคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองสิทธิชุมชน

อํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามกฎหมาย
ปจจุบัน
ขอ บัญ ญัติ ทอ งถิ่ น ในการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติ การอนุรั กษ และการใชป ระโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะ และเปนพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งนี้เปนไปตาม
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งขอบัญญัติทองถิ่นหมายถึง กฎที่ออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติ
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ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ขึ้ น และการเข า ชื่ อ เสนอข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ของ
ประชาชนในเขตทองถิ่น ดังนั้นการออกขอบัญญัติทองถิ่นเปนการประกาศกติกา และขอตกลงรวมภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่รับรองอํานาจขององคกรปกครองทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอยางยั่งยืน ในมาตราดังตอไปนี้
มาตรา 6 รั ฐธรรมนูญ เป น กฎหมายสู ง สุ ดของประเทศ บทบั ญ ญั ติ ใ ดของกฎหมาย กฎหรื อ
ขอบังคับ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถออกขอบัญญัติทองถิ่น ที่สอดคลองกับรัฐธรรมนูญไดตามแนวนโยบายบริหารราชการแผนดิน ที่
เนนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 43 การกระทําเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดลอม
มาตรา 66 บุ คคลซึ่ง รวมกัน เป น ชุ ม ชน ชุ ม ชนทอ งถิ่น หรื อชุ มชนท อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ย อมมีสิ ท ธิ
อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติและมีสวน
รวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมรวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
มาตรา 78 (3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แหง รัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง โครงสรา ง
พื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น ใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมให
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ โดยคํานึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัด
มาตรา 290 เพื่อสง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ (1)
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในเขตพื้นที่
(2) การเขาไปมีสวนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูนอกเขตพื้นที่ เฉพาะใน
กรณีที่อาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน (3) การมีสวนรวมในการพิจารณา
เพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพ
ของประชาชน 1
0

1

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, รางคูมือแนวทางการออกขอบัญญัติทอ งถิ่น เพื่อสนับสนุนงาน
พัฒนาทีอ่ ยูอาศัยและที่ดินทํากิน, มปป.
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ปจจุบันมีกฎหมายจัดตั้ง อปท. และกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ซึ่งบัญญัติเรื่องอํานาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่นไว ที่สําคัญไดแก
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
พ.ศ.2542 ไดบัญ ญัติใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) มี
อํานาจหนาที่จัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท. และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ซึ่งรวมถึงการถายโอนภารกิจดานการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมดวย ในมาตรา 16 (24) บัญญัติใหเทศบาล เมืองพัทยา และ อบต. มีอํานาจหนาที่ดานการ
จัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 - มาตรา 56 กําหนดไวเพียงกวางๆ ให
เทศบาลมี
หนาที่ตองจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา และ มาตรา 60 บัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตราเทศ
บัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลมีอํานาจตรา
เทศบัญญัติ
3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริ หารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67
บัญญัติให อบต.
มี ห น า ที่ ต อ งจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะหลายประการ ซึ่ ง รวมถึ ง การคุ ม ครอง ดู แ ล และบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมาตรา 71 บัญ ญัติให อบต. มีอํานาจออกขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของตน
ความรวมมือระหวาง อปท. และชุมชนทองถิ่นในการอนุรักษ บํารุงรักษา และใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติมีปรากฏใหเห็นในวงกวางขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของการจัดการ
ทรัพยากรปาไมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ขอบัญญัติทองถิ่นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมา
เปนตัวอยางเชน
ขอบัญญัติอ งคการบริหารสวนตําบลแมทา เรื่อ งการจัดการปาชุมชนตําบลแมทา พ.ศ.
2550
ครอบคลุมพื้นที่ปาชุมชน 5 แหง ในตําบลแมทา เนื้อที่กวา 52,823 ไร ซึ่ง ชุมชนไดรวมกัน
อนุรักษ ดูแลรักษา และจัดการใชประโยชนอยางตอเนื่องมากวา 12 ป
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา เรื่องการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2552
มีสาระสําคัญเรื่องกําหนดเขตอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเขตที่ 1 (5,400 เมตร
จากขอบน้ําชายฝง ออกไปในทะเล) และเขตที่ 2 (1,500 เมตร จากขอบน้ําชายฝงออกไปในทะเล) และ
กําหนดชนิดและขนาดของเครื่องมือประมงที่หามใช พรอมบทลงโทษ
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบอหิน (อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง) วาดวยการอนุรักษ
และใชป ระโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2553 ครอบคลุมพื้นที่ราบชายฝง
ประมาณ 75,937.5 ไร ควบคุมเครื่องมือทําการประมงเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อย า งไรก็ ตาม จากการศึ ก ษาของกอบกุล และคณะ 2 เรื่อ งการปฏิ รูป กฎหมายเพื่ อ ส ง เสริ ม
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. พบวา บทบัญญัติกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฯ เปนเพียงกรอบหรือหลักการในการกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหแก อปท. หากจะใหหลักการดังกลาวบังเกิดผลอยางแทจริง จะตองมีการตรากฎหมายเพื่อ
รองรับอํ านาจหน าที่ดั ง กล าว สําหรับในเรื่ องนี้ มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญ ฯ บัญ ญัติใ หรัฐ ตองตรา
กฎหมายเพื่อรองรับอํานาจหนาที่ของ อปท. ในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดลอม และมาตรา
305 (5) บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่นให
แลวเสร็จภายในสองป นับแตวันแถลงนโยบายตอรัฐสภา สถาบันพระปกเกลาไดรับมอบหมายใหจัดทําราง
กฎหมายเพื่อกําหนดรายละเอียดตามมาตรา 290 แตยัง มีความคืบหนานอยมาก เพราะคณะทํางานที่
แต ง ตั้ ง ขึ้ น มี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น หลายเรื่ อ ง มี ผ ลทํ า ให ข อบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข อง อปท.ในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังคงไมชัดเจนอยูตอไป
1

2

กอบกุล รายะนาคร และคณะ, การปฏิรูปกฎหมายเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท., รายงานการวิจัย, สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม , 2555.
หนา 3-4.
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เปาหมายของการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่น
โคร งก าร เสริ ม สร า งพลั งท อง ถิ่ น ขั บเคลื่ อน ข อ บั ญญั ติ ตํ าบลเพื่ อก ารปฏิ รู ปร ะบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ไดระบุถึงเปาหมายของการพัฒนาขอบัญญัติ
ทองถิ่นไว 4 ประการไดแก 3
(1) เพื่อการรับรองสถานะ และรับรองการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน การออกขอบัญญัติที่เปนกฎหมายระดับทองถิ่น จะเปนการรับรองสถานะใหกฎระเบียบของ
ชุมชน รับรองคณะกรรมการดานการจัดการปาชุมชน คณะกรรมการที่ดิน และคณะกรรมการจัดการน้ํา
ฯลฯ ที่ตั้ง ขึ้นในชุมชนใหมีสถานะทางกฎหมายและเพื่อการรับรองความมั่นคงในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยนอกจากการจัดการทรัพยากรปาชุมชนและทรัพยากรแหลงน้ําแลว
การออกขอบัญ ญัติทองถิ่น ดานการจัดการที่ดินยัง สามารถกําหนดกรอบการใชที่ดินในปา หรือระบบ
เกษตรที่สงเสริมใหมีการเพาะปลูกอยางตอเนื่อง ยั่งยืน ไมทําลายสิ่งแวดลอม และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแก
ประชาชน
(2) เพื่อการกระจายอํานาจและถายโอนอํานาจการจัดการทรัพยากรใหชุมชน ในขอบัญญัติ
ทองถิ่นควรเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อถายโอนอํานาจในการตัดสินใจและการจัดการทรัพยากรใหแกชุมชน
ตามกฎระเบียบที่แตละชุมชนเขียนขึ้น โดยมีกลไกคณะกรรมการ (ปาชุมชน/ที่ดิน/น้ํา) ของชุมชนเปน
กลไกที่รับการถายโอนอํานาจมาที่ชุมชนอยางแทจริง ซึ่งจะมีกลไกระดับตําบลเปนกลไกควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบรวมอีกระดับหนึ่ง
(3) เพื่อเสริมพลังจากการปฏิบัติการ กระบวนการเรียนรู และกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น เปนกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงความคิดและการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของชุมชนทองถิ่นที่เคยตกอยูในระบบการปกครองแบบรวมศูนย ภายใตระบบอุปถัมภ ภายใต
ความไมรู ความกลัว กระบวนการทําขอบัญญัติทองถิ่นจึงเปนกระบวนการปลดแอกทางความคิดที่ทําให
มั่น ใจในสิทธิ ความมั่น ใจในความรู และขอมูลที่ทุกคนตางไดรวมสืบคน ศึกษา ปฏิบัติการในการแปร
ความคิด ความจริงมาสูลายลักษณอักษรที่ยอมรับรวมกัน
(4) เพื่ อ สร า งพลั ง อํ า นาจจากข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการปฏิ บั ติ ก ารร ว ม และการสร า งระบบ
ฐานขอมูลของชุมชนทองถิ่นเพื่อขับเคลื่อนในการแกปญหาตอไป หัวใจการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นดาน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดินคือ ฐานขอมูล กระบวนการจัดทําขอมูลการจัดการและการใช
2

3

โครงการเสริมสรางพลังทองถิ่นขับเคลื่อนขอบัญญัติตําบลเพื่อการปฏิรูประบบทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ, เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทองถิ่นกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร
กรณีการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นตําบลทาเหนือ, (มปป).หนา 10-11.
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ประโยชนจ ากทรั พยากรดิน น้ํ า ปา ที่ ต องอาศัย ความรว มมื อ จากทุ กฝ าย (ทั้ง ภายในและภายนอก)
โดยเฉพาะภายในชุมชนจําเปนตองเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําฐานขอมูล และตรวจสอบขอมูล
การออกแบบกระบวนการและเครื่องมือในการจัดทําและตรวจสอบขอมูลที่สรางกระบวนการมีสวนรวมมี
ความสําคัญมาก โดยเฉพาะขอมูลที่ไดจําเปนตองไดรับการยอมรับจากทุกฝาย ทั้งที่เปนคนในชุมชนและ
เปนที่นาเชื่อถือแกคนภายนอก โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เพราะสามารถเปนฐานขอมูล
สําคัญที่ชุมชนจะใชเปนเครื่องมือตอรอง เจรจา และผลักดันไปสูการแกไขปญหาร วมกันในทางนโยบาย
ตอไปได

หลักการพื้นฐานของกระบวนการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นแบบมีสวนรวม
โคร งก าร เสริ ม สร า งพลั งท อง ถิ่ น ขั บเคลื่ อน ข อ บั ญญั ติ ตํ าบลเพื่ อก ารปฏิ รู ปร ะบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ไดระบุถึงเปาหมายของการพัฒนาขอบัญญัติ
ทองถิ่นไว 4 ประการไดแก 4
(1) เปนกระบวนการแกไขปญหาแบบใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม กลาวคือ ตองสะทอนให
เห็น ถึง คุณภาพของการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ทั้ง ดานการปองกันการบุกรุกพื้นที่ปา การพัฒ นา
โอกาสการเขาถึงสิทธิของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นฐานของการมีสวนรวมใน
ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และการปกครองตนเองของทองถิ่น
(2) มุงเนนกระบวนการสรางการเรียนรูขององคกรชุมชนและภาคี กอนพิจารณาตัดสินใจเลือก
แนวทางการออกขอบัญ ญัติทองถิ่น เชน การกระจายอํานาจ การพึ่ง ตนเอง อํานาจของประชาชน สิทธิ
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สิทธิชุมชน การจัดการรวม ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบตัวแทน
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ฯลฯ
(3) มุง เนนสรางกระบวนการเรียนรูกับคณะผูบริหาร และสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เจา หนา ที่อปท. ปลั ด นิ ติกร ให มีความเขา ใจเปาหมาย หลักการ และขั้นตอนการดําเนินงานพั ฒ นา
ขอบัญญัติแบบมีสวนรวมใหชัดเจน
(4) กําหนดใหเปนนโยบายที่ชัดเจนของทองถิ่น กระบวนการออกขอบัญ ญัติทองถิ่นเรื่องการ
จัดการที่ดิ นและทรัพ ยากรธรรมชาติ ควรใหผูบริห ารและสภาฯ ประกาศกําหนดใหเปนนโยบายการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน และนําเรื่องเขาสูกลไกสภาฯ การพิจารณาแตง ตั้ง คณะทํางานอยางเปนทางการ
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เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทอ งถิ่นกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนา
ขอบัญญัติทอ งถิ่นตําบลทาเหนือ (มปป).หนา 13-14.
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รวมทั้งการแตงตั้งคณะที่ปรึกษาที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ เชน นายอําเภอ เจาหนาที่ปาไม นักวิชาการ
และภาคีที่เกี่ยวของ
(5) กระบวนการสํารวจขอมูลอยางมีสวนรวมระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งขอมูลกายภาพ แผนที่
แผนผังการใชประโยชน ขอมูลประวัติศาสตร เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ระเบียบกติกาชุมชน ฯลฯ
เปนเรื่องจําเปนที่ตองดําเนินการประกอบการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น โดยมุงเนนการมีสวนรวมของผูมี
สวนไดสวนเสีย ทั้งราชการ ทองถิ่น และชุมชน เพื่อใหเปนประโยชนตอกระบวนการออกขอบัญญัติและ
การบังคับใชที่มีประสิทธิภาพ
(6) กระบวนการออกขอบัญญัติทองถิ่น ควรมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถและรับรองสถานะ
ขององคกรชุมชน ในฐานะที่เปนองคกรหลักในการควบคุม บริหารจัดการจริงในแตละหมูบาน
(7) การพัฒนากระบวนการติดตาม รายงานผลหลัง ประกาศบัง คับใชขอบัญญัติทองถิ่น โดย
ดําเนินการอยางเปนระบบ ใหสามารถตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น และจัดทําระบบการรายงานตอประชาชน
และสาธารณะ ไดรับรูรวมกันอยางจริงจัง

กรณี ตั ว อย า งองค ก รปกอครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จั ด ทํ า ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนโดยการสว นรว มขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง ได ดําเนินการสรางกติก า
ขอตกลงรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใน
รู ป แบบของข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ซึ่ ง ถื อ เป น กฎหมายของท อ งถิ่ น ภายใต สิ ท ธิ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 ที่ รั บ รองอํ า นาจขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นขอบัญญัติทองถิ่น จึงเปนแนวทางหนึ่งหรือเปนกฎหมายรูปแบบหนึ่งที่จะทําให
ชุมชนทองถิ่นสามารถดูแล รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยางยั่งยืน รวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นได และกําหนดเปนขอบัญญัติทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
การมีสวนรวมของประชาชนตัวอยางชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร เชน กรณีพื้นที่ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ที่ชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีการทําขอตกลงและกติการวมกันในการใชเครื่องมือ
ประมง การจับสัตวน้ํา รวมทั้งรวมดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยมีองคการบริหารสวน
ตําบลบอหิน ออกขอบัญญัติวาดวยการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน
พ.ศ. 2553 ซึ่ง เปนขอบัญ ญัติกฎหมายทองถิ่นที่ออกโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอาศัยอํานาจ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และขณะนี้ก็ไดมีการดําเนินการเรื่องการแกไขปญหาที่ดิน
ทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนและการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันอีกดวย
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การมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตําบลเกาะสุกร อําเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง ก็เปนตัวอยางที่เห็นไดชัดอีกหนึ่งชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรใน
ชุมชนไดอยางดี โดยเริ่มจากการสํารวจปญหาและความตองการของชุมชน รางกติกาการดูแลรักษาและ
การใชประโยชนทรัพยากรรวมกัน การปลูกจิตสํานึกที่ดีในการดูแลรักษาทรัพยากรปาชายเลน เพื่อนําไปสู
การจัดทําขอบัญ ญัติตําบล เพื่อใชเปนกฎกติกาในการปฏิบัติรวมกันและรองรับการดําเนินการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน
การจัดการทรัพยากรดวยชุมชนทั้งสองพื้นที่ที่ไดยกตัวอยางมานั้นจะเห็นไดวาชุมชนมีการตื่นตัว
กับการบริหารจัดการทรัพยากรโดยใชการมีสวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ทั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยูในชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของ
ชุมชนและภาคส วนที่เกี่ ยวของในการบริหารจั ดการทรัพยากรชุมชนเห็นความสําคัญ ของการจัดการ
ทรัพยากรสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติรวมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชนเปนรูปธรรมที่เห็นได
ชัดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาใชเพื่อสรางประโยชนสุขของชุมชนและการจัดการทรัพยากรชุมชน
อยางยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสรางความเปนธรรมในชุมชน โดยมีองคกร
ตางๆ ของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนใหเปนไปตามความตองการรวมกันของชุมชน ซึ่ง
ชุมชนอาศัยอํานาจตามสิทธิทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 5
กรณีการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม มีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
(1) การทบทวนตนทุน ระบบขอมูล การจัดการกลไกการทํางาน ทั้งตนทุนที่มีอยูเดิมกับตนทุน
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู การปฎิบัติการการจัดการทรัพยากรที่ผานมาทั้งระบบฐานขอมูลการใชประโยชน
ที่ดินโดยใชระบบสารสนเทศที่แสดงใหเห็นขอมูลที่ดินทํากิน ที่อยูอาศัยที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ของชาวบานที่
ลงในแผนที่ภาพถายทางอากาศมาตรา 1:4000 ครอบคลุมเต็มพื้นที่ และขอมูลแสดงพัฒนาการการ
จัดการทรัพยากรของชุมชน
(2) การปรับปรุงระบบฐานขอมูลการจัดการปาชุมชน ที่ดินทํากิน เหมืองฝาย และไฟปา โดย
ฐานขอมูลเปนผลจากการทํางานของเครือขายชุมชนที่ไดรวบรวมมาทีละประเด็นหลายขั้นตอน โดยการ
สนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสรางความชัดเจนของฐานขอมูล นอกจากนี้ยังเปนการประเมิน
ทิศทางที่ชุมชนตองการในการจัดการฐานทรัพยากรกับยุทธศาสตรที่คณะทํางานตองการผลักดัน
(3) การเรียนรูขั้นตอน และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
5

สมเกี ย รติ นากระโทก, การมี ส ว นร ว มบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นร า งรัฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย ประเด็นการจัดตั้งกิจการของเอกชนที่อาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนใน
ชุมชน, บทความวิจัย.ศูนยบริการวิชาการ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกลา, หนา 5.
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- การเตรียมความพรอมแกนนําชุมชน โดยการจัดเวทีสรุปบทเรียน เวทีเรียนรูเรื่อง
สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวของ เวทีจัดทําแผน ฯลฯ เพื่อสรางความเขาใจ และกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการ
พัฒนาไปสูเปาหมายรวมกัน
- การนําเสนอแนวคิด แนวทางและรับฟงความคิดเห็นตอ การพัฒนาขอ บัญญัติสู
ชุมชน เปนการดําเนินงานของคณะทํางานที่ตองนําเสนอสิ่งที่แกนนําไดยกรางแนวทางไว โดยตองมีการ
เตรียมการประเมินสถานการณภายในชุมชน ในประเด็นทรัพยากรดินน้ําปาที่ชุมชนเกี่ยวของ รวมทั้งการ
เตรียมการภายในเชน การประชาสัมพันธใหชุมชนรับรู และเขารวม การเตรียมหัวขอนําเสนอใหมี ความ
กระชับ และเชื่อมโยงกับประเด็นปญหาของชุมชน
- การสรุปผล การทําความเขาใจและการสนับสนุนของชุมชน เพื่อทบทวน สรุปผล
และวางแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
(4) การจัดทําฐานขอ มูลชุมชนและสํารวจขอบเขตการใชป ระโยชนที่ดิน ปาไมของชุมชน
รวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยใชแผนที่ภาพถายทางอากาศกับเครื่องหาตําแหนงพิกัดดาวเทียม ทําให
ชุมชนทําการปรับปรุงขอมูลของตนเองและสามารถใชประโยชนไดเปนอยางดี
(5) การตรวจสอบขอมูล การตรวจสอบความชัดเจนของขอมูลที่ไดจัดทําเปนขั้นแรกกอนที่จะ
ทําการปรับปรุงแกไขในฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร วามีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และการใช
ประโยชนหรือไม และการตรวจสอบกฎระเบียบและกติกาการใช
(6) การยกรางขอบัญญัติ รวมกับผูเชี่ยวชาญทางนิติศาสตร โดยยกรางตั้งแตหลักคิด / หลักการ
ของรางขอบัญญัติ เนื้อหา รายละเอียด กลไก วิธีการดําเนินงาน เปนตน
(7) การประชาพิจารณรางขอ บัญญัติ และการสนับสนุนรางขอ บัญญัติของชุมชน เพื่อให
ประชาชนผูมี สวนได สวนเสียได รับทราบรายละเอี ยดเนื้อ หาของรางฯ และไดแสดงความคิดเห็น เพื่ อ
ปรับปรุงกอนนําเขาสูกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาของสภา
(8) การนําเขาสูกระบวนการสภา โดยมีขั้นตอนคือ 1) การยื่นเสนอรางขอบัญญัติฯ 2) การ
ตรวจสอบรายชื่อ 3) การพิจารณารางและลงมติ
(9) การขออนุมัติตอนายอําเภอ เมื่อนายกองคการฯ ไดรับมอบรางขอบัญญัติที่ผานการเห็นชอบ
พรอ มบัน ทึก การประชุม สภาฯจากประธานสภา เพื่อดํ าเนินการจัดทํ าหนัง สื อขออนุ มัติ ต ามระเบีย บ
องคการบริหารกรณีของอนุมัติ-รับรองขอบัญญัติ พรอมกับแนบรางขอบัญญัติที่ผานการเห็นชอบ พรอม
บันทึกการประชุมสภาฯ แลวสงใหนายอําเภอพิจารณา 6
5

6

เอกสารประกอบการเรียนรู ขอบัญญัติทอ งถิ่นกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนา
ขอบัญญัติทอ งถิ่นตําบลทาเหนือ, (มปป).หนา 17-19.

