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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  ว่ำด้วยกำรคุ้มครองดูแล

บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง 

 

เหตุผล 

โดยที่เป็นกำรสมควร  ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง ป้องกันควบคุม  ดูแล
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง   เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังเป็นกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติให้คงอยู่เพ่ือให้ประชำชน
ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยำว  มำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และมำตรำ ๗๑ ประกอบมำตรำ  ๖๗ (๗)  แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ บัญญัติให้ตรำเป็นข้อบัญญัติต ำบล  จึง
จ ำเป็นต้องตรำเป็นข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
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---------------------------------------------- 
 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักว่ำด้วยกำรคุ้มครองดูแล
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลชำยฝั่ง 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 67(7) แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 และมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบกับ
มำตรำ 16(24) แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักโดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนสักและนำยอ ำเภอดอนสัก จึงตรำข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่ำ  “ ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก เรื่อง กำรคุ้มครองดูแล
บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักนับตั้งแต่วันที่ได้ประกำศโดย
เปิดเผย  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักแล้ว สิบห้ำวัน 

ข้อ ๓ บรรดำข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  เป็นผู้รักษำตำมข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออก
ระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรตำมข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๕  ในข้อบัญญัตินี้ 
 “ สิ่งแวดล้อม” หมำยควำมว่ำ  สิ่งต่ำงๆที่มีลักษณะทำงกำยภำพและชีวภำพที่มีอยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่ง

เกิดข้ึนโดยธรรมชำติและสิ่งที่มนุษย์ได้สร้ำงขึ้น 
“ คุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”  หมำยควำมว่ำ  ดุลยภำพของธรรมชำติอันได้แก่  สัตว ์ พืชและ

ทรัพยำกรธรรมชำติต่ำง ๆ และสิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีพของประชำชนและควำม
สมบูรณ์สืบไปของมนุษย์ชำติ 

“ เขตอนุรักษ์”  หมำยควำมว่ำ  เขตอุทยำนแห่งชำติ  เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  เขตสงวนเพ่ือกำร
ท่องเที่ยวและเขตคุ้มครองอ่ืนๆ เพื่อสงวนและรักษำสภำพธรรมชำติตำมกฎหมำยก ำหนด 

“ เขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง” หมำยควำมว่ำ  ที่จับสัตว์น้ ำ พื้นที่ชำดหำด ทะเล ป่ำ
ชำยเลน หญ้ำทะเล คลองหรือแม่น้ ำที่เชื่อมต่อกับทะเล ในเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ตำมที่
ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

“ ท ำกำรประมง”  หมำยควำมว่ำ กำรจับ  ดัก  ล่อ  ท ำอันตรำย  ฆ่ำหรือเก็บสัตว์น้ ำในที่จับสัตว์น้ ำ
ด้วยเครื่องมือท ำกำรประมงหรือด้วยวิธีใดๆ 

“ เครื่องมือท ำกำรประมง”  หมำยควำมว่ำ เครื่องกลไกเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ อำวุธ 
เสำหลัก หรือบรรดำเรือที่ใช้ท ำกำรประมง 

“ ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ  หน่วยงำน  บุคคลหรือองค์กรชุมชนผู้ได้รับอนุญำต ให้กระท ำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมข้อบัญญัตินี้ 

“ เรือ”  หมำยควำมว่ำ  ยำนพำหนะทำงน้ ำทุกชนิด 
“ผู้รับอนุญำต” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำน บุคคลหรือองค์กรชุมชนผู้ได้รับอนุญำตให้กระท ำกำรอย่ำง

หนึ่งอย่ำงใดตำมข้อบัญญัตินี้ 
“ คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ  คณะกรรมกำรบริหำรกำรคุ้มครองดูแลบ ำรุงรักษำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่งต ำบลดอนสัก 
 “ องค์กรชุมชน”  หมำยควำมว่ำ  องค์กรชุมชนที่มีกำรรวมตัวกันโดยสมำชิกในชุมชน เพ่ือท ำหน้ำที่

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งเป็นที่ประจักษ์ โดยมีกติกำ ข้อตกลงร่วม เป็นที่รับรู้ทั่วไปของ
ชุมชน 

 “ ที่หรือทำงสำธำรณะ”  หมำยควำมว่ำ  สถำนที่หรือทำงซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 