12
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดกลาวถึงกระบวนการยกรางขอบัญญัติทองถิ่น
แบบมีสวนรวมที่มีความคลายคลึงกับการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การสรางพลัง สรางแนวความคิดรวมของประชาชนในทองถิ่น โดยการหาแกนนําที่พรอม
และเขา ใจปญ หาโดยการพู ด คุย แบบไม เ ปน ทางการ การเป ด แนวคิ ด โดยการจั ด เวที ป ระชาคม การ
วิเคราะหสถานการณ การแลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรมาจุดประกายใหเห็นความสําคัญ จะ
ทําใหไดแกนนําในการทํางาน
(2) จัดตั้งคณะทํางาน-คณะกรรมการรวมเพื่อขยายแนวคิดสูชุมชน เพื่อหาแกนนําที่จะมาเปน
คณะทํางาน รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน
ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนเพื่อใหเขามารวมเปนคณะทํางาน หรือคณะกรรมการรวม โดยจัดเปนเวที
ประชุมเพื่อพิจารณาแตง ตั้ง คณะทํางาน หรือคณะกรรมการรวม รวมทั้ง การออกหนังสือแตง ตั้งที่เปน
ทางการจากอปท.
(3) สร า งกระบวนการรวบรวมข อ มู ล แบบมี ส ว นร ว ม โดยการสํ า รวจข อ มู ล ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการ โดยการใชเครื่องมือที่ไ ดรับการยอมรับและมีมาตรฐาน จะทําให
ขอมูลมีความนาเชื่อถือ มีการตรวจสอบขอมูล และการคืนขอมูลสูชุมชน
(4) ระดมความคิด/ประชุมวางกฎระเบียบ เปนการประชุมระหวางคณะกรรมการเพื่อยกราง
หรือ ทบทวนกฎระเบีย บในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติข องชุ มชน ปประเด็นสํ าคัญ ประกอบดว ย
ขอบเขตพื้นที่ การจัดการพื้นที่ ระเบียบ กติกา ขอหาม ขอตกลงรวม การสง เสริม การฟนฟู การดูแล
รักษา โครงสรางการบริหารจัดการ คณะกรรมการ บทบาทหนาที่ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรฯ
(5) ประชาคมหมูบาน วางกฎกติการวมกัน การจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนเพื่อใหคนใน
ชุมชนมีสวนรวมในการพิจารณากฎระเบียบรวมกัน โดยเปดโอกาสใหทุกคนไดพิจารณา แลกเปลี่ย น
ปรับปรุงเพิ่มเติม
(6) จัดทํารางขอบัญญัติรวม การประชุมเพื่อยกรางขอบัญญัติโดยการแตงตั้งคณะกรรมการยก
ราง โดยมีที่ปรึกษาดานกฎหมายใหคําแนะนํา ทําใหไดรางขอบัญ ญัติเขาสูสภาฯ เพื่อใหที่ประชุมสภาพ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม และมีมติเห็นชอบใหนํารางขอบัญญัติไปประชาพิจารณ เพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก
ชาวบานทุกหมูบาน โดยสมาชิกสภาฯ จะนําขอคิดเห็นไปปรับปรุงแกไขในรางขอบัญญัติตอไป
(7) การเสนอข อ บั ญ ญั ติ สู ก ารพิ จ ารณาของสภาและเสนอต อ นายอํ า เภอ การเสนอร า ง
ขอบัญญัติเขาสูสภามี 3 แนวทาง คือ การเสนอโดยประชาชนโดยประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในองคกร
ปกครองส วนทองถิ่ น ไมนอยกวากึ่ง หนึ่ ง สามารถเขาชื่อ กันยื่นคํา รองตอประธานสภาฯ การเสนอโดย

13
ผูบริหาร นายกอบต. นายกเทศมนตรี และการเสนอโดยสภา โดยการเรียกประชุมสมาชิกสภาเพื่อขอมติ
รับรองใหความเห็นชอบตอรางขอบัญญัติ และเสนอตอนายอําเภอใหความเห็นชอบ
(8) การประกาศใชขอบัญญัติ ผูบริหารลงนาม และออกคําสั่งประกาศขอบัญญัติ และนําไปติด
ประกาศตามที่ระเบียบกําหนดไว 7
6

ขอควรคํานึงในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(1) เนนกระบวนการเรียนรู โดยการจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและความรวมมือกัน
ของหลายฝาย แตละขั้นจะเปนการสรางการเรียนรูจากการปฏิบัติการรวม ศึกษาหาขอมูลรวม จัดการรวม
สรุปบทเรียนรวม ตรวจสอบ แกไ ข ปรับเปลี่ยน และดําเนินการใหเกิดกติการวมกันจนเปนที่ยอมรั บ
รวมกัน
(2) มีฐานองคกรชุมชน-เครือขายเดิมในการขับ เคลื่อ นกระบวนการ การจัดทําขอบัญ ญัติ
ทองถิ่น ควรเปนสิ่ง ที่ชุมชนตองการทํา โดยการผลักดันจากองคกรและเครือขายชุมชนที่ทํางานอยาง
ตอเนื่อง จะทําใหไดรับการขานรับและผลักดันสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดงายขึ้น
(3) มีขอมูลที่ชัดเจน นาเชื่อถือ ไดรับการยอมรับจากุกฝาย กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลใหเปน
ที่ยอมรับ บางพื้นที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใช
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเขามาใชในกระบวนการศึกษาขอมูล มีการสํารวจพื้นที่ การตรวจสอบ
ขอมูลจากหลายฝาย ทําใหมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับจากหนวยงานภาครัฐและสังคมภายนอกมากขึ้น
(4) การมีสวนรวมและการทํางานรวม จากฝายปฏิบัติการไดแก แกนนําชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน คณะทํางานของชุมชน ซึ่งเปนแกนนําอีกฝายไดแกหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการตั้ง แตตนจน
จบ ทําหนาที่ สรา งกระบวนการเรี ยนรู และการมีสว นรว มของสมาชิก ในชุ มชนใหเ ขามามีส วนร วมใน
กระบวนการ การศึกษา ตรวจสอบ ออกกฎระเบียบ ใหการรับรองรางขอบัญญัติ การรวมลงชื่อเสนอราง
ขอบัญญัติ
อีกฝายไดแกฝายสนับสนุน ประกอบดวย องคกรพัฒนาเอกชน ทําหนาที่สนับสนุนกระบวนการ
ทางความคิด กระบวนการวิเคราะห และวางแผนการดําเนินงานของฝายปฏิบัติการ การสนับสนุนทาง
เทคนิค เครื่องมือตางๆ เชน การใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนฝายเชื่อมประสานความรวมมือ
7

สถาบัน พัฒนาองค กรชุ มชน, คูมื อ กระบวนการยกร า งเพื่ อ จัด ทํา ข อ บัญ ญั ติทอ งถิ่น ดา นการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน, (กรุงเทพฯ : โกลเดนไทม พริ้นติ้ง จํากัด 2554), หนา 4662.
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ภาคีตางๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนทางนโยบาย งบประมาณ กําลังคน เจาหนาที่ เครื่องมือ
อุปกรณตางๆ องคกรภาครัฐ ที่เกี่ยวของในการจัดทําขอมูล รวมปฏิบัติการในกระบวนการ จะทําใหเห็น
ความสําคัญในการออกขอบัญญัติในการแกไขปญหาและดําเนินงานพัฒนารวมกัน นักวิชาการ สนับสนุน
ทีมที่ปรึกษาดานกฎหมาย จัดกระบวนการยกรางขอบัญญัติแบบมีสวนรวม ทําใหชุมชนและอปท.สามารถ
แปรขอมูลมาเปนกฎหมายทองถิ่นที่ไดรับการยอมรับได
(5) การทําใหกระบวนการไดรับการยอมรับและมีสถานะ โดยการยกสถานะของกระบวนการ
จัดทําขอบัญญัติทองถิ่นเปนกระบวนการมีสวนรวม เชน มีหนังสือจากอปท.ในการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
จัดทําขอมูล หนังสือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่นและทองที่ การประกาศเปนนโยบาย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 8
7

บทเรียนการผลักดันเทศบัญญัติ

ณัฐกร วิทิตานนท 9 ไดสรุปใหเห็นถึงบทเรียนในการผลักดันเทศบัญญัติ โดยระบุหลักเกณฑ
ในการออกเทศบัญญัติ และขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งมีความแตกตางกัน ดังนี้
(1) การออกขอบัญญัติทองถิ่น
หลักเกณฑในการออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามพรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 71 วรรคหนึ่ง อบต. อาจออกขอบัญญัติเพื่อบังคับใชในเขตอบต.
ไดเทา ที่ไ มขัด หรือแยง ตอกฎหมาย เพื่อปฏิบั ติการใหเปน ไปตามอํานาจหนาที่ ของอบต. หรื อเมื่อ มี
กฎหมายบัญญัติใหอบต.ออกขอบัญญัติหรือมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ในการนี้จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และจะกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได แตมิให
กําหนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(2) การออกเทศบัญญัติ
หลักเกณฑในการออกเทศบัญญัติ ตามพรบ. เทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 60 เทศบาลมีหนาที่ตราเทศบัญญัติขึ้นบังคับใชไดในกรณี เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวใน พรบ. นี้ หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือมี
อํานาจตราเทศบัญญัติ
8
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สถาบันพัฒนาองค กรชุมชน, คูมื อ กระบวนการยกรา งเพื่อ จั ดทํา ขอ บัญ ญัติท อ งถิ่นด า นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน, มปป., หนา 40-46.
9
ณัฐกร วิทิตานนท, บทเรียนการผลักดันเทศบัญญัติ, สํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. มปป.
(เอกสารอัดสําเนา).
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ในเทศบัญ ญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญ ญัติไ วดวยก็ไ ด แตหามมิใหเกิน กวา
๑,๐๐๐ บาท
ที่มาของเทศบัญญัติ ตามมาตรา 61 ทวิ รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย ชองทางที่ 1
นายกเทศมนตรี ชองทางที่ 2 สมาชิกสภาเทศบาล แตกรณีจะตองมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม
นอยกวา 2 คน ชองทางที่ 3 ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่น (กรณี อบต. อยูในมาตรา 71 วรรค 2)
กรณี ที่ ส ามต อ งเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการเข า ชื่ อ เสนอข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น (popular
initiative) ซึ่งใชบังคับมาตั้งแตปพ.ศ. 2542 ซึ่งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูที่มีสิทธิ
เลือกตั้งใน อปท. แตละแหง สามารถเขาชื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นใหนําเสนอตอที่ประชุมสภา
ทองถิ่น เพื่อใหพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได ซึ่งก็ตองเปนเรื่องที่อยูในเขตอํานาจของ อปท. ดวย
การอนุมัติเทศบัญญัติ ตามมาตรา 62 ภายใน 7 วัน นับแตสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบ
กรณีเทศบาลตําบล ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อสงไปยังผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณา
กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังผูวาราชการ
จังหวัดพิจารณา
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณาใหแลวเสร็จ และสงคืนภายใน 15 วัน ถาผูวาราชการจังหวัดไม
พิจารณาใหแลวเสร็จ ถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยแลว กรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย
กับรางฯ ใหสงนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป
หากแตผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย ใหสงรางนั้นพรอมเหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาลภายใน
15 วัน นับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น เพื่อใหพิจารณารางนั้นใหม ภายใน 30 วัน หากสภาเทศบาลมี
มติยืนยันรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกเทาที่มีอยู ใหประธานสภาเทศบาลสง
รางนั้นใหนายกฯ ลงนามบังคับใชเปนเทศบัญญัติได และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ (กรณี อบต.อยู
ในมาตรา 71 วรรค สาม สี่และหา)
หากสภาเทศบาลไมยืนยันภายใน 30 วัน หรือยืนยันตามรางเดิมดวยเสียงนอยกวา 2 ใน 3 ก็ให
รางนั้นเปนอันตกไป
เทศบัญญัติมีผลบังคับใช
ตามมาตรา 63 เทศบัญ ญัติจะมีผลบังคับใชไ ดเมื่อประกาศไวโดยเปดเผย ที่สํานักงานเทศบาล
แลว 7 วัน เวนแตในกรณีฉุกเฉิน ถามีความระบุไวในเทศบัญญัตินั้นวาใหบังคับใชทันที ก็ใหใชบัง คับใน
วันที่ประกาศนั้น แตในกรณี อบต. ไมไดมีบทกําหนดเชนนี้
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ตารางเปรียบเทียบกฎหมายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถอางถึง
องคการบริหารสวนตําบล
มาตรา 290 ของรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2550 (1)
การจัดการ การบํารุง รักษา และการใชประโยชน
จากทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอมที่อยูใ น
เขตพื้นที่

เทศบาล
มาตรา 16 แหงพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
มาตรา 67 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและ มาตรา 60 แหงพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 อยางไรก็
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (7) คุมครอง ตามกฎหมายจั ด ตั้ ง เทศบาลไม ไ ด ร ะบุ ชั ด เจนให
ดู แ ล และบํ า รุ ง รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ และ เทศบาลมีหนาที่ในเรื่องนี้
สิ่งแวดลอม
มาตรา 16 แหงพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ อาจรวมไปถึ ง การอ า ง “สิ ท ธิ ชุ ม ชน” ที่ มี ใ น
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐธรรมนูญ ตลอดจนพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
พ.ศ. 2542 (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
การใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
โดยสรุปการออกขอบัญญัติทองถิ่น สามารถกระทําได ดังนี้
1) การออกขอบัญ ญัติทองถิ่นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายจัดตั้ ง เชน พรบ. เทศบาล พ.ศ.
2496 พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พรบ.องคการบริหารสวนจัง หวัดพ.ศ.
2540
2) การออกขอบั ญ ญัติทอ งถิ่นโดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายเฉพาะเรื่อ ง เชน พรบ. ควบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พรบ.รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
3) ขอบัญญัติทองถิ่น ไมวาจะออกโดยอาศัยฐานแหงอํานาจตามกฎหมายเฉพาะใด เชนถือวาเปน
“กฎ” ตามมาตรา 3 ของ พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

ตอนที่ 3
ขอมูลทั่วไปของตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
บริบทชุมชนตําบลสันมะคา
ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ตั้งอยูหางจากตัวที่วาการอําเภอปาแดดระยะทาง
7 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะทาง 57 กิโลเมตร โดยมี
สภาตําบล สันมะคาที่ยกฐานะจัดตั้งเปนเทศบาลสันมะคาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2540 และในปจจุบันไดรับการยกฐานะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2552 จัดตั้งเปนเทศบาลตําบลสันมะคา เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดูแลและตอบสนองปญหาและ
ความตองการของประชาชน ภายใตขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 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
พื้นที่ตําบลสันมะคาประกอบดวย พื้นที่ทําการเกษตร 23,616 ไร คิดเปนรอยละ 86.2 ของพื้นที่
ทั้งหมด พื้นที่อยูอาศัย 1,450 ไร คิดเปนรอยละ 5.3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ปาไม 2,000 ไร คิดเปนรอย
ละ 7.3 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด พื้ น ที่ อื่ น ๆ 327 ไร คิ ด เป น ร อ ยละ 1.2 ของพื้ น ที่ ทั้ ง หมด รวมพื้ น ที่
ทั้งหมด 27,393 ไร หรือประมาณ 43.83 ตารางกิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมลอมรอบดวยภูเขาและปาไมที่สวนใหญอยูในเขตปา
อนุรักษสักลอ-ปาแมพุง มีแมน้ําอิง และแมน้ําพุงไหลผานหมูบาน แมน้ําอิง เปน เสมือนแนวกั้น เขตแดน
ระหวางตําบลสันมะคากับตําบลหวยลาน อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ระยะทาง 13 กิโลเมตร สวนแม
น้ําพุง ไหลผานหมูบานระยะทาง 5 กิโลเมตร และเปนเสมือนแนวเขตแดนแบง หมูบานในเขตตําบล
ออกเปน 2 เขต เขตละ 4 หมูบาน
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ภาพที่ 1 แผนที่หมูบานในตําบลสันมะคา
(ที่มา: เว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา )

การประกอบอาชีพ ประกอบดวย ทํานาป และนาปรัง ปลูกลําไย การปลูกแตงโม การทอผาไหม
กลุมอาชีพ ไดแก กลุมทอผาไหม กลุมจักสานผูสูงอายุตําบลสันมะคา กลุมปุยหมักชีวภาพ กลุมทําน้ํายา
เอนกประสงค กลุมน้ําดื่มสะอาด กลุมเย็บผา กลุมขาวกลอง โดยมีสินคาและผลิตภัณฑประจําตําบล
ไดแก ผาไหม ขาวกลอง น้ํายาเอนกประสงค เสื้อผายืดสําเร็จรูป แจวบอง
กลุมทางสังคมในตําบล ไดแก กลุมพัฒนาสตรี กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุมผูพิการ
กลุมผูสูงอายุ ชมรมกํานันผูใหญบาน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน สายตรวจอาสา สภาเด็กและ
เยาวชน กลุมดอกรัก กลุมผูใชน้ํา กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูง อายุที่บาน กลุมแมบานสายใยรัก สลาชุมชน
ศูนยบริการจัดการภัยพิบัติตําบลสันมะคา
ดานวัฒนธรรมประเพณีในตําบล จะมีวัฒนธรรมความเชื่อแบบไทยอีสาน และแบบไทยลานนา
โดยมีประเพณีวัฒนธรรมที่สําคัญ ไดแก ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบวงสรวงพระธาตุลอมกู ประเพณี
บวงสรวงดอยมอนเลี่ยม เปนตน
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ขอมูลพื้นฐานการใชประโยชนที่ดิน
ตําบลสันมะคา มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 27,393 ไร หรือ 42.14 ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวย พื้นที่ทําการเกษตร 23,616 ไร คิดเปนรอยละ 86.2 ของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่อยูอาศัย 1,450
ไร คิดเปนรอยละ 5.3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ปาไม 2,000 ไร คิดเปนรอยละ 7.3 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่
อื่นๆ 327 ไร คิดเปนรอยละ 1.2 ของพื้นที่ทั้งหมด
ลักษณะการใชพื้นที่ของตําบล
พื้นที่ถือครองทั้งหมด 27,393 ไร พื้นที่ทําการเกษตร 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 ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว 320 ไร คิดเปนรอยละ 1.3 จํานวน 80 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ
6.1ประมง 20 ไร รอยละ 0.1 จํานวน 126 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 9.6

ภาพที่ 2 แผนที่พื้นที่หมูบานในตําบลสันมะคา
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ลักษณะการใชพื้นที่ของหมูบาน
หมูที่ 1 มีพื้นที่การเกษตร 3,025 ไร พื้นที่อาศัย 175 ไร พื้นที่อื่นๆ 36 ไร พื้นที่ถือครอง 3,226
ไร หมูที่ 2 มีพื้นที่การเกษตร 4,599 ไร พื้นที่อาศัย 195 ไร พื้นที่อื่นๆ 48 ไร พื้นที่ถือครอง 4,992 ไร หมู
ที่ 3 มีพื้นที่การเกษตร 2,796 ไร พื้นที่อาศัย 183 ไร พื้นที่อื่นๆ 30 ไร พื้นที่ถือครอง 2,009 ไร หมูที่ 4 มี
พื้นที่การเกษตร 852 ไร พื้นที่อาศัย160 ไร พื้นที่อื่นๆ 15 ไร พื้นที่ถือครอง 1,027 ไร หมูที่ 5 มีพื้นที่
การเกษตร 3,717 ไร พื้น ที่อาศัย207 ไร พื้น ที่อื่น ๆ 47 ไร พื้นที่ถือครอง 5,151 ไร หมูที่ 6 มีพื้น ที่
การเกษตร 1,361 ไร พื้น ที่อาศัย 155 ไรพื้น ที่อื่น ๆ 40 ไร พื้นที่ถือครอง 1,976 ไร หมูที่ 7 มีพื้น ที่
การเกษตร 2,886 ไร พื้นที่อาศัย 185 ไร พื้นที่อื่นๆ 51 ไร พื้นที่ถือครอง3,122 ไร หมูที่ 8 มีพื้น ที่
การเกษตร 4,380 ไร พื้นที่อาศัย 190 ไร พื้นที่อื่นๆ 60 ไร พื้นที่ถือครอง 4,880 ไร
(เทศบาลตําบลสันมะคา, ขอมูลทั่วไป ออนไลน)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย เปนชุมชน 2 กลุมชาติพันธุคือ คนไทยวน หรือ
คนเมือง และคนอีสานทีอ่ พยพมาจากจังหวัดสุรินทร จังหวัดนครราชสีมา มาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบ
ลุมแมน้ําอิง และแมน้ําพุงซึ่งเปนแมน้ําสาขาของแมน้ําอิง ที่มีความอุดมสมบูรณของปาไม แมน้ํา และสัตว
ปานานาชนิดซึ่งคนในชุมชนไดใชประโยชนและพึ่งพาในการดํารงชีพมาตั้งแตแรกตั้งถิ่นฐาน ตอมาเมื่อมี
ประชากรเพิ่มมากขึ้น การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติไดเพิ่มขึ้นตามมาดวย บางคนใชประโยชน
โดยขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทําใหทรัพยากรธรรมชาติลดจํานวนลงเรื่อยๆ ลําหวยหลายสายเริ่มแหงลง
และไมมีน้ําในฤดูแลง สัตวปา ปลาและสัตวน้ําลดจํานวนลง บางชนิดสูญพันธุ สงผลตอการทํามาหากินที่
ฝดเคืองมากยิ่งขึ้น
จากสถานการณปญ หาดังกลาว ผูนําชุมชนเริ่มเกิดความตระหนัก นํามาสูการพูดคุยกันเพื่อหา
แนวทางการแก ไ ขป ญ หา ต อ มาชุ ม ชนต า งๆ ในตํ า บลสั น มะค า ได มี ก ารอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบานของตนเอง ไดแก การจัดทําวังสงวน เขตอนุรักษพันธุสัตว น้ําในแมน้ําอิง
การจัดการปาชุมชน แนวเขตปาชุมชน การประกอบประเพณีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษสัตวปา แตละชุมชนมีสวนรวมในการจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
ชุมชน และกําหนดมาตรการของชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบกฎระเบียบชุมชนทั้ง
8 หมูบาน
ในการจัดการปาชุมชนของหมูบานนั้น นอกจากจะมีคณะกรรมการในระดับชุมชนแลว ยังไดมี
การจั ด การป า ในระดั บ ตํ า บล โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการป า ชุ ม ชนตํ า บลสั น มะค า 4 หมู บ า น
ประกอบดวยหมูที่ 2 บานวังผา หมูที่ 5 บานวังนอย หมูที่ 6 บานวังอวนและหมูที่ 8 บานวังศิลา เมื่อ
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วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลสันมะคาเปนประธาน คณะกรรมการปาชุมชน มี
แผนงานรวมกัน ในการดูแลรักษาปาชุมชน มีกฎระเบียบปาชุมชน การจับกุมเมื่อมีคนลักลอบเก็บของปา
ลักลอบตัดไม สวนการทําแนวกันไฟ การดั บไฟปา การเดินตรวจปา การสํารวจมีการทําเปนประจําทุก
เดือน การสรางความเขาใจและประชาสัมพันธ ทางกํานัน ผูใหญบานทุกหมูบานอาสาทําหนาที่ รวมถึง
ตัวแทนอีก 4 หมูบานที่ไมมีพื้นที่ปาไมไดใหความรวมมือและเขารวมดําเนินการเปนภาพรวมตําบล เพราะ
ไดใชประโยชนจากปาเชนกัน

ภาพที่ 3 แผนที่ปาชุมชนในตําบลสันมะคา
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ภาพที่ 4 แมน้ําและลําหวยในตําบลสันมะคา
(ที่มา: เว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา )

ภาพที่ 5 แหลงน้ําในตําบลสันมะคา
(ที่มา: เว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา )
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1) มาตรการชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา
ก. มาตรการระดับตําบล
นอกจากการจัดการปาชุมชนในตําบลสันมะคา ยังมีการจัดทําเขตอนุรักษพันธุปลาหรือวังสงวน
ในแมน้ําอิง และแมน้ําพุง ซึ่งเปนแมน้ําสายสําคัญของตําบลสันมะคา ดังนี้
1. ในแมน้ําพุง ระหวางฝายแมน้ําพุง บานวังอวน ทวนน้ําขึ้นไป 250 เมตร และตามน้ําถึงฝาย
บานสันปาคามและหลังฝายสันปาคามอีก 100 เมตร ในบริเวณบานวังอวน และบานสันปาคาม หมูที่ ๗
2. ในแมน้ําอิง เริ่มจากสะพานธรรมมิกราช (สะพานแมน้ําอิงไปบานวังขอนแดง) ทวนน้ํา 250
เมตร ตามน้ํา 250 เมตร ในบริเวณหนาวัดวังศิลา บานวังศิลา หมูที่ 8
3. ในแมน้ําอิง จากฝายแมน้ําอิงทวนน้ําขึ้นไป 150 เมตร และตามน้ําอีก 150 เมตร รวม
ระยะทางประมาณ 300 เมตร ในบริเวณบานวังผา หมูที่ 2
ทั้งนี้ เทศบาลตําบลสันมะคา ไดแตงตั้งคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูน้ําแมน้ําอิงและแมน้ําพุง
ลงวั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2558 โดยมี น ายธรกร เหมื อ งอุ น ผู ใ หญ บ า นบ า นสั น ป า คาม เป น ประธาน
คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดูแลรักษาะบบนิเวศลุมน้ํา พิจารณาจัดทําแผนอนุรักษและฟนฟูแมน้ําอิง เพื่อ
เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยผสานกับภูมิปญ ญาพื้นบาน ประเพณีทองถิ่นใหแหลงอนุรักษฯ เกิด
ความยั่งยืนสืบตอไป
ข. มาตรการระดับหมูบาน
นอกจากการจัดการระดับตําบลโดยมีคณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูน้ําแมน้ําอิงและแมน้ําพุง
แต ง ตั้ ง โดยเทศบาลตํ า บลสั น มะค า แล ว แต ล ะชุ ม ชนได มี ก ารออกกฎระเบี ย บในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง เพื่อเปนกฎระเบียบที่บังคับใชในชุมชน ดังตอไปนี้
(1) กฎ ระเบียบเขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบานแมน้ําอิง บานวังศิลา หมูที่ 8 ตําบลสันมะคา
แมน้ําอิงในอดีตอุดมสมบูรณ และชุกชุมไปดวยสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบัน กลับมี
จํานวนลดนอยลง บางชนิดเกือบสูญพันธ หมูบานที่อยูติดกับลําน้ํา จึงหันมารวมตัวกันจัดตั้งเขตอนุรักษ
พันธปลาขึ้น โดยเริ่มตนนี้ ไดกําหนดจุดระหวางฝายแมน้ําอิงทวนน้ําขึ้นไป 200 เมตร และตามน้ําอีก
300 เมตร รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร
แมน้ําอิงไดทําคุณประโยชนแก ประชาชนตําบลสันมะคา โดยไดอาศัยพึ่งพาแมน้ําอิงในดานตางๆ
ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมตางๆภายในครัวเรือนมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเปนแหลง อาหารของชุมชน แตปจจุบันปญหานานัปการที่เกิดกับแมน้ําอิง ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพน้ํา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรน้ํา ทําใหสัตวน้ําและพันธุปลาตางๆลดนอยลง
ปลาบางชนิดสูญพันธุไป
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ดวยความตระหนักในปญหา ชาวตําบลสันมะคา จํานวน 8 หมูบาน และชาวบานวังผา จึงได
รวมมือรวมใจกันจัดตั้งเขตอนุรักษพันธุปลาขึ้นเพื่อเปนการอนุรักษพันธุปลา สัตวน้ําตางๆ ในแมน้ําใหคง
อยูตลอดไปและเปนการรักษาระบบนิเวศวิทยาของแมน้ํา
ขอ 1 เขตอนุรักษพันธุปลา อยูระหวางวัดวังผาศิลาราม ทวนน้ําขึ้นไป 200 เมตร และตามน้ําอีก
300 เมตร รวมระยะทางประมาณ 500 เมตร และใหเปนเขตอนุรักษสืบไป หามมิใหมีการเปดหาปลา
หรือจับปลาโดยวิธีใดๆ ในเขตอนุรักษ
ขอ 2 ในบริเวณเขตอนุรักษพันธุปลา หามกระทําการ
1) จับสัตวน้ําทุกชนิด โดยใชอุปกรณจับปลาทุกชนิด
2) ไมใหใชไฟชอตปลา ยาเบื่อ ในเขตอนุรักษ และบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา
3) หามทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ลงในลําน้ํา
ขอ 3 โทษปรับ
1) จับสัตวน้ําบริเวณเขตอนุรักษ มีโทษปรับเปนเงิน ตัวละ 500 บาท
2) ใชไฟชอตปลา ยาเบื่อในเขตอนุรักษและบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา ปรับครั้งละ 1,000
– 10,000 บาท พรอมยึดอุปกรณทําผิดทั้งหมดและดําเนินคดีตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองสัตวน้ําทุกชนิดของกรมประมง
ขอ 4 รางวัลนําจับ เมื่อมีการปรับ ใหแบงเงินคาปรับใหผูแจงเบาะแส 50% ที่เหลือนําเขา
กองทุนอนุรักษพันธุปลาแมน้ําอิง
ขอ 5 การมีสวนรวม ทุกคนตองชวยกันดูแลรักษาปลาทุกชนิดในเขตอนุรักษ ตลอดจน
สภาพแวดลอมในเขตอนุรักษพันธุปลา
ขอ 6 การพิจารณาเรื่องตาง ๆ กรณีที่แตกตางออกไปจากขอ 1 ถึงขอ 5 ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการอนุรักษพนั ธุปลาแมน้ําอิง
ขอ 7 กําหนดวันใชบังคับ กฎ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เปนตน
ไป
(2) กฎระเบียบเขตอนุรักษพันธุป ลาพืน้ บานแมน้ําอิง บานวังผา หมูที่ 2 ตําบลสันมะคา
แมน้ําอิงในอดีตอุดมสมบูรณ และชุกชุมไปดวยสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบัน กลับมี
จํานวนลดนอยลง บางชนิดเกือบสูญพันธุ หมูบานที่อยูติดกับลําน้ํา จึงหันมารวมตัวกันจัดตั้งเขตอนุรักษ
พันธปลาขึ้น โดยเริ่มตนนี้ ไดกําหนดจุดระหวางฝายแมน้ําอิง ทวนน้ําขึ้นไป 150 เมตรและตามน้ํา 150
เมตร รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร
แมน้ําอิง ไดทําคุณประโยชนแก ประชาชนตําบลสันมะคา โดยไดอาศัยพึ่งพาแมน้ําอิงในดาน
ตางๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมตางๆภายในครัวเรือนมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะ
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อยางยิ่งการเปนแหลงอาหารของชุมชน แตปจจุบันปญหานานัปการที่เกิดกับแมน้ําอิง ทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพน้ํา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรน้ํา ทําใหสัตวน้ําและพันธุปลาตางๆลด
นอยลง ปลาบางชนิดสูญพันธุไป
ดวยความตระหนักในปญหา ชาวตําบลสันมะคา จํานวน 8 หมูบาน และชาวบานวังผา จึงได
รวมมือรวมใจกันจัดตั้งเขตอนุรักษพันธุปลาขึ้นเพื่อเปนการอนุรักษพันธุปลา สัตวน้ําตาง ๆ ในแมน้ําให
คงอยูตลอดไป และเปนการรักษาระบบนิเวศวิทยาของแมน้ํา
ขอ 1 เขตอนุรักษพันธุปลา อยูระหวางฝายแมน้ําอิง ทวนน้ําขึ้นไป 150 เมตร และตามน้ําอีก
150 เมตร รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร และใหเปนเขตอนุรักษ สืบไป หามมิใหมีการเปดหา
ปลาหรือจับปลาโดยวิธีใด ๆ ในเขตอนุรักษ
ขอ 2 ในบริเวณเขตอนุรักษพันธุปลา หามกระทําการ
1) จับสัตวน้ําทุกชนิด โดยใชอุปกรณจับปลาทุกชนิด
2) ไมใหใชไฟชอตปลา ยาเบื่อ ในเขตอนุรักษ และบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา
3) หามทิ้งสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยลงในลําน้ํา
ขอ 3 โทษปรับ
1) จับสัตวน้ําบริเวณเขตอนุรักษ มีโทษปรับ เปนเงิน ตัวละ 500 บาท
2) ใชไฟชอตปลา ยาเบื่อในเขตอนุรักษ และ บริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา มีโทษปรับครั้งละ
1,000 – 10,000 บาท พรอมยึดอุปกรณทําผิดทั้งหมด และดําเนินคดีตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองสัตวน้ําทุกชนิดของกรมประมง
ขอ 4 รางวัลนําจับ เมื่อมีการปรับ ใหแบงเงินคาปรับใหผูแจงเบาะแส 50% ที่เหลือนําเขา
กองทุนอนุรักษพันธุปลาแมน้ําอิง
ขอ 5 การมีสวนรวม ชาวบานทุกคน ตองชวยกันดูแลรักษาปลาทุกชนิดในเขตอนุรักษ
ตลอดจนสภาพแวดลอมในเขตอนุรักษพันธุปลา
ขอ 6 การพิจารณาเรื่องตาง ๆ กรณีที่แตกตางออกไปจาก ขอ 1 ถึง ขอ 5 ใหอยูในดุลพินิจ
ของคณะกรรมการอนุรักษพันธุปลาแมน้ําอิง
ขอ 7 กําหนดวันใชบังคับ กฎ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตน
ไป
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(3) กฎระเบียบเขตอนุรักษปลาและสัตวน้ํา แมน้ําพุง ตําบลสันมะคา
แมน้ําพุง ในอดีตอุดมสมบูรณ และชุกชุมไปดวยสัตวน้ํามากมายหลายชนิด แตปจจุบัน กลับมี
จํานวนลดนอยลง บางชนิดเกือบสูญพันธ หมูบานที่อยูติดกับลําน้ํา จึงหันมารวมตัวกันจัดตั้งเขตอนุรักษ
พันธปลาขึ้น โดยเริ่มตนนี้ ไดกําหนดจุด เริ่มตั้งแต ฝายบานวังอวน - ฝายบานสันปาคาม และหลังฝาย
อีก 100 เมตร
แมน้ําพุง ไดทําคุณประโยชนแก ประชาชนตําบลสันมะคา โดยไดอาศัยพึ่งพาแมน้ําพุงในดาน
ตางๆ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และกิจกรรมตางๆภายในครัวเรือนมาหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการเปนแหลงอาหารของชุมชน แตปจจุบันปญหานานัปการที่เกิดกับแมน้ํา พุง ทั้งดานปริมาณ
และคุณภาพน้ํา ไดกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอทรัพยากรน้ํา ทําใหสัตวน้ําและพันธุปลาตางๆลด
นอยลง ปลาบางชนิดสูญพันธุไป
ดวยความตระหนักในปญหา ตําบลสันมะคาจํานวน 8 หมูบาน จึงไดรวมมือรวมใจกันจัดตั้งเขต
อนุรักษ ขึ้น เพื่ อเปน การอนุรักษ สัตว น้ําตา ง ๆ ในแม น้ําให คงอยู ตลอดไป และเปนการรักษาระบบ
นิเวศวิทยาของแมน้ํา
ขอ 1 เขตอนุรักษพันธุปลาแมน้ําพุง เริ่มตั้งแต ฝายบานวังอวน - ฝายบานสันปาคาม และหลัง
ฝายอีก 100 เมตร และใหเปนเขตอนุรักษสืบไป หามมิใหมีการเปดหาปลาหรือจับปลาโดยวิธีใด ๆ ใน
เขตอนุรักษ
ขอ 2 ในบริเวณเขตอนุรักษ หามกระทําการ
1) จับสัตวน้ําทุกชนิด โดยใชอุปกรณจับปลาทุกชนิด
2) ไมใหใชไฟชอตปลา ยาเบื่อ ในเขตอนุรักษ และบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา
3) หามทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย ลงในลําน้ํา
ขอ 3 โทษปรับ
1) จับสัตวน้ําบริเวณเขตอนุรักษ มีโทษปรับ เปนเงิน ตัวละ 500 บาท
2) ใชไฟชอตปลา ใชยาเบื่อในเขตอนุรักษ และบริเวณเหนือน้ํา ทายน้ํา มีโทษปรับครั้ง
ละ 1,000 – 10,000 บาท พรอ มยึด อุป กรณ ทํา ผิ ดทั้ ง หมด และดํา เนิ น คดี ตามกฎหมายว าด ว ยการ
คุมครองสัตวน้ําของกรมประมง
ขอ 4 รางวัลนํ าจับ เมื่อมีการปรับใหแบง เงิน คาปรับ ใหผูแจ ง เบาะแส 50% ที่เหลือนําเข า
กองทุนอนุรักษและฟนฟูแมน้ําพุง
ขอ 5 การมีสวนรวม ชาวบานทุกคนตองชวยกันดูแล สงวน รักษาปลาและสัตวน้ําทุกชนิดในเขต
อนุรักษ ตลอดจนสภาพแวดลอมในเขตอนุรักษ
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ขอ 6 การพิจารณาเรื่องตาง ๆ กรณีที่แตกตางออกไปจากขอ 1 ถึงขอ 5 ใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําพุง
ขอ 7 กําหนดวันใชบังคับ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2558 เปนตนไป
กฎ ระเบียบนี้ จัดทําขึ้นตามมติที่ประชุมประชาคมตําบลสันมะคา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2558
(4) กฎระเบียบปาชุมชน ตําบลสันมะคา
ขอ 1 หามบุกรุกแผวถางปาชุมชน ฝาฝนปรับ 5,000 – 10,000 บาท หรือสงตัวใหเจาหนาที่
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 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 โดยเครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคาอําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย
2) กรณีเดนบานวังศิลา หมู 8 ตําบลสันมะคา : ชุมชนบูรณาการจัดการทรัพยากรปา ปลา
และสัตวปา
ในกรณีของบานวัง ศิลา หมู 8 ตําบลสันมะคา ซึ่ง เปนชุมชนของพี่นองชาวอีสาน สภาพของ
หมูบานเปนที่ราบลุมตามลําน้ําอิง สสับกับที่เนินภูเขา ลาดเทจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศใตซึ่งติด
ลําน้ํา อิง มีเทือ กเขาของปาแมลอย ปา สักลอและปาแมพุง วางตัวอยู ในแนวเหนือ-ใตและอยูท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของชุมชน พื้นที่ปาบางสวนอยูในเขตพื้นที่ของเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ จังหวัด
เชียงราย-พะเยา
ฐานทรัพยากรในชุมชนบานวังศิลา ประกอบดวย พื้นที่ปาที่อยูในเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ
จังหวัดเชียงราย-พะเยา 300 ไร ซึ่งแบงเปนปาอนุรักษ 200 ไร และปาชุมชน 100 ไร และมีแมน้ําอิงที่
ไหลผานชุมชนรวมทั้งวังน้ํา และหนองน้ํานอยใหญ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บานวังศิลา เริ่มตั้งแตเดิมที พื้นที่บริเวณนี้เปนปาสงวนแหงชาติ
ชาวบานไดเขาไปทํากิน ทําไร ทําสวนลําใย ป พ.ศ. 2530 ไดมีการปลูกตนหมอนเพื่อเลี้ยงไหม คนที่ไ ด
ปลูกก็บุกรุกพื้นที่ปาขยายพื้นที่ปลูก ทําใหตนไมใหญถุกโคนลม ในเมื่อคนนั้นบุกรุกได คนอื่นก็สามารถทํา