 “ ทำงน้ ำ”  หมำยควำมว่ำ  ทะเล  หำดทรำย  ชำยทะเล อ่ำงเก็บน้ ำ แม่น้ ำ ห้วย หนอง  คลอง บึง 
ล ำรำงและหมำยถึงท่อระบำยน้ ำด้วย 

 “ เจ้ำพนกังำนท้องถิ่น”  หมำยควำมว่ำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
 “ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักหรือ พนักงำนส่วน

ต ำบลที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
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หมวด ๒ 
เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 

 
ข้อ ๖  เพ่ือประโยชน์ในกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งอย่ำง

ยั่งยืน ให้ก ำหนดเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ดังต่อไปนี้ 
เขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  คือพื้นที่ หมู่ที ่๒ จุดที่ ๑  เส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๖.๘๙ 

ลิปดำเหนือ   ตัดกบัเส้นลองติจูด ๙๙ องศำ ๔๐.๒๑ ลิปดำตะวันออก  ตะวันออก ถึงจุดที่ ๒ บริเวณเส้นลองติ
จูด ๙ องศำ ๑๗.๒๒ ลิปดำเหนือ  ตัดกับ เส้นลองติจูด ๙๙ องศำ๔๐.๖๓ ลิปดำตะวันออก 

หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ เส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๗.๓๖ ลิปดำเหนือ ตัดกับเส้น ลองติจูด ๙๙องศำ ๓๘.๘๗ 
ลิปดำตะวันออก ถึงจุดที่ ๒ บริเวณเส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๗.๐๖ ลิปดำเหนือ ตัดกับ เส้นลองติจูด ๙๙องศำ 
๓๙.๙๐ ลิปดำตะวันออก 

หมู่ที่ ๙ จุดที่ ๑ เส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๗.๓๓ ลิปดำเหนือ ตัดกับเส้น ลองติจูด ๙๙ องศำ ๔๑.๒๓ 
ลิปดำตะวันออก ถึงจุดที่ ๒ บริเวณเส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๗.๔๖ ลิปดำเหนือ ตัดกับ เส้นลองติจูด  ๙๙ องศำ 
๔๑.๕๒ ลิปดำตะวันออก 

 หมู่ที่ ๑๐ จุดที่ ๑ เส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๙.๗๒ องศำเหนือ ตัดกับเส้น ลองติจูด ๙๙ องศำ ๔๔.๗๔ 
ลิปดำตะวันออก ถึงจุดที่ ๒ บริเวณเส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๙.๓๐ ลิปดำเหนือ ตัดกับ เส้นลองติจูด ๙๙องศำ 
๔๖.๐๐ ลิปดำตะวันออก 

หมู่ที่ ๑๑  จุดที่ ๑ เส้นลองติจูด ๙ องศำ ๒๒.๖๕ องศำเหนือ ตัดกับเส้น ลองติจูด ๙๙ องศำ ๔๐.๐๒ 
ลิปดำตะวันออก ถึงจุดที่ ๒ บริเวณเส้นลองติจูด ๙ องศำ ๑๗.๒๒ องศำเหนือ ตัดกับ เส้นลองติจูด ๙๙ องศำ 
๔๐.๖๓ ลิปดำตะวันออก 

ข้อ ๗ ภำยในเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง บุคคลสำมำรถท ำกำรประมงด้วยเครื่องมือที่
ไม่ฝ่ำฝืน พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  และห้ำมใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ท ำกำรประมง 

(๑)     เบ็ดรำไว 
(๒)    ลอบหรือไซปูม้ำท่ีมีตำอวนใต้ท้องต่ ำกว่ำ ๒.๕ นิ้ว  โดยให้ผู้ที่ท ำกำรประมงปล่อยปูม้ำที่มีไข่