28
ได ความขัดแยงเกิดขึ้นจึงมีการตกลงกันในที่ประชุมประชาคมหมูบาน มีมติสวนใหญหามบุกรุกปา และ
ปลอยใหปาขึ้นเองตามธรรมชาติ
ป พ.ศ. 2537-2539 แกนนําชุมชนวังศิลารวมกับเทศบาลตําบลสันมะคา (ในชวงนั้นเปนองคการ
บริหารสวนตําบลสันมะคา) ไดมีแนวคิดในการจัดการปาในรูปแบบปาชุมชน โดยการทําปายแนวเขตปา
ชุมชน และนําไปปกแนวเขต โดยขอขึ้นทะเบียนพื้นที่ปาชุมชนกับกรมปาไม จํานวน 100 ไร
ป พ.ศ.2546-2547 เจาหนา ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาพญาลอไดเขามากันพื้นที่ปาเพื่อเตรีย ม
ประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา มีการเก็บรวบรวมขอมูล ติดปายกันแนวเขตทํากินของชาวบาน ทําความ
เขาใจกับชาวบานที่มีพื้นที่สวนรุกเขาไปในเขตปารายบุคคล ในปนี้ไดประกาศเปนเขตพื้นที่ปาชุมชน 100
ไร เพื่อรักษาปาไมใหชาวบานมีการบุกรุกทํากินเพิ่มเติม และจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม ทางวัดปาวังศิลา
ไดมีสวนรวมในการรักษาปาดวย พื้นที่ปาที่วัดปาวังศิลาดูแลรักษามีประมาณ 40-50 ไร ชาวบานสามารถ
เขาไปหาของปาได แตชาวบานไมเขาไปรบกวน ซึ่งเปนผลดีสําหรับปาในบริเวณนั้น ทําใหมีสัตวปา ของ
ปาเปนจํานวนมาก
ปพ.ศ. 2555-2556 มีงบประมาณทําฝายชะลอน้ําที่รองปาซาง ทําใหปามีความชุมชื้นขึ้น และมี
แผนทําแหลงเรียนรูศึกษาธรรมชาติ โดยการปลูกตนไมหลาย ๆ ชนิด เพื่อทําเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ
รวมถึงแหลงสมุนไพรดวย การปลูกผักหวาน ปลูกตนหา ตนไมชนิดอื่นๆ เพื่อเปนแนวกัน ชนระหวางสัตว
ปา เชน ลิง นกยูง ฯลฯ และพื้นที่ของชาวบาน
ปพ.ศ. 2556-2557 เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ ไดทํากิจกรรมการเพาะชําตนไม และปลูกตน
ไผรวกเปนแนวเขตพื้นที่ปาใหชัดเจน โดยการมีสวนรวมของนักเรียนในโรงเรียนบานวังวิทยา และคนใน
ชุมชนวังศิลา รวมไปถึงชาวบานในตําบลสันมะคา ปจจุบัน แตละหมูบานที่อยูติดปา มีปาชุมชนที่ตองดูแล
รักษา โดยการแบงเขตปาชุมชนตามรองน้ํา ตนไมในปาชุมชนที่เสื่อมโทรมกําลังเจริญเติบโต หมูบานอื่นใน
ตําบลสามารถเขามาใชประโยชนได ไมมีการหามหาของปาขามปา สามารถหากินของปารวมกันได
จากการประกาศเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 เนื้อที่ 18,070 ไร
หรือประมาณ 28.91 ตารางกิโลเมตร โดยมีความเปนมาจากการที่ป พ.ศ.2546 ประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูรอบพื้นที่ปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง ไดร องขอใหมีการสํารวจ และ
ประกาศใหพื้นที่ปาดังกลาวเปนเขตหามลาสัตวปาตอทางราชการ เนื่องจากพื้นที่ปาดังกลาวมีสภาพเปนปาที่
สมบูรณและพื้นที่สวนใหญตั้งอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ (ZONE C) อีกทั้งยังมีสัตวปาเขามาอาศัยอยูหลาย
ชนิด โดยเฉพาะนกยูง ตอมาสํานักอนุรักษสัตวปา ไดมีหนังสือที่ ทส 0912.403 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2556
สั่งการใหเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ เขาไปดําเนินการสํารวจสภาพพื้นที่บริเวณดังกลาว และ
ประมวลความเห็นเบื้องตน พรอมขอเสนอแนะ และรายงานใหสํานักอนุรักษสัตวปา
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จากการสํ ารวจพบว าพื้ นที่ป าดั งกล าวมี ความอุ ดมสมบู รณ ของทรั พยากรป าไม และสัตว ป าที่ มี
ความสําคัญอยูหลายชนิดเหมาะสมเปนอยางยิ่งที่จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปา ตลอดจนผานความ
เห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับพื้นที่ตามขั้นตอนการเสนอจัดตั้งเปนเขตหามลาสัตวปา รวมทั้ง
กรมปาไมไดพิจารณาแลว ตอมาไดมีการจัดตั้งหนวยงานภาคสนามขึ้นโดยใชชื่อวา “หนวยควบคุมพื้นที่ที่
จะประกาศเปนเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมี
ประกาศลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง กําหนดพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมลอยไร ปาสักลอ และปา
น้ําพุง และพื้นที่ชุมน้ําบริเวณแมน้ําอิง ในทองที่ ตําบลแมลอย อําเภอเทิง ตําบลปาแดด ตําบลสันมะคา
อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย และตําบลหงสหิน ตําบลลอ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ใหเปนเขตหามลา
สัตวปา ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได
นําประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฉบับดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เลม 129 ตอนพิเศษ35 ง ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2555 ทั้งนี้ เขตหามลาสัตวปาทับ
พญาลอ เปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารจัดการสัตวปาและถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาตามหลักวิชาการใน
พื้น ที่รับ ผิดชอบ สัง กัดสว นอนุรั กษสัต วปา สํานั กบริห ารพื้น ที่อนุรั กษที่ 15 (เชียงราย) กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พื้นที่โดยรอบของพื้นที่เขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ และพื้นที่ปาชุมชนบานวังศิลา ในรัศมี 5
กิโลเมตร พบวามีการใชประโยชนพื้นที่ของชาวบานวังศิลาสวนใหญในดานเกษตรกรรม คือ ปลูกพืชไร
ปลูกไมผล ยางพารา ทํานา บริเวณนี้จะพบสัตวปาประเภทนกยูง ลิง ไกปา งูเหลือม งูจงอาง สุนัขจิ้งจอก
อยางไรก็ตาม สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนวังศิลาที่ผานมา ชวงเดือนกรกฎาคม จะมีฝูงลิงปาที่เขามาหา
กินตั้งแตบริเวณวัดปาวังศิลาออกไปถึงบริเวณสวนลําใยของชาวบานที่อยูติดกับแนวเขตปา โดยลิงไดมา
กินลําใยของชาวบาน ที่ผานมาชาวบานใชวิธีการไล ซึ่งลิงก็จะออกจากปามาหากินตามขางทางเมื่อถึงเวลา
ลิงจะออกมาจากปาชวงที่ผลลําไยสุกเทานั้น ถึงชวงหนาแลงลิงไมไดมารบกวน เพราะอาหารในปายังอุดม
สมบรูณ
ในระยะเวลา 2 ปที่ผานมาพบวาลิงออกมากินลําใยในบริเวณสวนลําใยของชาวบานที่ติดกับปา
แตไมไดเกิดความเสียหายมากนัก อยางไรก็ตามในปที่ลําใยมีราคาสูง ชาวบานไดแกปญหาดวยการไปเฝา
สวนลําใย นอกจากปญหาที่ลิงมากินลําใยในสวนของชาวบานแลว ในชวงฤดูแลงที่เกิดไฟปา จะมีงูที่หนีไฟ
ปาเขามาในหมูบาน เชน งูจงอาง ไดเลื้อยเขามาหลบในบาน สวนนกยูงจะพบตลอดแนวเขตหามลาฯ ซึ่ง
ชาวบานมีความเชื่อวานกยูงเปนสัตวชั้นสูง เปนสัตวคูบารมีของพระราชา มีเทวดา อารักษ คอยดูแลรักษา
หากผูใดทําอันตราย หรือลานกยูง จะมีอันเปนไปมีภัยมาถึงตัวและคนใกลชิด จึงเปนเหตุผลที่ทําใหนกยูง
สามารถอยูอาศัยไดอยางปลอดภัย และขยายพันธุตามธรรมชาติไดเปนจํานวนมาก
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การแกไขปญหาเรื่องสัตวปา โดยเฉพาะลิง ทางเขตหามลาฯ ไดประสานงานกับทางชุมชนวังศิลา
และเทศบาลตําบลสันมะคา ทํากิจกรรมกันแนวเขตปาใหมีความชัดเจน การปลูกพืชที่เปนอาหารสัตว
เสริม ในป า บริ เ วณอ างเก็บ น้ํ า เชน กล วย โดยปลู ก กล ว ยพื้ น บา นเป น แนวยาวตามร อ งฝายชะลอน้ํ า
นอกจากนี้ทางเขตหามลาฯ ไดมีแนวคิดในการศึก ษาและทดลองเกี่ยวกับอาหารลิง และการใชแมลง
ประเภทผึ้ง ที่มีการวิจัยในสัตวใหญ คือ ชาง โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชุมชนและเทศบาลสัน
มะคา
จะเห็นไดวา ในการจัดการปาชุมชนเพื่อการอนุรักษถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา บานวังศิลา ไดมี
การทํากิจกรรมหลายๆ ดานควบคูกันไปทั้งการอนุรักษปา การทําแนวเขตปาชุมชน แนวเขตหามลาสัตว
ปา การสํารวจสัตวปา การสรางแหลงอาหารใหสัตวปาซึ่งอยูในระยะเริ่มตนของการดําเนินงาน โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และหนวยงานในชุมชนในการจัดการรวมกัน การสรางความรู ความ
เขาใจในการแกไขปญหารวมกัน และดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน

แผนงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา
หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะค า ตั้ง อยูบน
พื้นฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และสราง
ภูมิคุมกันใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสรางสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืนบนรากฐาน
การพัฒนาของความสมดุล 3 มิติ คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมของประชาชน
สิ่ ง แวดล อ มมี ค วามสํ า คั ญ และจํ า เป น ต อ มนุ ษ ย อ ย า งมากเพราะเป น แหล ง ให อ าหาร ยารั ก ษาโรค
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย พลังงาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความสะดวกสบาย ในทาง
ตรงกันขามสิ่งแวดลอมบางประเภทสามารถใหพิษภัยตอมนุษยไดอีกเชนกัน ไดแก ของเสียและมลพิษทั้ง
ที่เปนขยะ น้ําเสีย อากาศเสีย เสียงดัง ความสั่นสะเทือน แสงสวางและกิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้น เปน
ตน
แผนจัดการคุณภาพสิ่ง แวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา ประจําปพ .ศ. 2558- พ.ศ. 2560
เปนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 – 36 ของพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540 - 2559 ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่
อยางแทจริง
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การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคาประจําปพ .ศ.2558 - พ.ศ.
2560 นอกจากใชกรอบและทิศทางการพัฒนาในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิด และประเด็นยุทธศาสตร( Strategic issues) แลวยังไดนํานโยบายระดับชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดินพ.ศ. 2548 – 2558 และยุทธศาสตรกระทรวงดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มาประกอบการยกรางแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมพ.ศ. 2558 – 2560 มีจุดเดนที่
สําคัญคือ ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน โดยใชกระบวนการยกรางแผนฯ ที่เปดโอกาสใหทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ ในทุกขั้นตอน
ในการแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลสันมะคา ประจําปพ.ศ. 2558 - พ.ศ.
2560 จัดทําขึ้นภายใตกรอบภาระหนาที่ที่ตองทําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 51 ภายใตบัง คับแหงหฏหมายเทศบาลตําบลมีหนาที่ที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ (7) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
วิสัยทัศน “ รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคา รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ”
พันธกิจ สงวน อนุรักษ ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคา โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและทุกภาคี และบูรณาการทํางานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเฝาระวังและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหประชาชนดีมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ตนเอง ตามสิทธิและหนาที่ที่ไดรับตามรัฐธรรมนูญ โดยเทศบาลตําบลสันมะคาไดสนับสนุนองคกรชาวบาน
ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและเทศบาลตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 67 ภายใตบังคับ
บังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบล
2) เพื่อเปนแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลของเทศบาลตําบลสันมะคา
3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลตําบลสันมะคา และเครือขายองคกรชาวบานในพื้น ที่
ตําบลสันมะคา ใหมีบทบาทและหนาที่รับผิดชอบรวมกันในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมสรางความสมดุลระหวางการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับการ
สงวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม
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เปาหมาย
1) สนับสนุน ชวยเหลือและทํางานรวมกับองคกรชาวบานในพื้นที่ตําบลสันมะคา เพื่ออนุรักษ
ฟนฟู และใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางรูคา โดยการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคี และ
บูรณาการการทํางานเชิงพื้นที่ ตลอดจนเฝาระวังและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลสันมะคา
2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมบูรณทางระบบนิเวศ เพื่อเปนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน
3) อนุรักษพื้นที่ปาไม ไมใหลดลง
4) ปองกันและลดอัตราการศูนยเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะดานการคุมครอง
สัตวปา และการปองลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
5) มีการจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงบูรณาการ
6) มีการปองกันและบรรเทาภัยในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
7) รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
8) ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน
9) ลดการใชสารเคมีในตําบล
10) จัดสิ่งแวดลอมของตําบลตามงานบานหนาอยู
11) ปกปองคุมครองผลประโยชนดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของตําบลสันมะคา
12) มีองคกรชาวบานที่ไดรับการสนับสนุนโดยเทศบาลดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในตําบล
แนวทางในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
1) แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมและสรางภูมิปญ ญารวมกันของภาคีตาง ๆ เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทุก
ภาคี
3) แนวทางการขับเคลื่อนงานเทศบาลตําบลสันมะคา เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเชิงลึก
4) แนวทางสงเสริมการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน
5) แนวทางกํากับ ดูแลและฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน
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วิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบลสันมะคา
1) สรางเครือขายชาวบานสํารวจดูแลทรัพยากรปาไมและสัตวปา หยุดยั้งการบุกรุกทําลายปา
เรง รัดฟน ฟูสภาพพื้น ที่ปาที่เสื่อมโทรม แกไ ขปญ หาซอนทับกันระหวางพื้นที่ปาของรัฐ และปาชุมชน
สนับสนุนชาวบานในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรปาทุกดาน
2) ความหลากหายทางชีวภาพ เรงรัฐการจัดทําฐานขอมูล รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาไปสู
การเรียนรูในระดับโรงเรียน คุมครองแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติมิใหถูกทําลาย
3) ทรัพยากรดิน เรง รัดการฟนฟูคุณภาพดิน เรง แกไ ขปญ หาทางกายภาพของดิน รวมทั้ง ให
ความรูแกเกษตรกร ในการอนุรักษดินและน้ํา ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนปองกัน การ
แพรกระจายของดินเค็ม
4) ทรัพยากรน้ํา วางแผนการจัดการลุมน้ําอิง ลุมน้ําพุง โดยใหประชาชนไดมีสวนรวม สราง
จิตสํานึกการใชน้ําอยางคุมคาใหกับประชาชน ตลอดจนวางแผนการแกไขปญหาอุทกภัย และภัยแลงใน
ระยะยาวอยางเปนระบบ จัดทํากติกาการจัดสรรน้ําอยางเปนธรรม
5) การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน สิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม ใหความสําคัญตอการวาง
ผัง เมือง เพิ่มพื้น ที่สีเขียวในชุมชน สรางความเขมแข็ง ใหกับชุมชน และเครือขายชาวบานเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม และการระดมทุนทองถิ่น
กิจกรรมหลัก
(1) การจัดการปาชุมชน
1. งานสรางเครือขายปาชุมชนการจัดการปาชุมชนระดับหมูบาน และตําบล
2. งานฟนฟูสภาพปาชุมชน
3. งานจัดแบงพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อรักษาตนน้ําลําธาร ปาใชสอย และอื่น ๆ
4. งานจัดทําขอบเขตพื้นที่ปาชุมชน
5. งานอนุรักษความหลากหลายพันธุพืช พันธุสัตว และความหลากหลายทางชีวภาพ
6. งานตรวจปาชุมชนปองกันการบุกรุกทําลายปา
7. งานทองเที่ยวปาชุมชน
8. งานสรางจิตสํานึกการรักษาปา การใชประโยชนอยางยั่งยืน กับประชาชน เยาวชน และ
กลุมตางๆ
9. งานณรงคประชาสัมพันธการจัดการปาชุมชน
10. งานศึกษาและสํารวจความหลากหลายในพื้นที่ปาชุมชน
11. งานควบคุมไฟปา
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12. งานสรางการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาปาชุมชนรวมกัน
13. งานพัฒนาองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่น ( เสนทางศึกษาธรรมชาติ และการใช
สมุนไพรกับการพัฒนาทองถิ่น )
14. งานประชุมเสวนาเครือขายชาวบานกับการจัดการปาชุมชน
(2) งานแกปญหาหมอกควันและไฟปา โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชน
1. แผนงานพัฒนาระบบขอมูล ศูนยการแกปญหาหมอกควันภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
รวบรวมขอมูล รณรงค เผยแพรวิธีการควบคุม และปองกันไฟปา
2. แผนงานรณรงคสรางความเขาใจ และสรางสํานึกรับผิดชอบในการแกปญ หาวิกฤติ
สิ่งแวดลอม ปญหามลพิษหมอกควัน
3. แผนงานเสริมสรางความเขมแข็ง และสนับสนุนองคกรชุมชนใหมีศักยภาพในการฟนฟู
ระบบนิเวศ การปองกันการแกปญหาหมอกควัน
4. แผนงานการพัฒนาองคความรูและกาจัดการปญหาไฟปา และหมองควันที่เหมาะสม
5. แผนการประสานและบูรณาการนโยบายระดับทองถิ่น จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ ให
เอื้ออํานวยและนําไปสูการแกปญหาระยะยาวได
6. แผนงานจัดหนวยควบคุมไฟปาในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟปา
(3) งานการจัดการขยะ
1. งานรณรงคการจัดการขยะในระดับครัวเรือน และระดับตําบล
2. งานจัดเก็บและศึกษาปญหาขยะในพื้นที่
3. งานสงเสริมการคัดแยกและนําขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชน
(4) งานอนุรักษน้ํา
1. งานเครือขายลุมน้ําโดยองคกรประชาชน
2. งานจัดทําเขตอนุรักษพันธปลา
3. งานสืบชะตาแมน้ําประจําป
(5) งานควบคุมและการจัดการอากาศเสีย
1. งานรณรงคตรวจสอบมลพิษจากยานพาหนะ ไดแก ควันดํา กาซคารบอนมอนนอกไซด
ควันขาวควันดํา และการแตงเครื่องยนต
2. งานปรับปรุงถนนไหลทางไมใหเปนแหลงกําเนิดฝุนละออง เชน ปลูกตนไมหรือพืชคลุม
ดินริมทางเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
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3. รณรงคประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกในการดูแลปรับแตงยานพาหนะใหมีมลพิษอยูใน
เกณฑมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ รณรงคการใชทอไอเสียที่มีมาตราฐาน
4. ดํ า เนิ น มาตรการควบคุ ม ฝุ น ละอองจากกิ จ กรรมการก อ สร า ง ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบและขอปฏิบัติในการควบคุมฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสราง
5. จัดควบคุมการเผากิ่งไม ใบไม หญาแหง
6. สงเสริมเกษตรอินทรียปลอดการเผา โดยการใชเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผา ไถ
กลบตอซังและซากพืช รวมกับการใชน้ําหมักชีวภาพในการยอยสลายอินทรียวัตถุ และ
สรางเครือขายเกษตรปลอดการเผา
7. สงเสริมและสนับสนุนการใชประโยชนจากเศษวัสดุการเกษตร เชน การทําปุยหมัก การ
นํามาเปนเชื้อเพลิง การทําน้ําสกัดธรรมชาติ และผลิตภัณฑหัตกรรม เปนตน
(6) งานบริหารจัดการสรางพื้นที่สีเขียว
1. งานสรางพื้นที่สีเขียวตามริมแมน้ําลําธาร ขางทาง ตามซอยในหมูบาน โดยการจัดปลูก
ตนไมยืนตน ที่สามารถนํามาเปนอาหาร และใชประโยชนได ตลอดจนไมผลที่สัตวตาง
ๆ สามารถนํามาเปนอาหารได เพื่อใหอุมน้ําไวใตดินสรางความชุมชื้นในพื้นที่
2. งานสนับสนุนใหเกิดสวนสาธารณะในหมูบาน โดยการจัดภูมิทัศนและปลูกตนไม สราง
สวนหยอม เพื่อนํามาซึ่งการเปนแหลงเพิ่มออกซิเจนและกรองมลพิษอากาศ และยังใช
เพื่อการพักผอนหยอนใจ
3. งานควบคุมการปลอยของเสียลงในแมน้ํา ทั้งจากบานเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม
ตาง ๆ

ตอนที่ 4
กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลสันมะคา
เทศบาลตําบลสันมะคา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงหนึ่งในลุมน้ําอิงที่อยูทํางานใกลชิด
กับชุม ชน ทําหนาที่ หลักในการเป นองคกรประสานงานกั บภาคสวนตางๆ ทั้ ง ภาครัฐ ภาคประชาชน
องคกรพัฒนาเอกชนในการเขามาทํากิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ดานการอนุรั กษทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ง สรางกระบวนการมีสวนร วม กระบวนการเรียนรู สรา ง
จิตสํานึกใหแกคนในตําบลดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตําบลสันมะคา ไดใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมี
สวนรวมของประชาชน และหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมาตั้งแตปพ.ศ. 2537 โดยสนับสนุนใหชุมชน
ดําเนินกิจกรรมดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เชน การบวชปา ทําแนวกันไฟ การติดปาย
เขตปาชุมชน การทําเขตอนุรักษพันธุปลา การสืบชะตาแมน้ํา การสรางความรู ความเขาใจกับประชาชน
ในหมูบานในการคืน พื้น ที่ปาที่รุ กล้ําเขาไปทํากิน (พื้นที่กันชน) การปลู กไผตามแนวเขตพื้น ที่ปา การ
สนั บ สนุ น เจ า หน า ที่ ใ นการทํ า งานร ว มกั บ เขตห า มล า สั ต ว ป า ทั บ พญาลอในการทํ า แนวเขตป า การ
ลาดตระเวนปองกันรักษาปา การดับไฟปา การตรวจสอบพื้นที่บุกรุกแผวถาง รวมไปถึงการติดปายตรวจ
ยึดพื้นที่การอนุรักษ เปนตน
การดําเนินงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลสันมะคา พบวา
1) ดานระบบนิเวศ ทําใหปาที่ถูกทําลายกลับฟนตัว เปนแหลงตนน้ําของลําหวยปาซาง ทําใหปา
มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติตามระบบนิเวศ ตนไม สัตวปามีเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความรวมมือรวมใจของประชาชน วัด และหนวยงานที่เกี่ยวของในการชวยเหลือกันอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสัตวปา
2) ดานความมั่นคงทางอาหาร ชุมชนมีแหลง อาหารของคนในชุมชน เชน หนอไม เห็ดชนิด
ตางๆ ไขมดแดง ผัก ผลไมปา สมุนไพรชนิดตางๆ เปนตน
3) ดานสังคม เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการชวยเหลือกันดูแลรักษาปา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการปาชุมชน คณะกรรมการเขตอนุรักษสัตวน้ําใน
แมน้ําอิง และแมน้ําพุง เกิดเปน แหลง เรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติที่มีเครือขายตางๆ จากภายนอก
ชุมชนเขามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู
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เทศบาลตํ า บลสั น มะค า ได มี แ นวคิ ด ในการจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ภายใตหลักการ 2 ประการ คือ 1) เทศบัญญัติเปนการรับรองสิทธิและการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษ จัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 และ 2) เทศบัญญัติเปนการใชกลไกขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในการคุมครองสิทธิชุมชน และกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น จึงไดประสานความรวมมือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเทศบัญญัติดาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม กับสมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถิ่นและ
หนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน โดยมีกระบวนการดําเนินงานดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 กอเกิดแนวคิด
ถึ ง แม ว า หลายชุ ม ชนในตํ า บลสั น มะค า จะมี ม าตรการในรู ป แบบของกฎระเบี ย บ มี ก ลไก
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 ยังมีประชาชนบางคนที่ไมเกรงกลัว มี
การฝาฝน บุกรุก ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะมีความคิดวากฎของชุมชนไมมีความศักดิ์สิทธิ์ และไม
มีกฎหมายรองรับที่จะควบคุมอํานาจจากภายนอกได
ในปพ.ศ. 2559 สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถิ่นและหนวยงาน
ทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดหนุนเสริมกิจกรรมการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในตําบลสันมะคามาตั้งแตปพ .ศ. 2557 รวมกับเทศบาลตําบลสันมะคา ได
เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่น ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มาเปนเครื่องมือ
สรางกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน อาศัยการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 ตามมาตรา 66,67 และ 290 ที่รับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิปญญาและ วัฒนธรรม ชุมชนทองถิ่นที่มีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม
จึงมีความชอบธรรมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือ
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กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน และภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ ในระดับ
ทองถิ่น
การมีตนแบบในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น หรือเทศบัญญัติในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและ
ภาคอื่นๆ ในประเทศไทย เชน ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมทา เรื่องการจัดการปาชุมชนตําบล
แมทา พ.ศ. 2550 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานหลวงวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม พ.ศ. 2558 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาศาลา เรื่อง “การอนุรักษ
และใชประโยชนทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอยางยั่งยืน พ.ศ. 2552” ขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จัง หวัดเชียงใหม วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
พ.ศ. 2554 ขอบัญ ญัติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม พ.ศ.2558 ขององคการ
บริหารสวนตําบลและ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เปนตน ซึ่งขอบัญญัติเหลานี้ ลวนเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู และการมีสวนรวมของคนในชุมชน
ในตําบลสันมะคานั้น มีศักยภาพในการยกระดับกฎระเบียบในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ตําบล ไมวาจะเปนการจัดการปาชุมชน การทําเขตอนุรักษพันธุปลาในแมน้ําอิงและแมน้ําพุง รวมกับภาค
สวนตางๆ ความรวมมือในการอนุรักษสัตวปารวมกับเขตหามลาพันธุสัตวปาทับพญาลอ เปนตน การ
ทํางานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเทศบาลตําบลสันมะคาที่ผานมา เปนการทํางานในเชิงของ
ความรวมมือของภาคสวนตางๆเพื่อสรางกระบวนการจัดการรวม (Co- management) ในรูปแบบของ
พหุ ภ าคี เนน พื้ น ที่ แ ละประชาชนเป น ตัว ตั้ ง เริ่ มจากการปอ งกั น การสร างความเข าใจให ชุ ม ชนเห็ น
ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สวนการบังคับใชกฎหมายของหนวยงาน จะนํามาใชมา
ภายหลังหรือไมใช ดังนั้นการออกเทศบัญญัติจึงเปนการใชกฎหมายที่อยูบนความเห็นชอบของชุมชน โดย
การทําขอตกลงความรวมมือ การขอคืนพื้นที่ปา การกําหนดโซนนิ่งพื้นที่ปา เปนตน
ดัง นั้น การพัฒนาเทศบั ญ ญัติใ นการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติ จึง เป นการสรางโอกาสและ
ชองทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการสรางความเขาใจรวมกัน
ของคนในชุ ม ชน การสร า งการมี ส ว นร ว มของประชาชนในตํ า บล เพื่ อ ให เ กิ ด ความรั บ รู ตระหนั ก
ปรับเปลี่ยนความคิด โดยนําตนทุนที่มีอยูทั้งทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรมมา
ใชใหเกิดประโยชน โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปนฝาย
จัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน ผานโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาขอบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิง ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถิ่นและหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุม
น้ําอิงอยางยั่ง ยืน และงานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒ นาขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
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ชุมชนในการอนุรักษ การใชประโยชน และการแบง ปนผลประโยชนจากปาชุมชนในลุมน้ําอิง จัง หวัด
พะเยา-เชียงราย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยตําบล
สันมะคาเปนพื้นที่ตนแบบในการวิจัยเชิงปฏิบัติการรวมกับคนในชุมชน และเทศบาลตําบลสันมะคา

ขั้นตอนที่ 2 แสวงหาแนวรวม
ในวั นที่ 16 กุ มภาพันธ 2560 โครงการวิ จัย ฯ ไดจั ดเวทีประชุ มสร างความเขาใจกฎหมายที่
เกี่ยวของและการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลสันมะคา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความ
เปนไปไดและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสัน
มะคา มีผูเขารวมจากเทศบาลตําบลสันมะคา
เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย สํานักงานปาไมเขตเชียงราย เขตหาม
ลาสัตวปาทับพญาลอ โครงการชลประทานเชียงราย กํานัน ผูใหญบานในตําบลสันมะคา รวมทั้ง กลุม /
องคกรภาคประชาชน ไดแก กลุมอนุรักษพันธุปลา กลุมอนุรักษปาชุมชน กลุมแมหญิงตําบลสันมะคา สภา
องคกรชุมชนตําบลสันมะคา สภาผูนําตําบลสันมะคา และองคกรพัฒนาเอกชนคือ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต
และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถิ่นและหนวยงานทองถิ่นเพื่อการจัดการลุมน้ําอิง อยางยั่ง ยืน ซึ่ง
หนวยงานและกลุมคนเหลานี้ ไดมีการทํางานรวมกับเทศบาลตําบลสันมะคามาเปนระยะเวลาหนึ่ง ไดมา
เขารวมแลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นรวมกันวา
• ขอบัญญัติทองถิ่นมีสถานะทางกฎหมาย เทศบาลสามารถเปนองคกรดําเนินการไดโดยตรง
• การมีกฎหมายที่เปนพระราชบัญญัติรองรับ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถหนุน
เสริมงบประมาณในการทํากิจกรรมดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได
• ในการเขียนขอกฎหมายควรใหเปดกวาง และเปดโอกาสใหมีกฎหมายอื่นมาสนับสนุน
• สามารถระบุในภาคผนวกใหมีมาตรการลงโทษผูกระทําผิด หรือละเมิดกฎ
• ใหมีประเด็น หามลาสัตวปา โดยระบุชนิดสั ตวปาคุมครองหรือสัตวปาที่เปนชนิดเดน ของ
ตําบล เชน นกยูง เปนตน
• ใหมีการกําหนดเขตปาชุมชน เขตปาอนุรักษ และเขตปาใชสอยที่ชัดเจน
จากการที่ภาคีรวมดั ง กลา ว มีแนวคิดในการพัฒนาเทศบัญ ญัติ ผา นการมีความสัมพัน ธ การ
ทํางานรวมกัน และมีความคิดอุดมการณรวมกัน โดยนํามาสูมติเอกฉันทในการพัฒนาเทศบัญญัติในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และวางแผนการทํางานรวมกันตอไป
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ขั้นตอนที่ 3 สรางความเขาใจกับชุมชน และสาธารณะ
การพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคานั้น เกิดขึ้นจากทุนทาง
สังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชน รวมไปถึงความคิดเห็นที่เปนมติเอกฉันทรวมกันของฝาย
ทองที่ และฝายท องถิ่ นในตํ าบลสันมะคาถึ งความสําคัญ ของการจั ดทํ าขอบัญ ญัติ ทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการแบงบทบาทความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1) กํานันผูใหญบาน จะตองสรางความเขาใจใหกับคนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการทําเทศ
บัญญัติ
2) เทศบาลตําบลสันมะคา ไดจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อยกรางเทศบัญญัติ
3) นายกเทศมนตรี เปนหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานจัดทําเทศบัญญัติ
4) ปลัดเทศบาลสันมะคา เปนฝายเลขานุการในการประสานกับหนวยงานภาคสวนตางๆ ในพื้นที่
และนอกพื้นที่เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมของพหุภาคีในการพัฒนาเทศบัญญัติ
5) สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการเสริมสรางเครือขายทองถิ่นและหนวยงานทองถิ่นเพื่อการ
จัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน สนับสนุนงบประมาณในกระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติ
6) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปนฝายจัด
กระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน และเรียบเรียงขอมูลกระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติ
ในดานการนําเสนอแนวคิดตอสาธารณะ นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาลสันมะคาไดรวมนําเสนอ
แนวคิดการพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ “สันมะคาโมเดล” ในงานอิงฟอรั่ม ในวันที่
22 มีนาคม 2560 ณ วัดศรีโคมคํา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีผูเขารวมจากเทศบาล องคการบริหาร
สว นตํ า บล และกลุมเยาวชนในลุ ม น้ํา อิ ง เข าร ว ม ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุม ได ร ว มกั น ทํ า ข อเสนอในการพั ฒ นา
ขอบัญญัติทองถิ่น/เทศบัญญัติ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบานตนเอง
จากการเสวนาในประเด็น“เสนทางสูสันมะคาโมเดล” การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติบานตนเอง ไดมีขอเสนอแนวทางการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น/เทศบัญญัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ลุมน้ําอิงโดยการมีสวนรวมของประชาชน ดังตอไปนี้
1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ ควรมีกฎหมายลูกที่รองรับสิทธิชุมชน สิทธิบุคคล และกระจาย
2) อํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานตางๆ เชน การจัดการน้ําโดยชุมชน โฉนด
ชุมชน เพื่อใหเกิดความชอบธรรมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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3) การปรับปรุงกฎหมาย ที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่น/ เทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสอดคลองกับบริบทของชุมชน
อยางแทจริง
4) ชุ ม ชน ควรใช ข อ มู ล และต น ทุ น ที่ มี ใ นชุ ม ชน เช น การบริ ห ารจั ด การ การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพ จารีตประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมในการ
พัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับ
สวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ (ทองที่
ทองถิ่น ทองทุง และสวนราชการ)
5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรภาคีเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ ควรสราง
ความเขาใจใหกับคนในชุมชนกลุม หรือเครือขายตางๆ ในชุมชนเพื่อใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการ
จัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ กาวตอไปของการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุมน้ําอิงตําบล
สันมะคา นั้น เปนสิ่งที่คนในชุมชนจะตองรวมกันกําหนด เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน อันจะ
นํ า ไปสู “สั น มะค า โมเดล” ที่ จะเป น อี ก หนึ่ ง ต น แบบในการพั ฒ นาข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหกับชุมชนอื่นในลุมน้ําอิงตอไป

ขั้นตอนที่ 4 แตงตั้งคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา
เทศบาลตําบลสันมะคาไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา ซึ่ง
ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษา จํานวน 9 คน และคณะทํางานยกรางเทศบัญญัติ จํานวน 28 คน
1) คณะกรรมการที่ปรึกษา ไดแก
1. นางวันดี
ราชชมภู
นายอําเภอปาแดด
2. นายแสงชัย
คําดอกรับ
ทองถิ่นอําเภอปาแดด
3. นายสมบูรณ บุญเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ
4. นายหลง
ปนตาคํา
ผูทรงคุณวุฒิ
5. นายเสกสรร มูลอินตะ
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ
6. นายอนุสรณ เห็นถูก
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงราย
7. ที่ดินอําเภอปาแดด
8. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรปาไมที่ 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. นายชื่น
พงษตระกูล ผูใหญบานหมูที่ 1
คณะทํางาน
8. นายประสิทธิ์ กออําไพ
ผูใหญบาน หมูที่ 2
คณะทํางาน
9. นายชัยวัฒน อุดขา
ผูใหญบานหมูที่ 3
คณะทํางาน
10. นายวินัย
คํามี
ผูใหญบานหมูที่ 4
คณะทํางาน
11. นายนพดล
จันทโรภาสกุล ผูใหญบานหมูที่ 6
คณะทํางาน
12. นายสามารถ มาทอง
ผูใหญบานหมูที่ 7
คณะทํางาน
13. นายคําพัน
วิเศษภักดี
ผูใหญบาน หมูที่ 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
22. นางสาวนุชจรีย สิงคราช
23. นายอัฐพงษ พรามไธสง
24. นางสาวโสภา วงศใหญ
25. นายจีระศักดิ์ เสนาปา
ผูชวยเลขานุการ

โครงการอนุรักษแมน้ําอิง
คณะทํางาน
โครงการอนุรักษแมน้ําอิง
คณะทํางาน
อสพ.โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ฯ บานวังนอย
คณะทํางาน
ปลัดเทศบาล
คณะทํางาน/เลขานุการ
รองปลัดเทศบาล
คณะทํางาน/
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26. นายพิเชษ
คํานวล
ผูชวยเลขานุการ
27. นายธมลชัย
ชัยสุวรรณ
ผูชวยเลขานุการ
28. จ.ส.ต.ประวิทย อุตกรรณ
ผูชวยเลขานุการ

ผูอํานวยการกองชาง

คณะทํางาน/

หัวหนาฝายอํานวยการ คณะทํางาน /
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะทํางาน/

โดยคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาว มีหนาที่ยกรางเทศบัญญัติ โดยใชระบบฐานขอมูล
การจัดการทรัพยากร ปาชุมชน ที่ดินทํากิน การจัดการเหมืองฝาย ไฟปา เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) คณะทํางานไดยกรางเทศบัญญัติ โดยมีแนวทางจากประสบการณการทํางานดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาตั้งแตปพ.ศ. 2549 เกิดกลไกในการจัดการ และการพัฒนากฎตามจารีต
ประเพณีมาเปนกฎกติกาของชุมชนที่เปนลายลักษณอักษร และอีกแนวทางไดพิจารณาจากขอบัญญัติและ
เทศบัญญัติของพื้นที่อื่นๆ ที่ไดทํามากอน โดยมีบริบทที่มีความสอดคลองพื้นที่ภาคเหนือ เชน ขอบัญญัติ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เทศบัญญัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติตําบลทุงชาง อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน เปนตน
3) การประชุ มคณะทํา งานเพื่อ พิจารณารางเทศบัญ ญั ติฯ ในวั นที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่
สํานักงานเทศบาลตําบลสันมะคา โดยมีผูเขารวมที่มาจากหนวยงานภาครัฐ องคกรประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชน ผูนําฝายทองถิ่น และทองถิ่น และสถาบันการศึกษา โดยมีปลัดเทศบาลตําบลสันมะคาเปน
ฝายเลขานุการ

ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นดานการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในกระบวนการดําเนินงาน โครงการอนุรักษแมน้ําอิงฯ ไดนําคณะทํางานยกรางเทศบัญญัติในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลุมน้ําอิงที่สนใจ ไปศึกษาดูงาน
การพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนาน จํานวน 3 แหง ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลบานพี้ อําเภอบานหลวง องคการบริหารสวนตําบลน้ําแกน อําเภอภูเพียง และองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองจัง อําเภอเมือง จังหวัดนาน เพื่อนํามาเปนแนวทางในการทําขอบัญญัติทองถิ่นในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของตําบลสันมะคา
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ในการศึกษาดูงาน คณะทํางานยกรางฯ ไดถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ดังนี้
1) ปจจัย/เงื่อนไขความสําเร็จ
- ความตองการในการพัฒนาขอบัญญัติเกิดจากปญหาหลักดานทรัพยากรธรรมชาติคือ
ที่ดินทํากิน ชาวบานบุกรุกพื้นที่ปาสงวน ถูกจับกุม จึงเกิดแนวคิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
โดยเฉพาะการจัดการที่ดินโดยชุมชนตามสิทธิชุมชน
- การมีพื้นที่ขนาดเหมาะสม และระยะเวลาการดําเนินงานที่เหมาะสม
- มีคณะกรรมการระดับตําบล และระดับหมูบาน ฝายทองถิ่น และทองที่ทํางานรวมกัน
เปนทีม โดยมีอบต. เปนฝายเลขา ไดแตงตั้งคณะกรรมการยกราง แบงเปน 2 ทีม / กระบวนการจัดการ
ความรู /เจาหนาที่บันทึกขอมูล
- การหนุนเสริมจากอปท. และผูใหญบาน / การมีสวนรวม และความตระหนักของคนใน
ชุมชน
- การจัดทําขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ (Timeline) เชน การทําขอมูลรายแปลง ทําแผนที่
1: 4,000 แผนที่ทํามือ และมีเวทีคืนขอมูลใหชุมชน
- กําหนดยุทธศาสตรบันได 9 ขั้น กับการรับรองสิทธิในที่ดินทํากินโดยชุมชน เพิ่มพื้นที่สี
เขียว / วาระจังหวัดนาน โดยคําสั่งจากผูวาราชการ
- มี ก ารศึ ก ษาข อมู ล หลั กคิ ด ทฤษฎี หลั กการตราข อ บั ญ ญั ติ ท องถิ่ น ข อ กฎหมายที่
เกี่ยวของเชน พรบ.อบต./พรบ.กระจายอํานาจฯ เพื่อการเขียนขอบัญญัติทองถิ่น ไมใหขัดกับกฎหมายหลัก
- มีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล การขอคืนผืนปา โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการแหงชาติ (คทช.)
- การหนุนเสริมจากองคกรภายนอก สถาบันการศึกษา /รวมเปนเครือขายกับองคกรอื่นๆ
เชน ยุทธศาสตรตําบลจัดการตนเอง /สภาองคกรชุมชน /สภาผูนําโดยการหนุนเสริมจาก พอช./ ตําบลสุข
ภาวะเปนลูกขายของอบต.แมทา / การทําโฉนดชุมชน
- จัดทําโครงการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั ง คมบนฐานวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น เป น เครื่ อ งมื อ ของอปท.ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีแนวคิดและเจตนารมณวากฎหมายปาไมที่ผานมา ทําใหทรัพยากรปาไมลดลง จึงได
ทํากฎหมายของตนเอง เพื่อจัดการทรัพยากรบนตนเอง และใชแนวทางของกฎหมายหลักรวมดวย
- เนนบทบาทชุมชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน/ หมูบาน ชุมชนออกกฎระเบียบ
กันเอง (ขอบังคับหมูบาน) โดยอปท. เปนพี่เลี้ยง
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- กระบวนการในการดําเนินงาน เริ่มจากตั้งคณะทํางานยกราง จัดเวทีประชาคมทุกหมูบาน
ศึกษาดูงานที่ตําบลแมทา เวทีเสวนารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรับแกไขราง จัดเวทีประชาพิจารณยกราง
ขอบัญญัติ นําเสนอรางขอบัญญัติใหสภาพิจารณา นําเสนอนายอําเภอบานหลวง และประกาศใช
- การศึกษาดูงานที่องคการบริหารสวนตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
นํากระบวนการทํางานบางสวนมาปรับประยุกตใชในตําบล
- การลงตีพิมพในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใหใชบังคับแกประชาชนทั่วไปได
2) ปญหาอุปสรรค
- หนวยงานภาครัฐหลายแหงยังไมยอมรับ เพราะเหมือนกับเปนการแข็งขอตอภาครัฐ แต
ชุมชนยืนยันวาตองมีกฎหมายเฉพาะของชุมชนในการจัดการ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติบานตนเอง ในขอบเขต
ของพื้นที่ตําบลเทานั้น

ขั้นตอนที่ 6 ประชุมสภาผูนําตําบลสันมะคา
ในตําบลสันมะคามีการตั้งสภาผูนําตําบล ซึ่งเปนผูนําที่มาจากทุกภาคสวนมาตั้งแตป พ.ศ. 2549
โครงสรางสภาผูนําตําบลมาจากแกนนําทุกภาคสวน ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย สารวัตรกํานัน
แพทยประจําตําบล ผูบริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนกลุมตางๆ ในตําบล โดยมี ที่
ปรึกษา ไดแก พระสงฆ ผูอํานวยการโรงเรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ผูเชี่ยวชาญ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ สภาผูนําตําบลจึงเปนแกนหลักในการพิจารณาโครงการ แผนงาน กิจกรรมการ
พัฒนาตางๆ ที่เกิดขึ้นในตําบล
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เทศบาลตําบลสันมะคาไดจัดใหมีการประชุมสภาผูนําตําบลสันมะคา
เรื่องการประชาสัมพันธ /เผยแพร รางเทศบัญญัติ ฯ เพื่อรับฟง ความคิดเห็นรางเทศบัญญัติการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฯ พ.ศ. .... โดยปลัดเทศบาล ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการได
อธิบายเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติ ฯ พรอมกันอีกครั้ง โดยอธิบายรางเทศบัญ ญัติฯ เปน
รายขอ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดทํารางเทศบัญ ญัติ ฯ และวั ตถุประสงคของการจัดทํารางเทศ
บัญญัติ ฯ พี่นองชาวตําบลสันมะคามีสวนรวมในการดําเนินการโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดลอมตํ าบล และที่จัดตั้ ง ขึ้น อยูภายใต การกํากับดูแลของเทศบาลตําบลสั นมะคา โดยให
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมหมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ในรูปแบบของรวมเปนคณะกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมตําบล รวมเปนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม
หมูบาน และรวมเปนสมาชิกเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
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สวนกฎ ระเบียบ ที่มีอยูก็ยังมีผลใชตอไป จะประกอบไวในภาคผนวก สวนคาปรับการทําผิดกฎ
ระเบียบ ก็ยังคงใชตามเดิม เพราะในรางเทศบัญญัติ ฯ ไมไดกําหนดคาปรับไว เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ
ชุมชน และกฎหมายคุมครองอยูแลว ทั้งนี้ รางเทศบัญญัติ ฯ มีการปรับแกไขหลายครั้ง ผูนําสวนใหญได
เขาประชุมรวม จึงไมมีสมาชิกแกไข /ปรับปรุง
มติที่ประชุมสภาผูนําไดรับทราบ และเห็นชอบรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ......เปนเอกฉันท และไดกําหนดวัน เวลา เพื่อทําประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนรายหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดเขาถึง เขาใจ มากที่สุดและจะไดเสนอความคิดเห็นกัน อยาง
กวางขวาง