นอกกระดองคืนสู่ทะเลหรือพ้ืนที่ที่มีกำรอนุรักษ์ เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูปูม้ำ 
(๓)     กำรด ำน้ ำเก็บหอยโดยใช้เครื่องมือลมหรือถังอำกำศ 
(๔)     อวนถ่วงหรืออวนจมปลำกระเบน 
(๕)     อวนล้อมหินหรือล้อมปะกำรัง 
(๖)     โป๊ะหรือหลำดหรือโพงพำง 
(๗)     อวนปิดอ่ำวหรือปิดบำงทุกชนิด 
(๘)     อวนล้อมปลำกะตักในเวลำกลำงวัน 
(๙)      เครื่องมือลำกหรือครำดหอยหรือปลิงทุกชนิด 
(๑๐)    ห้ำมจับปลิงทุกชนิด ยกเว้นได้รับอนุญำตจำกองค์กรชุมชนและคณะกรรมกำร 
(๑๑)    ห้ำมจับปูแสม ไข่นอกกระดอง ตัวอ่อน ตัวเล็ก 
(๑๒)   กำรท ำประมงด้วยอวนรุนและอวนลำกประกอบเรือยนต์ 
(๑๓)    กำรใช้เครื่องมือประมงทุกชนิดประกอบแสงไฟล่อด้วยเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำท ำกำรประมง 



 
 

(๑๔)   กำรวำงลอบหรือไซทุกชนิดในบริเวณท่ีมีหญ้ำทะเล 
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(๑๕)  กำรใช้ลอบตัวหนอน ลอบคอนโด ลอบงู  ลอบจีนในรัศมี ๓,๐๐๐ เมตรจำกชำยฝั่งในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 

(๑๖)  กำรปล่อยน้ ำทิ้งหรือน้ ำเสียจำกกำรเลี้ยงกุ้งหรือบ่อเลี้ยงกุ้ง หรือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำหรือบ่อ
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ ต้องพักน้ ำอย่ำงน้อย ๓ วันก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

(๑๗)  กำรวำง หรือจัดท ำทุ่น กระชัง ขึงเชือก ปักหลักทุกชนิดในลักษณะที่เป็นกำรวำงประจ ำที่แบบ
ถำวรหรือก่ึงถำวร หรือ ที่ไม่ใช่กำรท ำทุ่นแสดงเครื่องหมำยของเครื่องมือประมงแบบชั่วครำวไม่เกินหนึ่งวัน 
ยกเว้นได้รับอนุญำตจำกองค์กรชุมชนและคณะกรรมกำร โดยกำรอนุญำตให้บุคคลหรือกลุ่มองค์กรชุมชน วำง 
จัดท ำทุ่น กระชัง ขึงเชือก ปักหลักทุกชนิดต้องไม่ขัดขวำงกำรท ำกำรประมงของชำวประมง    กำรเดินเรือ 
และต้องมีกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะอนุญำต รวมทั้งต้องจัดท ำ
ใบอนุญำตโดยระบุต ำแหน่ง เนื้อท่ี ระยะเวลำ และบุคคลหรือกลุ่มองค์องกรที่ได้รับอนุญำตที่ชัดเจน บุคคล
หรือกลุ่มองค์กรที่ได้ด ำเนินกำรอยู่ก่อนกำรออกข้อบัญญัตินี้ให้ขออนุญำตให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน หลัง
ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับ 

กำรอนุญำตเป็นกำรอนุญำตเฉพำะบุคคล กลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้รับอนุญำตเท่ำนั้น ไม่สำมำรถให้เช่ำ
ช่วงหรือโอนสิทธิแก่บุคคลหรือกลุ่มองค์กรชุมชนอื่นได้ 

ข้อ ๘ ให้องค์กรชุมชนที่รับผิดชอบเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง เป็นองค์กรบริหำร
จัดกำร เฝ้ำระวัง ให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้ร่วมกับเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๙ ห้ำมผู้ใดจับสัตว์น้ ำโดยใช้สำรเคมีทุกประเภท หรือโดยใช้กระแสไฟฟ้ำ กระป๋อง หรือเครื่องมือ
ผิดประเภท 

ข้อ ๑๐ ห้ำมผู้ใด ตัดไม้ บุกรุก หรือท ำลำยหรือครอบครองในเขตที่ดินอันเป็นสำธำรณะประโยชน์ เขต
อนุรักษ์  ที่หรือทำงสำธำรณะและให้รวมถึงทำงน้ ำและเส้นทำงในเขตท่องเที่ยวหรือเขตศึกษำระบบนิเวศใน
พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 