ขั้นตอนที่ 7 การประชุมประชาคมหมูบานพิจารณารางเทศบัญญัติ
สํานักงานปลัดเทศบาลฯ ไดจัดประชุมประชาคมหมูบาน 8 หมูบาน ในตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณา
รางเทศบัญญัติ ในการประชุมประจําเดือนของหมูบาน โดยมีคณะทํางานของตําบล นําโดยนายบุญเพ็ง กํา
แหง นายกเทศมนตรี และนางสาวโสภา วงศใหญ ปลัดเทศบาล พรอมดวยทีมงานจากเทศบาลตําบลสัน
มะคา รวมกับกํานันผูใหญบานแตละพื้นที่ ไดชี้แจงถึงความเปนมา ความสําคัญของการทําเทศบัญญัติที่มี
เนื้ อหาที่ แตกต างจากกฎของชุมชน รวมทั้ งไดอธิบายขอมูลของร างเทศบัญ ญัติ รายมาตราทั้ง 7 หมวด
ประกอบดวย
รางเทศบัญ ญัติการจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อม พ.ศ. ..... มี 7 หมวด 25 ข อ
ประกอบดวย หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบล
หมวด 3 คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน หมวด 4 สิทธิและหนาที่ของ
สมาชิกเครือขาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมหมูบาน หมวด 5 งบประมาณ / กองทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน หมวดที่ 6 มาตรการและวิธีการเพื่อดําเนินการตาม
ระเบียบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมของชุมชน หมวดที่ 7 บทปรับปรุง แกไ ขเทศ
บัญญัติ และบทเฉพาะกาล
คณะทํางานฯ ไดอธิบายเปนรายขอใหที่ประชุมรับทราบ ในการอธิบายไดใชแผนที่ชุมชน และ
แผนที่แนวเขตปาในตําบลมาประกอบ การอธิบายถึงการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
คนในชุมชนที่มีในรูปแบบของคณะกรรมการตั้งแตระดับหมูบานจนถึงระดับตําบล สวนกฎระเบียบที่มีอยู
ก็ยัง มีผลใชตอไป โดยจะประกอบไวในภาคผนวก สวนคาปรับการทําผิดกฎ ระเบียบก็ยังคงใชตามเดิม
เพราะในรางเทศบัญญัติ ฯ ไมไดกําหนดคาปรับไว เนื่องจากมีกฎระเบียบชุมชน และกฎหมายคุมครองอยู
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แลวหลังจากนั้นไดเปดเวทีใหชาวบานในแตละชุมชนไดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในประเด็นตางๆ ที่
เปนขอหวงใย เชน
“เขตอนุรักษที่เปนทาจอดเรือในบริเวณวัดวังศิลาจะมีการจัดการอยางไรในอนาคต เพื่อ
ไมใหเกิดปญหาตอการอนุรักษพันธุปลา”
“งบประมาณในการสนับสนุนชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ถาสภาของทองถิ่น
รองรับ จะสามารถรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลได หรือไม“
“การหาปลาโดยใชเบ็ดพื้นบาน หาไดหรือไม”
ซึ่งกองเลขนุการฯ ไดตอบคําถามดังกลาว ใหกับประชาชนไดรับทราบวาการทําเทศบัญญัติครั้งนี้
จะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการประกอบอาชีพของประชาชนที่เคยทํามา แตเทศบัญ ญัติฯ จะเปน กฎที่
ควบคุ ม หรื อ รั บ รองกฎชุ ม ชนที่ มี อ ยู ใ ห มี ค วามชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ลไกในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไ ดรับการรับรอง และสามารถของสนับสนุนงบประมาณในการจัดการไดอีกดวย
นอกจากนี้ คณะทํางานฯ ไดเปดชองทางการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นผานชองทางตางๆ ไดดังตอไปนี้
1) ไปที่เทศบาลตําบลสันมะคา ขอใหเจาหนาที่บันทึกความคิดเห็นให หรือเขียนแบบแสดง
ความคิดเห็นดวยตนเอง
2) ผานเว็บไซดเทศบาลตําบลสันมะคา www.Sanmaka.go.th
3) ผานเฟสบุค เทศบาลตําบลสันมะคาหรือโครงการปดทองหลังพระ
4) ผานเฟสบุคปลัดเทศบาล Sopha Wongyai หรือ เฟสบุคของผูใหญบาน สมาชิกสภา
เทศบาล และพนักงานเทศบาล
5) ผานไลนกลุมสีสันสี่วัง กลุมสมาชิกสภาเทศบาล กลุมกํานันผูใหญบาน
สรุปมติการประชุมทั้ง 10 หมูบาน เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติอยางเปนเอกฉันทโดยไมมีการ
แกไข
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ขั้นตอนที่ 8 ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาพิจารณารางเทศบัญญัติ
เทศบาลตํ า บลสั น มะค า ได มี ก ารจั ด ประชุ ม สภาเทศบาลตํ า บลสั น มะค า สมั ย สามั ญ สมั ย ที่
4/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดลอม พ.ศ...... มติที่ประชุมเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญ ญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ......

ขั้นตอนที่ 9 นําเสนอรางเทศบัญญัติตอนายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
เทศบาลตําบลสันมะคาไดสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ
...... ไปยังนายอําเภอปาแดด และในวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่วาการอําเภอปาแดด ไดมีหนังสือสงราง
เทศบัญญัติไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อพิจารณาเห็นชอบตอรางเทศบัญญัติ
ตอ มาจัง หวั ดเชี ย งรายมี หนั ง สื อที่ ชร 0023.4/4353 ลงวั น ที่ 19 กุ ม ภาพัน ธ 2561 เรี ย น
นายอําเภอปาแดด เรื่อง การใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสันมะคา ลงนามโดยนาย
ภาสกร บุญญลักษม รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงราย ไดพิจารณา
ไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ........... เนื่องจาก
ไมใชอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และไมมีกฎหมายที่
บัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติในเรื่องดังกลาวแตอยางใด จึงสงรางเทศ
บัญญัติดังกลาวคืนเพื่อใหสภาเทศบาลตําบลสันมะคา ดําเนินการตาม มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติ
เดียวกันนี้ตอไป

ขั้นตอนที่ 10 ทบทวนรางเทศบัญญัติ
จากความคิด เห็น ของจัง หวัดเชียงรายดัง กลา ว เทศบาลตํ าบลสันมะคา จึง ไดมีก ารหารือ เพื่ อ
ทบทวนรางเทศบัญญัติ และประชุมคณะทํางานในวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยเชิญ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท
นักวิชาการดานกฎหมาย จากสํานักวิชานิติศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มาใหขอเสนอแนะ และได
ปรับเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นตอไปนี้
1) การปรับชื่อเรื่องจากเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ
................เปน “การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ................”
2) การปรับเพิ่มหลักการ โดยการอางอิงกฎหมายที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
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(1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาล
ตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ,(9) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ,สวนที่ 4 เทศ
บัญญัติ มาตรา 60 ,มาตรา 61 ทวิ , มาตรา 62, มาตรา 62 ตรี ,มาตรา 62 จัตวา ,มาตรา 63 และ
มาตรา 64
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นพ.ศ. 2542 หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้ (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอ
ภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (24)
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(3) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาว
ไทย มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (1) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ (2) จัดการ บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญ ญัติ หมวด 14 การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 250 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
3) การปรับเพิ่มเติมเนื้อหาของเหตุผล โดยอางอิงประโยชนที่คนในตําบลสันมะคาจะไดรับจาก
การทําเทศบัญญัติ และผานกระบวนการรรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลตําบลสันมะคา ดังนี้
(1) ตามหลัก กฎหมายที่ไ ดกลาวมาข างตน เทศบาลตําบลสัน มะคา จึง ดํ าเนินการให
เปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายและความตองการของประชาชนในพื้นที่ตําบลสันมะคาเพื่อจัดการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอม ในพื้นที่ตําบลสันมะคาใหเกิดความยัง ยืนสอดคลองกับภูมิ
ปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ และ
เพื่อแกไขปญหา เชน การรุกพื้นที่ปาเพื่อเปนที่ทํากิน การรุกล้ําแมน้ํา ลําคลอง หนอง ตามธรรมชาติ
การทําการเกษตรที่ใชสารเคมีแลวไหลลงสูแหลง น้ํา และสภาพแมน้ําอิงและแมน้ําพุง ที่ถูกกัดเซาะโดย
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ธรรมชาติ สงผลใหเกิดสภาพความเสื่อมโทรมของ ดิน น้ํา ปาไม และสัตวปา ตลอดจนระบบนิเวศในพื้นที่
ตําบลสันมะคา
(2) ดัง นั้น ประชาชนในพื้นที่ตําบลสันมะคา และเทศบาลตําบลสันมะคาจึง ตองการ
ยกระดับการจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนี้ใหเปน เทศบัญญัติ เพื่อเปนเครื่องมือใน
การบํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุลและยั่งยืน เปน การการสง เสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
ตอไป
(3) โดยที่เปนการสมควรตรารางเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ
จัดการ บํ ารุง รักษา และใชป ระโยชนจ ากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอมและความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น พ.ศ....... (อาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 นอกจากนั้นยังมีกติกาอันเปนขอตกลงในการอยูรวมกันของ
ชุมชน ไดแก (1) กฎระเบียบ ขอบังคับเครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคา (2) กฎ ระเบียบเขตอนุรักษ
ปลาและสัตวน้ํา แมน้ําพุง ตําบลสันมะคา (3) กฎระเบียบ เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน แมน้ําอิง บาน
วังศิลา หมูที่ 8 ตําบลสัน มะคา ประกอบกับการรับฟง ความคิดเห็นจากประชาชนในตําบลสันมะคา จึง
ออกเทศบัญญัติเทศบาล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสันมะคา

ขั้นตอนที่ 11 การประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาพิจารณารางเทศบัญญัติ (แกไข)
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตําบลสันมะคาไดจัดประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาสมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 เพื่อเสนอรางเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ
จัดการ บํารุง รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ......... โดยสมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมะคาไดมีการอภิปรายวา
รางเทศบัญญัติขางตน ไดผานการประชาคมจากประชาชนใหความเห็นชอบ และประชาชนตางใหการ
สนับสนุนเพราะเปนแนวทางการอนุรักษที่ตั้งอยูบนความเปนไปไดและหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จจะ
เกิดประโยชนตอประชาชนในตําบลทุกคน
รองประธานสภาเทศบาล ขอใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่อง การสง เสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการจั ดการ บํ ารุ ง รั กษา และใชป ระโยชนจ ากทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดลอ ม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ............ทัง้ 3 วาระตามระเบียบฯ ขอ 45

51
มติที่ประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ เรื่องการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ
จัดการ บํารุง รักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. .................
หลังจากมีการปรับแกรางเทศบัญญัติ เรื่องการสง เสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุลและยั่งยืน พ.ศ. แลว เทศบาลตําบลสันมะคาไดสงไปใหผูวาราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง
วัน ที่ 16 กรกฎาคม 2561 จัง หวั ดเชี ยงรายได หนั ง สื อที่ ชร 0023.4/16925 ลงวัน ที่ 19
กรกฏาคม 2561 ถึงนายอําเภอปาแดด เรื่อง การใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสัน
มะคา ลงนามโดยนายภาสกร บุญญลักษม รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัด
เชียงราย โดยไมเห็นชอบในรางเทศบัญญัติดังกลาว โดยใหเหตุผลตามที่เคยอางไวแลวกอนหนานั้นวาไมใช
อํานาจหนาที่ในการตราเทศบัญญัติในเรื่องดังกลาว และสงรางเทศบัญ ญัติคืนใหสภาเทศบาลตําบลสัน
มะคาดําเนินการตอไป
วัน ที่ 24 สิง หาคม 2561 สภาเทศบาลตํา บลสั นมะคา มีม ติยืน ยันร างเทศบั ญ ญัติ เรื่อ งการ
สง เสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ.......ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
และประธานสภาเทศบาลตําบลสันมะคา เสนอรางเทศบัญญัติใหนายกเทศมนตรีลงนาม (พ.ร.บ.เทศบาล
พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552)

ขั้นตอนที่ 12 การประกาศใชเทศบัญญัติ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561เทศบาลตําบลสันมะคา ประกาศใชเทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมี
สวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561
วันที่ 18 กันยายน 2561 เทศบาลตําบลสันมะคาไดมีหนังสือถึง นายอําเภอปาแดด เรื่องเทศ
บั ญ ญั ติ ก ารส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของราษฎรในการจั ด การ บํ า รุ ง รั ก ษา และใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561 โดย
จังหวัดเชียงรายไมไดเห็นชอบตอเทศบัญญัติดัง กลาว ซึ่งสภาเทศบาลตําบลสันมะคาไดดําเนินการตาม
มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 แลว โดย
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สภาเทศบาลมีมติยืนยัน ตามรางเทศบัญญัติดังกลาว ดวยคะแนนเสียง 11 เสียง ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตําบลสันมะคา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีได
ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
พ.ศ. 2561 แลว ถือเปนการประกาศใชเทศบัญญัติดังกลาวอยางสมบูรณแบบ
จากกระบวนการจัดทําเทศบัญญัติฯ เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย ได
สรุป เป น พัฒ นาการการจัด ทํา เทศบัญ ญัติ เรื่ อง การส ง เสริม การมีส วนร วมของราษฎรในการจัด การ
บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561 ดังตารางตอไปนี้
ชวงเวลา
มกราคม 2560

กระบวนการ
ศึกษาขอมูล/เตรียมขอมูลโดยมอบหมายปลัดเทศบาลประสานทุกฝายที่
เกี่ยวของ พรอมรวบรวมขอมูลที่ไดดําเนินการมา
16 กุมภาพันธ 2560 เวทีประชุมสรางความเขาใจกฎหมายเกี่ยวของในการจัดทําเทศบัญญัติทองถิ่น
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1) นําเสนอการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ผานมา
2) นําเสนอกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น
3) ประชุมมีมติใหเดินหนายกราง ฯ พรอมแตงตั้งคณะทํางาน และศึกษาดู
งานพื้นที่อื่น
17 กุมภาพันธ 2560
คําสั่งเทศบาลตําบลสันมะคาที่ 67 / 2560 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการยกราง
เทศบัญญัติตําบลสันมะคาวาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3 พฤษภาคม 2560
กองเลขานุการ ฯ สงรางเทศบัญญัติฯ ใหคณะกรรมการพิจารณา
9 พฤษภาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการยกราง ฯ เพื่อพิจารณารางครั้งที่ 1มีการปรับแกไข
กองเลขานุการนําไปแกไข
16-17 พฤษภาคม 2560 ศึกษาดูงานพื้นที่ อบต.บานพี้ อ.บานหลวง และ อบต.น้ําแกน อ.เมือง
จังหวัดนาน
28 มิถุนายน 2560
สงรางเทศบัญญัติที่ปรับแกไข ใหคณะกรรมการยกราง ฯ พิจารณา
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ชวงเวลา
6 กรกฎาคม 2560
11 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560

2 สิงหาคม 2560

17 สิงหาคม 2560

5 กันยายน 2560
9 กันยายน 2560

11 กันยายน 2560

12 กันยายน 2560

13 กันยายน 2560

กระบวนการ
ประชุมคณะกรรมการยกราง ฯ เพื่อพิจารณาราง ครั้งที่ 2
สงรางเทศบัญญัติที่ปรับแกไข ใหคณะกรรมการยกราง ฯ พิจารณา
ออกประกาศเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นรางเทศ
บัญญัติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.
.............................
เวทีประชุมสภาผูนําเพื่อกําหนดวันประชุมรับฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัติ
ฯ
มติที่ประชุม ใหประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นระดับหมูบาน เริ่มจากบานสัน
บัวคํา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สวนหมูบานอื่นเริ่มตนเดือนกันยายน
2560 หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บลําไย
ประชุมประชาคมบานสันบัวคํา หมูที่ 3
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมสภาผูนํา ครั้งที่ 6 /2560 ณ เทศบาลตําบลสันมะคา
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ประชุมบานวังอวน หมูที่ 6
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมประชาคม หมูที่ 2 บานวังผา
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมบานสันมะคา หมูที่ 1
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมประชาคม หมูที่ 4 บานสันติธรรม
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
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ชวงเวลา
14 กันยายน 2560

15 กันยายน 2560

6 ตุลาคม 2560

24 พฤศจิกายน 2560
29 มกราคม 2561
19 กุมภาพันธ 2561
14 มีนาคม 2561

3 เมษายน 2561
23 เมษายน 2561

30 พฤษภาคม 2561

กระบวนการ
ประชุมบานวังนอย หมูที่ 5
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมประชาคม หมูที่ 8 บานวังศิลา
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมประชาคม หมูที่ 6 บานวังอวน
มติที่ประชุมเห็นชอบ/เห็นดวยกับรางเทศบัญญัติ ฯ และใหดําเนินการขั้นตอน
ตอไป
ประชุมสภาเทศบาลสันมะคาพิจารณารางเทศบัญญัติ
ที่วาการอําเภอปาแดด มีหนังสือสงรางเทศบัญญัติไปยังผูวาราชการจังหวัด
เชียงรายพิจารณาเห็นชอบ
จังหวัดเชียงรายมีหนังสือที่ ชร 0023.4/4353 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2561 ไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติ (ครั้งที่ 1)
ประชุมคณะกรรมการยกราง ฯ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาทบทวนและมี
การปรับแกไขตามประเด็นที่จังหวัดเชียงรายแจง ในการไมเห็นชอบ
ที่ประชุมมีมติให ยืนยันตามรางเดิม ฯ โดยปรับแกในรายละเอียด (คํา/
ประโยค)สวนเนื้อหาหลักยังคงตามรางเดิม
นําเขาสูการพิจารณาของสภาผูนํา ที่ประชุมเห็นชอบการแกไขรางเทศบัญญัติ
ฯและมอบหมายใหผูใหญบานแตละหมูบาน แจงตอที่ประชุมหมูบาน
ประกาศเทศบาลตํา บลสั นมะค า เรื่ อง การรับ ฟ ง ความคิ ดเห็น ตอ รา งเทศ
บัญญัติเรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่ง ยืน พ.ศ. ................... (24 เมษายน – 21
พฤษภาคม 2561)
ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 2561 ณ
หองประชุมเทศบาลตําบลสันมะคา
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ชวงเวลา

16 กรกฎาคม 2561
24 สิงหาคม 2561

25 สิงหาคม 2561

27 สิงหาคม 2561

กระบวนการ
มติที่ประชุมเห็นชอบตอรางเทศบัญญัติ และเสนอตอผูวาราชการจังหวัด
เชียงรายใหความเห็นชอบ
จังหวัดเชียงรายมีหนังสือที่ ชร 0023.4/16925 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม
2561 แจงผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบรางเทศบัญญัติ ฯ (ครั้งที่ 2)
สภาเทศบาลตําบลสันมะคา มีมติยืนยันรางเทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมี
สวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล
และยั่งยืน พ.ศ.......ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ประธานสภาเทศบาลตําบลสันมะคา เสนอรางเทศบัญญัติใหนายกเทศมนตรี
ลงนาม (พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552
เทศบาลตําบลสันมะคา ประกาศใชเทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ.
2561

ตอนที่ 5
สันมะคาโมเดล : การจัดการทรัพยากรบานตนเอง
ปจจุบันการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสําคัญมากเพิ่มขึ้นตามลําดับ
เนื่องจากความตองการใชทรัพยากรธรรมชาติประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนปาไม ที่ดิน น้ํา แรธาตุนั้น มี
ความตองการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตามภาวะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการ
ขยายตัวของประชากร ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัด ซึ่งถาบริหารจัดการไมดีพออาจนํามา
ซึ่งปญหาสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การแยงชิงทรัพยากรเปนตน
ปญหาเหลานี้ อาจทําใหชุมชนตางๆ ไมสามารถดํารงอยูไดและสงผลกระทบในวงกวางในทุกมิติ รวมทั้ง
ผลกระทบตอประเทศชาติดวย ดัง นั้นจึง ตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในสัง คมเขามาดูแล
จัดการทรัพยากรรวมกัน โดยเฉพาะประชาชนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยูกับทรัพยากรของรัฐ ทั้งนี้การมีสวน
รวมเปนแนวคิดหนึ่งที่ไดใหอํานาจ และสิทธิกับชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของ
ตนเอง
หลักการของรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ที่ใหความสําคัญ
ตอการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรถือมีความจําเปนตอการดํารงอยูของชุมชน
เพราะคนในชุมชนตางก็ตองใชประโยชนจากทรัพยากรชุมชน เพื่อตอบสนองความตองการและความอยู
รอดของชุมชน และนอกจากการใชประโยชนแลวในอีกดานหนึ่ง แลว ชุมชนก็ตองรวมมือกันดูแลรักษา
ทรัพยากรไมใหถูกทําลายดวยเชนกัน ดังนั้นสิทธิการตั้งกิจการของเอกชนกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชนจึง มีความสัมพันธกันเปนพื้นฐานที่ไมสามารถแยกออกจากกันได ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนที่
ดํารงชีพดวยการพึ่งพาอาศัยทรัพยากร ก็ตองอาศัยอํานาจทางกฎหมายและจิตสํานึกที่ดีของชุมชนรวมมือ
กันในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน
อาศัยการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550
ตามมาตรา 66.67 และ 290 ที่รับรองสิทธิชุมชน สิทธิบุคคลและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรม ชุมชนทองถิ่นที่มีการปฏิบัติการอยางเปนรูปธรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมี
ความชอบธรรมในการพัฒนาขอบัญญัติทองถิ่นใหสอดคลองกับการจัดการบนฐานของความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ และผูมีสวนเกี่ยวขอ งอื่นๆ
ในระดับทองถิ่น
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ตําบลสัน มะค า อําเภอปา แดด จัง หวัด เชียงราย ถือเปนตําบลตนแบบในลุม น้ําอิง ที่มีการ
ดําเนินงานพัฒนาเทศบัญ ญัติทองถิ่น ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยเทศบาล
ตําบลสันมะคาเปนกลไกหลักรวมกับหนวยงานภาคสวนตางๆ และการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยมี
กระบวนการดังตอไปนี้
1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับขอบัญญัติทองถิ่น และกระบวนการพัฒนาขอบัญญัติในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนจากหนังสือ รายงานการวิจัย บทความ งานเขียนในวารสารและ
หนังสือพิมพ รวมทั้งการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2) จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ของตํ า บลในด า นสภาพพื้ น ที่ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และการจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ กลไกการจั ด การ กฎระเบี ย บในการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติในตําบล เปนตน
3) ประชุ ม ประชาคมหมู บ า นทบทวนข อ มู ล ชุ ม ชน และกฎระเบี ย บในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา
4) จัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา
และแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
5) เวที ส ร า งความเข า ใจกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า เทศบั ญ ญั ติ ใ นการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลสันมะคา
6) เวทีประชุมระดับตําบลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อระดมแนวทางที่เหมาะสมในการจัดทํา
เทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสันมะคา
7) คณะทํางานยกรางเทศบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลสัน
มะคา พ.ศ. ............
8) ศึกษาดูงานองคการบริหารสวนตําบลและ และตําบลน้ําแกน จังหวัดนาน ที่มีการจัดทํา
ขอบัญญัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
9) ประชุมสภาผูนําตําบลสันมะคา เรื่องการประชาสัมพันธ /เผยแพรรางเทศบัญญัติ ฯ เพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....
10) ประชุมประชาคมหมูบาน 8 หมูบาน ในตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ....
11) ประชุมสภาเทศบาลตําบลสันมะคา เพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.......
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12) นําสงรางเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ...... ไปยัง
นายอําเภอปาแดดและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย
13) ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายไมเห็นชอบ โดยอางวาในพระราชบัญ ญัติเทศบาลฯ ไมไ ด
กําหนดบทบาทดานนี้ไว คณะทํางานจึงมีการปรับเนื้อหาในสวนของชื่อเปน “การสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ................” และเพิ่มเติมหลักการและเหตุผล หลังจาก
นั้นไดสงกลับไปยังผูวาราชการจังหวัดเชียงรายใหความเห็นชอบอีกครั้ง
14) ผูวาราชการจัง หวัดเชียงรายไมเห็นชอบโดยอางเหตุผลเดิม แตสภาเทศบาลตําบลสัน
มะคาไดมีการประชุม และมีมติเปนเอกฉันทวา รางเทศบัญญัติขางตนไดผานการประชาคมจากประชาชน
ใหความเห็นชอบ และประชาชนตางใหการสนับสนุนเพราะเปนแนวทางการอนุรักษที่ตั้ง อยูบนความ
เปนไปไดและหากสามารถดําเนินการไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอประชาชนในตําบลทุกคน
15) สภาเทศบาลสันมะคาประกาศใชเทศบัญญัติการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ
จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2561

ปจจัยและบทเรียนในการพัฒนาเทศบัญญัติ ตําบลสันมะคา
1) ปจจัยในการดําเนินงานพัฒนาเทศบัญญัติ
(1) การทบทวนการทํางานการจัดการทรัพยากรในตําบลสันมะคาใหประชาชนไดรับทราบ การ
คืนขอมูลใหชาวบานไดรู และแลกเปลี่ยน
(2) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในตําบลสันมะคา มีการใชประโยชนควบคู
ไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เปนธรรม ใหทุกคนไดใช
อยางเทาเทียมกัน ทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอ การดําเนินชีวิตที่มี
ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการใชประโยชนเปนของคนในตําบล เปนการจัดการรวมกัน ซึ่ง
ไมใชของแตละหมูบานเทานั้น โดยผานกลไกคณะกรรมการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน
และตําบล
(3) กระบวนการพัฒนาเทศบัญญัติ เปนการผนวกงานของชุมชน ผสมผสานกับสิ่งที่ไปเรียนรูกับ
ตัวอยางของที่อื่น และไดเรียนรูจากนักวิชาการในการพัฒนาเทศบัญญัติ
(4) การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับเทศบาลที่มีการทํางานรวมกัน มีเปาหมาย
รวมกันของหนวยงานตางๆ มีการประสานความรวมมือของทองถิ่น ทองที่ หนวยงานของภาครัฐ ไดใช
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หลักการพูดคุย เจรจาเป็นตัวนํามากกวาที่จะใชกฎหมายนํา ซึ่งเทศบาลเปนกลไกหลักในการทํางาน ดังนั้น
จะตองสนับสนุนชาวบานในการทํากิจกรรมตามแผนงาน รวมทั้งสามารถกําหนดระเบียบตางๆ ตามเทศ
บัญญัติขึ้นมา เชน ระเบียบกองทุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะตองทําตามที่เทศบัญญัติกําหนดไว
(5) การสนับสนุนจากองคกรพัฒนาเอกชนคือ สมาคมแมน้ําเพื่อชีวิต และโครงการอนุรักษลุม
น้ําอิง ที่เขามาชวยหนุนเสริม เชื่อมโยงงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล โดยอุดชองวางสวนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถหนุนเสริมงบประมาณในการทํากิจกรรมบางอยาง เชน กิจกรรมสืบชะตา
กิจกรรรมทําเสนทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมลาดตะเวนปองกันไฟปา รวมทั้งการใชงานวิจัยมาหนุนให
เกิดการพัฒนาเทศบัญญัติผานกระบวนการประชุม การพุดคุยแลกเปลี่ยนอยางตอเนื่อง และการศึกษาดู
งานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจัดการทําขอบัญญัติทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2) บทเรียนในการพัฒนาเทศบัญญัติ
(1) ความลาสมัยของกฎหมายกระจายอํานาจ หรือกฎหมายของเทศบาลที่เนนเพียงแคความ
สะอาด ความเปนระเบี ยบเรี ยบรอย ซึ่ง เป นมุ มมองเดิมที่มองเพี ยงด านพื้ นที่ ยั งไมกระจายงาน ความ
รับผิดชอบใหทองถิ่น การปฏิบัติงานจริงไมไดถูกรองรับตามกฎหมาย แตการทําเทศบัญญัติเปนการทําที่
สอดคลองกับวิถีชีวิต และความเปนจริงของชุมชน แมแตพรบ. กระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 เทศบาลมีภารกิจ
ดานดูแลทรัพยากรธรรมชาติได แตจะตองอยูในแผนการกระจายอํานาจของหนวยงานนั้นๆ
(2) การใชระยะเวลาในการทําเทศบัญญัติ และในการสรางความเขาใจของคนในชุมชน ประกอบ
กับในชวงนั้นมีวิกฤติเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไฟปา หมอกควัน น้ําทวม การบุกรุกพื้นที่ปาเกิดขึ้นใน
ตําบล รวมทั้งแกนนําไดไปเรียนรูจากที่อื่น จึงทําใหเกิดการตกผลึกเพื่อผลักดันเทศบัญญัติใหเกิดขึ้น จึงเปน
การสรางพื้นที่ใหหนวยงานภาครัฐเห็นวาชุมชนสามารถทํากฎหมายของทองถิ่นตนเองขึ้นมา
(3) จากการที่ทางจังหวัดเชียงรายไมเห็นดวยกับเทศบัญญัติดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เนื่องจากอางตามพระราชบัญญัติเทศบาลวาเทศบาลไมมีอํานาจหนาที่ในการจัดการ สภา
ผูนําตําบลสันมะคา ไดมีการทบทวนความคิดเห็นของผูวาฯ โดยใหนักวิชาการดานกฎหมายมาชวยใหขอมูล
และการปรับแกบางสวน หลังจากนั้นสภาเทศบาล ไดยืนยันมติและสงไปใหผูวาราชการจังหวัดอีกครั้ง แต
ทางจังหวัดยังไมเห็นดวย แตสภาเทศบาลตําบลสันมะคาเห็นวาเทศบัญญัติดังกลาว จัดทําขึ้นมาโดยการรับ
ฟง ความคิ ดเห็ นของประชาชน และชาวบ านในตํ าบลสันมะค าจะได รับประโยชนเทศบั ญ ญัติ จึ ง มีการ
ประกาศใชเทศบัญญัติฯ ตามมติเอกฉันทของสภาเทศบาล
(4) เกิดการกระตุนแผนงานประจําปในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลังการประกาศใชเทศ
บัญญัติ เชน การทําแนวกันไฟมีชีวิต โดยปลูกผักหวานปา การปลูกไผ ตนมะขามปอม การสรางฝายสราง
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ความชุมชื้นใหแกปา และแหลงน้ําใหกับสัตวปา การปลูกกลวยเพื่อเปนผลไมใหสัตวปา โดยการใชหินดินจาก
ลําหวยมาทําฝาย รวมทั้งการทํา MOU ระหวางเจาของสวน ทองถิ่น ปาไม เพื่อดูแลปารวมกัน การทําแนว
กันไฟเอง การพัฒนาเสนทางศึกษาธรรมชาติ การจัดการการทองเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
ทรัพยากร การยกระดับเปนสถาบันการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการของตําบล เปนตน
กลาวโดยสรุป เทศบาลตําบลสันมะคา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง ไดมีการ
ตื่นตัวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชนและทุกภาคสวน ทั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนที่อยูในชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ สิ่งเหลานี้แสดง
ใหเห็นถึงบทบาทของชุมชนและภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเห็นความสําคัญ
ของการจัดการทรัพยากร การสรางขอตกลง กติกา และการปฏิบัติรวมกันในการจัดการทรัพยากรชุมชน
เปนรูปธรรมที่เห็นไดชัดจากการมีสวนรวมของชุมชนมาใชเพื่อสรางประโยชนสุขของชุมชนและการจัดการ
ทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน ทั้งทางระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสรางความเปนธรรมใน
ชุมชน โดยมีองคกรตางๆ ของชุมชนในการบริ หารจัดการทรัพยากรชุมชนใหเปนไปตามความตองการ
รวมกันของชุมชน ซึ่งชุมชนอาศัยอํานาจตามสิทธิทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ทั้งนี้
ทุกคนที่อาศัยอยูในชุมชนก็ตองใหความสําคัญของการมีสวนรวมและการยอมรับซึ่งกันและกันดวย จึงจะ
สามารถทําใหการมีสวนรวมในชุมชนนั้นๆ สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชนและประเทศชาติไดอย าง
แทจริง ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนถือเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งก็คือการดูแล
รักษาทรัพยากรชุมชนใหเกิดความสุมดุลและยั่งยืน เพื่อใหชุมชนและทรัพยากรธรรมชาตินั้นสามารถดํารง
อยูและสืบทอดไปยังอนุชนรุนหลังตอไป

นานาทัศนะตอเทศบัญญัติสันมะคา : เมื่อชุมชนลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรบานตนเอง
“ตําบลสันมะคาจะสรางประวัติศาสตรการจัดการทรัพยากรดวยตนเองรวมกัน และเราจะเปน
แหงแรกในจังหวัดเชียงราย ที่จัดทําเทศบัญญัติของทองถิ่นวาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม” (นายบุญเพ็ง กําแหง นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา)
“แตกอนปาไมสั่งใหเราดูแลปา ชุมชนไมมีสวนรวม ปญหาการตัดไมทําลายปา และบุกรุกพื้นที่ปา
จึงเกิดขึ้นมาตลอด ความคิดในการทําขอบัญญัติทองถิ่นจึงเกิดขึ้นมา ที่เกิดจากการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนที่คิดรวมกัน อยากจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของคนในตําบลที่มี
กฎหมายรองรับ เราไดมีการประชุมเพื่อพัฒนาเทศบัญญัติ แตงตั้งคณะทํางาน และไปศึกษาดูงาน
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ที่จังหวัดนาน เพื่อมาเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติของเทศบาลตําบลสันมะคา ในเจตนาที่
แทจริง ของประชาชนและ ผูนําที่ไ ดเสนอใหมีการจัดทํารางเทศบัญ ญัติ ฯ ขึ้น ก็เนื่องดวยการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ผานมาเราใชวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบานเขาสงวน
รักษาทรัพยากรเหลานี้ไว นับตั้ง แตปองกันการบุกรุกดวยการสืบชะตาปา บวชปา สื บชะตา
แม น้ํ า เริ่ ม ตั้ ง แต ป 2550 เป น ต น มา และยั ง ทํ า ต อ เนื่ อ งตลอดมา ถึ ง แม จ ะมี น โยบายจาก
หนวยงานของรัฐ แตรัฐก็ตองมาขอความรวมมือการทํางานของประชาชนอยูดี และประชาชน
บานเราก็ใหความรวมมือ ไมเคยรีรอหรือบิดเบือนแตอยางใด” (นายทองลี เประดา ประธานสภา
เทศบาลตําบลสันมะคา)
“เห็นดวยกับการมีเทศบัญญัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะที่ผานมา
เราทําตามจารีตประเพณี ขอตกลงของชุมชน หากมีเทศบัญญัติ ฯ ก็จะไดมีวิธีปฏิบัติชัดเจนขึ้น
เป น การยกระดั บ การจั ด การทรั พ ยากรของตํ า บลสั น มะค า และที่ สํ า คั ญ มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ซึ่งระดมทุนจากสมาชิกและสามารถรับการสนับสนุน
จากภาคราชการไดอยางถูกตองตามกฎหมายอีกดวย” (นายสมพล ฉันทะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันมะคา เขต 1)
“ในการออกเทศบัญ ญัติของทองถิ่น มีกระบวนการทั้ง เชิง พื้นที่ซึ่ง เกี่ยวของกับวิถีชีวิต ความ
เปนอยู และสิ่งที่พวกเราทั้งตําบลสันมะคาไดดําเนินการมา และสิ่งที่สําคัญอีกคือ กฎหมายที่ให
อํานาจในการออกเทศบัญญัติ ซึ่งทานนายก ฯ ไดใหความสําคัญและเนนใหปลัดและเจาหนาที่
ดําเนินการอยางรอบคอบ และรัดกุม” (นางสาวโสภา วงศใหญ ปลัดเทศบาลตําบลสันมะคา)
“เทศบัญญัติ ไดผานการประชาคมหมูบานมาแลวทั้ง 10 หมูบาน พี่นองประชาชนตางใหการ
สนับสนุนเพราะเปนแนวทางการอนุรักษที่ตั้งอยูบนความเปนไปได และหากสามารถดําเนินการ
ไดสําเร็จจะเกิดประโยชนตอประชาชนในตําบลทุกคน” (นายดํารงค ศรีษะ สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันมะคา เขต 2)
“การทํางานของเขตหามลาฯ เนนพื้น ที่และประชาชนเปน ตัวตั้ง เริ่มจากการปองกัน การสราง
ความเข าใจให ชุมชนเห็ นความสําคั ญ ของการอนุรัก ษทรั พยากรธรรมชาติ ส วนการบัง คั บใช
กฎหมายของหนวยงาน จะนํามาใชมาภายหลัง หรือไมตองการใช ดัง นั้นการออกเทศบัญญัติจึง
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เปนการใชกฎหมายที่อยูบนความเห็นชอบของชุมชน โดยการทําขอตกลงความรวมมือ การขอคืน
พื้นที่ปา การกําหนดโซนนิ่งพื้นที่ปา เปนตน” (นายเสกสรร มูลอินตะ หัวหนาเขตหามลาสัตว
ปาทับพญาลอ)
“การจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผานมามีหลายทองถิ่นไดจัดทําขอบัญญัติในหลายๆ เรื่องเชน การจัดการ
ขยะ การฆาสัตว สวัสดิการ ฯลฯ แตกลับละเลยในเรื่องของฐานทรัพยากร ปาไม ที่ดินที่เปนเรื่อง
ชี วิ ต ความเป น อยู ข องชาวบ า น ดั ง นั้ น ข อ บั ญ ญั ติ ใ นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ จึ ง มี
ความสําคัญ เพื่อเปนการสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
รับรองสิทธิของชุมชน การรับรองกฎกติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยมีสันมะคาเปนโมเดลของลุมน้ําอิงซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูของคนในตําบล
และเกิดแนวทางการจัดการรวมกันที่มีความยั่งยืน ปจจัยหลักความสําเร็จของสันมะคาคือ ฝาย
บริหารของทองถิ่นตองมีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการทําขอบัญญัติทองถิ่น” (นายไกร
ทอง เหงานอย ผูประสานงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายและหนวยงานทองถิ่น
เพื่อการจัดการลุมน้ําอิงอยางยั่งยืน)
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ประสิทธิ์ ดงอําไพ ผูใหญบานหมู 2 ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16
กุมภาพันธ 2560.
สมรภูมิ สวาทนา ปลัดอําเภอปาแดด อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560.
โสภา วงศใหญ ปลัดเทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย, วันที่ 16 กุมภาพันธ
2560.

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา

คําสั่งเทศบาลตําบลสันมะคา
ที่ 67 / ๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา
วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
---------------------------------------------------------------------------

ตามที่ตําบลสันมะคา ไดดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาตั้งแต
จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลสันมะคา ในป พ.ศ. 2540 จนกระทั่ง มีการยกฐานะเปนเทศบาล
ตําบลสัน มะคาเมื่อ 26 ตุลาคม 2552 จนถึง ปจ จุบัน ไมวาจะเปน การบํารุ ง ดูแลรักษา ปกปอ ง
คุมครอง ปาไม สัตวปา แมน้ํา สัตวน้ํา การสรางความอุดมสมบูรณแกผืนดิน จนกระทั่งดําเนิน การ
จัดตั้งเปนปาชุมชน ประกอบดวย ปาชุมชนบานวังผา หมูที่ 2 ปาชุมชนบานวังนอย หมูที่ 5 ปาชุมชน
บานวังอวน หมูที่ 6 และปาชุมชนบานวังศิลา หมูที่ 8 มีแหลงอนุรักษปลาและสัตวน้ําพื้นบาน 2 แหง คือ
แมน้ําพุงบริเวณฝายบานวังอวน หมูที่ 6 และหมูที่ 7 แมน้ําอิงบริเวณบานวังศิลา หมูที่ 8 และหมูที่ 2 มี
กิจกรรมในโครงการเชน สืบชะตาปา สืบชะตาแมน้ํา ปลุกปา คืนลูกไมสูปา สรางฝาย สรางเสนทาง
ศึ ก ษาธรรมชาติ เป น ต น มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม / เครื อ ข า ย เช น เครื อ ข า ยป า ชุ ม ชนตํ า บลสั น มะค า
คณะกรรมการปาชุมชนหมูบาน คณะกรรมการอนุรักษและฟนฟูลุมน้ําพุง คณะกรรมการอนุรักษและ
ฟนฟูลุมน้ําอิง คณะกรรมการเขตอนุรักษปลา เปนตน
ดัง นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐(๗),(๘) และ (๙) แหงพระราชบัญ ญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตําบลสันมะคา
จึงแตงตั้งคณะทํางานยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
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ที่ปรึกษา ประกอบดวย
1. นางวันดี
ราชชมภู
นายอําเภอปาแดด
2. นายแสงชัย
คําดอกรับ
ทองถิ่นอําเภอปาแดด
3. นายสมบูรณ
บุญเจริญ
ผูทรงคุณวุฒิ
4. นายหลง
ปนตาคํา
ผูทรงคุณวุฒิ
5. นายเสกสรร
มูลอินตะ
หัวหนาเขตหามลาสัตวปาทับพญาลอ
6. นายอนุสรณ
เห็นถูก
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงราย
7. ที่ดินอําเภอปาแดด
8. ผูอํานวยการสํานักทรัพยากรปาไมที่ 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. นายชื่น
พงษตระกูล ผูใหญบานหมูที่ 1
คณะทํางาน
8. นายประสิทธิ์
กออําไพ
ผูใหญบาน หมูที่ 2
คณะทํางาน
9. นายชัยวัฒน
อุดขา
ผูใหญบานหมูที่ 3
คณะทํางาน
10. นายวินัย
คํามี
ผูใหญบานหมูที่ 4
คณะทํางาน
11. นายนพดล
จันทโรภาสกุล ผูใหญบานหมูที่ 6
คณะทํางาน
12. นายสามารถ
มาทอง
ผูใหญบานหมูที่ 7
คณะทํางาน
13. นายคําพัน
วิเศษภักดี
ผูใหญบาน หมูที่ 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

21. นายไกรทอง
22. นางสาวนุชจรีย
23. นายอัฐพงษ
คณะทํางาน
24. นางสาวโสภา
25. นายจีระศักดิ์
ผูชวยเลขานุการ
26. นายพิเชษ
ผูชวยเลขานุการ
27. นายธมลชัย
ผูชวยเลขานุการ
28. จ.ส.ต.ประวิทย
ผูชวยเลขานุการ

เหงานอย
สิงหราช
พรามไธสง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตพะเยา
คณะทํางาน
โครงการอนุรักษแมน้ําอิง
คณะทํางาน
โครงการอนุรักษแมน้ําอิง
คณะทํางาน
อสพ.โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ฯ บานวังนอย

วงศใหญ
เสนาปา

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางาน/

คํานวล

ผูอํานวยการกองชาง

คณะทํางาน/

ชัยสุวรรณ

หัวหนาฝายอํานวยการ คณะทํางาน /

อุตกรรณ

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ คณะทํางาน/

ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาว มีหนาที่ยกรางเทศบัญญัติ โดยใชระบบฐานขอมูล
การจัดการทรัพยากร ปาชุมชน ที่ดินทํากิน การจัดการเหมืองฝาย ไฟปา เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใหสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ 2560

(นายบุญเพ็ง กําแหง)
นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา
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ภาคผนวก ข
ภาพกิจกรรม
การประชุมยกรางเทศบัญญัติตําบลสันมะคา วาดวยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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73

74

การศึกษาดูงาน ณ องคการบริหารสวนตําบลบานพี้ เพื่อเปนตนแบบนํามาบริหารจัดการในชุมชน

75

76
รวมงานเวทีอิงฟอรั่ม ณ วัดศรีโคมคํา จ.พะเยา เพื่อเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากร
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78
การดําเนินงานดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของสภาองคกร

79
กิจกรรม วันเปดบาน ตําบลสันมะคา เพือ่ ใหองคภาคีและหนวยงานหารือแนวการทํางานรวมกัน

80

81

82

83
การนําเสนอในเวทีสาธารณะเพื่อแสดงขอคิดเห็นและหาแนวทางรวมในการจัดการทรัพยากรในลุมน้ํา
เดียวกัน

84

85

86
การสื่อสารสาธารณะผานชองทางสื่อสาร

87
การดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากร โดยมีการอนุรักษปาชุมชนรวมกับคนในชุมชนและเขตรักษา
พันธุสัตวปาเวียงลอ

88
การมีสวนรวมของกลุมเยาวชนดานการอนุรักษ

89

การดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากร โดยมีการจัดทําเขตอนุรักษปลาบริเวณลําน้ําพุง
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ภาคผนวก ค
เทศบัญญัติตําบลสันมะคา เรื่อง
การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

(ฉบับราง)
หลักการ
เพื่อใหชุมชนทองถิ่น รวมกันจัดทําเทศบัญญัติทองถิ่นวาดวยการสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐
ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (๘) บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น ,(๙) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปน
หนาที่ของเทศบาล ,สวนที่ ๔ เทศบัญญัติ มาตรา ๖๐ ,มาตรา ๖๑ ทวิ , มาตรา ๖๒, มาตรา ๖๒ ตรี ,
มาตรา ๖๒ จัตวา ,มาตรา ๖๓ และ มาตรา ๖๔ , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมี
อํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น (๑๕)
การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๑๖) สงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น (๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึง สนับสนุนประชาชนในพื้นที่ตําบลสันมะคาใหมีสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา ๔๓
บุคคลและชุมชนยอมมีสิทธิ (๑) อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ (๒) จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่
กฎหมายบัญญัติ หมวด ๑๔ การปกครองสวนทองถิ่น มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่
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และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
เหตุผล
ตามหลั กกฎหมายที่ไ ดกล าวมาขางตน เทศบาลตํา บลสั นมะค า จึ ง ดํ าเนินการให เปน ไปตาม
เจตนารมณ ของกฎหมายและความตอ งการของประชาชนในพื้น ที่ตํ าบลสัน มะคา เพื่ อจั ดการรัก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่ตําบลสันมะคาใหเกิดความยัง ยืนสอดคลองกับภูมิปญ ญา
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ และเพื่อแกไข
ปญหา เชน การรุกพื้นที่ปาเพื่อเปนที่ทํากิน การรุกล้ําแมน้ํา ลําคลอง หนอง ตามธรรมชาติ การทํา
การเกษตรที่ใชสารเคมีแลวไหลลงสูแหลงน้ํา และสภาพแมน้ําอิงและแมน้ําพุง ที่ถูกกัดเซาะโดยธรรมชาติ
สงผลใหเกิดสภาพความเสื่อมโทรมของ ดิน น้ํา ปาไม และสัตวปา ตลอดจนระบบนิเวศในพื้นที่ตําบลสัน
มะคา
จากสภาพปญหาดังกลาว ที่ผานมาเทศบาลตําบลสันมะคา ไดรวมกับทุกภาคสวน และที่สําคัญ
คือประชาชนในพื้นที่ ไดรวมกันทํากิจกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
การบวชปา ปลูกปา ปนฝาย สรางฝาย สืบชะตาปา การสืบชะตาแมน้ํา ปลูกพืชอาหารสัตว การปลูก
พืชเพื่อเปนแนวกันชน การขอคืนพื้นที่ปาจากประชาชนที่ทํากินตามรอยตะเข็บผืนปา การสรางความ
รวมมือในการดูแลรักษาปาของประชาชนที่ทํากินรอบผืนปา การปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน การลาดตระเวน สงผลใหจัดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีขึ้นอยางเปนลําดับ
นอกจากนั้น ยังมี กฎ ระเบียบ ขอบังคับเครือขายปาชุมชนตําบลสันมะคา ที่ใชรวมกันทั้ง 4
หมูบาน และมี กฎ ระเบียบ เขตอนุรักษปลาและสัตวน้ํา แมน้ําพุง ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด
จังหวัดเชียงราย กฎ ระเบียบ เขตอนุรักษปลาและสัตวน้ํา แมน้ําอิง

ตําบลสันมะคา อําเภอปาแดด

จังหวัดเชียงราย
ดัง นั้น ประชาชนในพื้น ที่ตําบลสั นมะคา และเทศบาลตําบลสัน มะคาจึง ตองการยกระดับการ
จั ด การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มนี้ ใ ห เ ป น เทศบั ญ ญั ติ เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
สมดุลและยั่งยืน เปนการการสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ตอไป
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เทศบัญญัติตําบลสันมะคา
เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน
พ.ศ. 2562
--------------------------โดยที่ เปนการสมควรตรา รางเทศบัญญัติ วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
( อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๘) (๙) ,สวนที่ ๔ เทศ
บัญญัติ มาตรา ๖๐ ,มาตรา ๖๑ ทวิ , มาตรา ๖๒, มาตรา ๖๒ ตรี ,มาตรา ๖๒ จัตวา ,มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๔ , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.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 สิ่งแวดลอม และความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒.”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสันมะคานับถัดจากวันประกาศ ณ เทศบาลตําบล
สันมะคา อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
ขอ ๓ ในเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคานี้
“ทรั พ ยากรธรรมชาติ ” หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ซึ่ ง มนุ ษ ย ส ามารถนํ า มาใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตได ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก ดิน น้ํา ปาไม สัตวปา ของปา อากาศ
แรธาตุ และพลังงานในเขตเทศบาลตําบลสันมะคา
“สิ่งแวดลอม” หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย ซึ่งมีทั้งมีชีวิตและไมมีชีวิต เห็นดวยตา
เปลาและไมสามารถเห็นดวยตาเปลา ทั้งที่เปนรูปธรรม (จับตองและมองเห็นได) และนามธรรม (จับตอง
ไมไดและมองไมเห็น)
ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ในเขตเทศบาลตําบลสัน
มะคา
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“การบริหารจัดการ” หมายถึง การรวมกัน ดูแลและใชประโยชน อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ไดทําขอตกลงรวมกันระหวางชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ มอบใหชุมชนเปนผูดูแล และไมขัดกับ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนตําบลสันมะคา ประกอบดวย ๘ หมูบาน ไดแก บานสันมะคา หมูที่ ๑
บานวังผา หมูที่ ๒ บานสันบัวคํา หมูที่ ๓ บานสันติธรรม หมูที่ ๔ บานวังนอย หมูที่ ๕ บานวังอวน
หมูที่ ๖ บานสันปาคาม หมูที่ ๗ บานวังศิลา หมูที่ ๘
“แหลงน้ําชุมชน”หมายถึง แมน้ํา หวย หนอง คลอง บึง บาง ในเขตเทศบาลตําบลสันมะคา
รวมถึงแหลงน้ําดั้งเดิมของชุมชน รวมถึงแหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
“ปาของชุมชน” หมายถึง ปาในเขตเทศบาลตําบลสันมะคา ที่ชุมชนไดรวมกันดูแลรักษา ไดแก
(1) ปาของชุมชนบานวังผา หมูที่ ๒
(๑.๑) ไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๑ แปลง
ชื่อปาสงวนพื้นที่ปาที่แหงชาติปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง (ดอยมอนเลี่ยม) พื้นที่ 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 หมูที่ ๕
(๑.๒) พื้นที่ปาที่ไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๑ แปลง ปาสงวนแหงชาติชื่อปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง (ดอยมอนเลี่ยม) พื้นที่ 7750-80 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 หมูที่ ๖
(๓.๑) พื้นที่ปาที่ไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน
๑ แปลง ปาสงวนแหงชาติชื่อปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง (ปาวังอวน) พื้นที่ 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 หมูที่ ๘
(๔.๑) พื้นที่ปาที่ไดรับอนุมัติโครงการปาชุมชนจากกรมปาไม เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๑ แปลง ปาสงวนแหงชาติชื่อปาแมลอยไร ปาสักลอ และปาน้ําพุง พื้นที่ ๙๙-๒-๔๔ ไร (ตาม
เอกสารแนบทาย)
ทิศเหนือ
ติดตอกับ เขตหามลาสัตวปาสักลอ
ทิศใต
ติดตอกับ ปาแมลอยไร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ บานวังทอง หมูที่ ๘
ทิศตะวันตก ติดตอกับ คลองสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
(5) ปาของชุมชนอื่น ที่เปนพื้นที่ที่ชาวบานรวมกันดูแลรักษา ตามที่คณะกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ หมูบาน หรือ คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ตําบล เห็นชอบ
“เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบาน หมายถึง เขตอนุรักษพันธุปลาพื้นบานที่ประชาคมหมูบาน /
ตําบล ไดกําหนดไว คือ
(๑)แมน้ําพุง เริ่มตั้งแต ฝายบานวังอวน - ฝายบานสันปาคาม และหลังฝายอีก ๑๐๐ เมตร
(๒) อยูระหวางวัดวังผาศิลาราม โดยนับจุดกึ่งกลางสะพานธรรมิกราช ทวนน้ําขึ้นไป ๒๐๐
เมตร และตามน้ําอีก ๓๐๐ เมตร รวมระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร
(3) แหลงน้ําที่อนุรักษปลาพื้นบานอื่น ตามที่คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
หมูบาน หรือ คณะกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ฯ ตําบล เห็นชอบ
“สัตวปา หมายถึง สัตวปาที่อาศัยอยูในปาสงวนแหงชาติ และปาของชุมชน
“ของปา” หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในปา ตามกฎหมาย ยกเวน เห็ด หนอไม สมุนไพร
พืชอาหาร ไขมดแดง เปนตน
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หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ วัตถุประสงคของการจัดทํารางเทศบัญญัติ เรื่อง การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการ
จัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังตอไปนี้
(๑) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมใหชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม
สัตวปา
(2) เพื่อสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของชุมชน และตําบลสันมะคา
(3) เพื่อสงเสริมใหชุมชนบริหารจัดการใชประโยชนจากทรัพยากร ดิน น้ํา ปาและสัตวปา อยาง
เปนธรรมและยั่งยืน เพื่อรวมกันอนุรกั ษและดูแลรักษาไวซึ่งทรัพยากร
(4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการใหกับบุคคล กลุม
และองคกรชุมชนในตําบล
(5) สนับสนุนการจัดการทรัพยากร โดยชุมชนตามสิทธิและหนาที่ ที่กฎหมายกําหนด
ภายใตหลักการ อนุรักษ ฟนฟู หรือสงเสริมภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณีอันดีงามทั้งของทองถิ่นและของชาติ
ขอ ๕ การสง เสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการจัดการ บํารุง รักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน อยูภายใตการ
กํากับดูแลของเทศบาลตําบลสันมะคา โดยใหมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับ
ตําบล และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
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หมวด ๒
คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบล
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล ประกอบดวย
ประธานและกรรมการอื่นอีกจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน ซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานแตละชุมชน และไดรับการรับรองจากที่ประชุมของสมาชิก
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อมหมู บ าน
และการคั ด เลื อกประธานใหม าจากเสี ย งข า งมาก
คณะกรรมการระดับตําบล
ขอ ๗ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล ตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) เปนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน
(๒) มีอายุตั้งแต 15 ปบริบูรณขึ้นไป
(๓) มีแนวคิดและจิตสํานึกในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบมีสวนรวม
ขอ ๘ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป
ขอ ๙ คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบวาระตามการดํารงตําแหนง
(๔) พนจากตําแหนงคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(๕) ขาดการทํางานของเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลเกินสามครั้ง
ติดตอกันโดยไมไดแจงตอคณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล
(๖) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลมีมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ หรือกระทําผิดระเบียบของ
คณะกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบลอยาง
รายแรง
ขอ ๑๐ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
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(๒) ดําเนินการประสานแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของแตละ
หมูบาน
(๓) สนับสนุนงานของเครือขายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับหมูบาน และ
ระดับตําบล
(๔) ประสานจัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) ติดตามการดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของคณะกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๖) ประสานความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหเขามาสนับสนุนการ
บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งระดับหมูบานและระดับตําบล
(๗) พิจารณาใหความเห็นในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แก
ชุมชนและเทศบาลตําบลเพื่อดําเนินการ
(๘) จัดทํารายงานการดําเนินงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง เสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
(๙) ดําเนินการจัดทําขอเสนอเพื่อการปรับปรุง แกไข เทศบัญญัติเรื่องการสงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอสภาเทศบาลตําบล
หมวด ๓
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานประกอบดวยประธานและ
กรรมการอื่นอีกจํานวนไมนอยกวาสิบหาคน ซึ่งมีการเสนอชื่อและไดรับการคัดเลือกจากมติที่ประชุม
หมูบาน
ขอ ๑๒ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานของหมูบานไมนอยกวาหนึง่ รอยแปดสิบวัน
(๒) เปนบุคคลมีความนาเชื่อถือของคนในชุมชน มีคุณธรรม หรือมีความรูที่สมาชิกชุมชนยอมรับ
(๓) ไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ
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ขอ ๑๓ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานมีวาระการดํารงตําแหนงคราว
ละสี่ป
ขอ ๑๔ กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ครบวาระตามการดํารงตําแหนง
(๔) ไมปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบล โดยไมมีเหตุผล
อันสมควร
(๕) ปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามวัตถุประสงคการบริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมหมูบาน
(๖) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานมีมติไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ หรือทําผิดระเบียบขอบังคับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบานอยางรายแรง
(๗) คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลมีมติไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดใหพนจากตําแหนง เพราะบกพรองตอหนาที่ หรือทําผิดระเบียบขอบังคับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบานอยางรายแรง
ขอ ๑๕ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) บริหารจัดการ ดูแลรักษาทรัพยากรปาไมโดยการมีสวนรวมของชุมชน
(๒) ประสานจัดทําแผนการจัดการ และกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในหมูบาน
(๓) จัดทําแนวเขตปาชุมชน และแบงพื้นที่จัดการปาชุมชนใหชัดเจน รวมกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ
(๔) พิจารณากําหนดระเบียบการใชประโยชนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในหมูบาน
(๕) สรางจิตสํานึกใหแกสมาชิกปาชุมชนใหรูจักคุณคา รักษา หวงแหน และเขามารวมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(๖) ประสานจัดทําและเผยแพรขอมูลขาวสารดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหแก
สมาชิกเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
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(๗) ประสานความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขามาสนับสนุนการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน
(๘) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานเสนอตอที่
ประชุมหมูบาน และที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลอยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานตามที่
กําหนดไวในขอ ๑๙
(๑๐) บริหารจัดการกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน ขอ ๑๘

หมวด ๔
สิทธิและหนาที่ของสมาชิกเครือขาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๑๖ สมาชิกเครือขายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีสิทธิและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รวมกําหนดแนวเขตปาของชุมชน แนวเขตพื้นที่การใชประโยชน และพื้นที่จัดการอื่นในปา
ของชุมชน รวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) รวมบริหารจัดการ การจัดทําแผนการจัดการ และกิจกรรมดูแลรักษาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบาน
(๓) รวมจัดทําและปรับปรุงกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับหมูบาน รวมกับ
คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(๔) มีสิทธิขอใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานตามกฎระเบียบของ
หมูบานและไมขัดของตอกฎระเบียบ กฎหมาย
(๕) มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระดับหมูบาน
(๖) ตรวจสอบและตรวจตราผูที่เขามากระทําผิดกฎระเบียบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพื้นที่หมูบาน
(๗) ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการตามเทศบัญญัตินี้
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หมวด ๕
งบประมาณ / กองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน
ขอ ๑๗ ใหมีกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน ประกอบดวยเงินและ
ทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตําบลตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกําหนด
(๒) การระดมทุนสนับสนุนจากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
(๓) เงินชดใชคาความเสียหายโดยความยินยอมจากผูกระทําผิดตอกฎระเบียบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับหมูบานโดยใหนําฝากเขาบัญชีกองทุนหมูบานทุกครั้ง ที่มีการ
ชดใช
(๔) การจัดเก็บเงินคาสมาชิกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามขอตกลงและโดยความ
ยินยอมของสมาชิกหรือการรับเงินบริจาคเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกหมูบานดําเนินกิจกรรมเพื่อการอนุรักษหรือฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(6) หรือเงินจากการใชประโยชนอื่นใด ในปาของชุมชน
ขอ ๑๘ วัตถุประสงคในการใชเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของหมูบาน
(๑) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานใหมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตําบลและของคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบานมีอํานาจหนาที่ในกองทุน
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข ระเบียบและวิธีการดําเนินงานของการใชเงินกองทุนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
(๒) พิจารณาการใชเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน เพื่อใชตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน ขอ ๑๘
(๓) ติดตาม รายงาน และประเมินผลการใชจายเงินกองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมูบาน อยางนอยปละหนึ่งครั้งเสนอตอที่ประชุมหมูบาน
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มาตรการและวิธีการเพื่อดําเนินการตามระเบียบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน
ขอ ๒๐ เพื่อดําเนินการใหบรรลุผลตามเจตนารมณของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่อง
การส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของราษฎรในการจั ด การ บํ า รุ ง รั ก ษา และใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล อ ม และความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล และยั่งยืน พ.ศ. .
๒๕๖๒. ใหเทศบาลตําบลสันมะคารวมกับคณะกรรมการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน
และคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตําบล ดําเนินการรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปญหาที่สมาชิกหรือผูที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ไมสามารถที่จะดําเนินการใหเปนไปตามเทศ
บัญญัติได จัดประชุมเพื่อแสวงหามาตรการหรือวิธีการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้ นดังกลาว รวมตลอดถึง
ดําเนิ น การเพื่ อเชิ ญ บุค คลที่ เกี่ย วขอ งมาใหข อเท็ จจริ ง หรื อขอ เสนอแนะเกี่ ยวกั บเรื่ องดั ง กล าวเพื่อให
บรรลุผลตามเจตนารมณของเทศบัญญัติ
ในกรณีที่เกิดขอพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามเทศบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมหมูบ านดํ าเนิน การพิจ ารณาข อพิ พาทกอ น แต หากไม สามารถ
ดําเนิน การตกลงกัน ไดใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมตําบลเปน ผู
พิจารณาดําเนินการแสวงหาวิธีการและมาตรการเพื่อระงับยับยั้งขอพิพาทดวยวิธีการตามแนวทางสันติวิธี
ตั้งอยูบนหลักเมตตาธรรม หลักธรรมาภิบาล และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมวดที่ ๗
บทปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติ
ขอ ๒๑ การปรับปรุงแกไขเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา วาดวยการสงเสริมการมีสวนรวม
ของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชป ระโยชนจากทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชี ว ภาพอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น พ.ศ. ๒๕๖๒ จะแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ก็ แ ต โ ดย
คณะกรรมการระดับตําบล แลวเสนอตอสภาเทศบาลตําบลสันมะคาใหความเห็นชอบ
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ขอ ๒๒ ใหกฎระเบียบปาของชุมชนของหมูบานที่ใชมากอนยังมีผลใชบังคับตอไป
ขอ ๒๓ ใหมีการเลือกคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมหมูบานใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาสามสิบวันภายหลังจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่องการสงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ ๒๕๖๒ นี้ประกาศใชบังคับ
ขอ ๒๔ ใหมีการเลือกคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับตําบลใหเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาหกสิบวันภายหลังจากเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสันมะคา เรื่องการสงเสริมการมีสวน
รวมของราษฎรในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใชบังคับ
ขอ ๒๕ ใหนายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบขอบังคับหรือคําสั่ง และประกาศเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญ ญัติของเทศบาล
ตําบลสันมะคานี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)
นายบุญเพ็ง กําแหง
นายกเทศมนตรีตําบลสันมะคา

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