ข้อ ๑๑ ห้ำมผู้ใดดูดเลนจำกนำกุ้ง ลงในที่หรือทำงสำธำรณะและทำงน้ ำ 
ข้อ ๑๒ ห้ำมผู้ใดปล่อยสัตว์เลี้ยงหรือละเลย ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์หรือรบกวนผู้อ่ืน 
ข้อ ๑๓ ห้ำมผู้ใดปักไม้หลักหอยหรือเครื่องมืออื่นใดในล ำคลองหรือร่องน้ ำ กีดขวำงทำงเดินเรือประมง

หรือถ้ำมีให้แสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 
ข้อ ๑๔ ห้ำมผู้ใดใช้เครื่องมือครำดหอยประกอบเครื่องยนต์ท ำกำรประมงในรัศมี ๓,๐๐๐ เมตรจำก

ชำยฝั่งทะเลในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
ข้อ ๑๕ ห้ำมผู้ใด  จับสัตว์ในเขตอนุรักษ์ เขตเพำะพันธุ์ ที่มีกำรก ำหนดเขตชัดเจน 
ข้อ ๑๖ ห้ำมผู้ใดล่ำสัตว์ประเภท  ลิง ค่ำง กระจง ชะมด ไก่ป่ำ นก ตัวเงินตัวทอง ปลำโลมำ และสัตว์

ป่ำสงวนและสัตว์ป่ำคุ้มครอง ตำมกฎหมำยก ำหนดและหมำยรวมถึงเขตอนุรักษ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนสัก 

ข้อ ๑๗  ห้ำมผู้ใด ขุด เจำะ ริมตลิ่งหรือริมคลองที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพ่ือประโยชน์ส่วน
บุคคล 
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หมวด  ๓ 
คณะกรรมการบริหารการคุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง 
 ข้อ  ๑๘  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกำรคุ้มครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเลและชำยฝั่งต ำบลดอนสัก  ประกอบด้วย 

(๑) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก        เป็นประธำนคณะกรรมกำร   
(๒)  ก ำนันต ำบลดอนสัก       รองประธำน 
(๓) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก     รองประธำน 
(๔) สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  

จำกหมู่บ้ำนอยู่ติดชำยทะเลหมู่บ้ำนละ๑ คน             กรรมกำร  
(๕) ผู้ใหญ่บ้ำนที่พ้ืนที่หมู่บ้ำนอยู่ติดชำยทะเล   กรรมกำร 
(๖) ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนในต ำบลดอนสักที่มีวัตถุประสงค์ 

และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล 
      และชำยฝั่งเป็นที่ประจักษ์ จ ำนวนไม่เกิน ๘ คน   กรรมกำร 
(๗) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นำยกเห็นสมควรจ ำนวนไม่เกิน ๓ คน  กรรมกำร 
กรรมกำรตำม (๔ )ให้เลือกโดยที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กรรมกำรตำม (๖)และ(๗)ให้

นำยกแต่งตั้งโดยปรึกษำหำรือกับประชำคมต ำบล   
 คระกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และให้คณะกรรมกำรตำม(๔) (๖) (๗) มี
วำระครำวละ ๒ ปี และอำจได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ได้ แต่ต้องไม่เกิน ๒ วำระติดต่อกัน 
 ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมกำรบริหำรกำรคุ้มครองดูแลบ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำง
ทะเลและชำยฝั่ง    มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

(๑) บริหำรเขตอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้  
(๒) จัดท ำแผนงำนเพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งระยะ ๓ ปี เสนอเพ่ือขอควำม

เห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  
(๓) ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนใน (๒)  
(๔) จัดให้มีอำสำสมัครจำกรำษฎรอำสำตรวจตรำ เฝ้ำระวัง กำรกระท ำที่ฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้และ

กฎหมำยอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อบัญญัตินี้ และให้น ำควำมในข้อ 

๒๐ ข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มำใช้บังคับกับคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 
(๖) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และประชำชนในต ำบลดอนสัก 
ข้อ ๒๐ ให้กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำ

กรรมกำรที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งจะเข้ำรับหน้ำที่ 
ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ด ำเนินกำรเลือกหรือแต่งตั้งกรรมกำรแทน

ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งกรรมกำรนั้นว่ำงลง และให้ผู้ที่ได้รับเลือก หรือแต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่ง
เท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน 
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ในกรณีที่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่
ด ำเนินกำรเลือกหรือแต่งตั้งกรรมกำรแทนต ำแหน่งที่ว่ำงนั้นก็ได้ และในกรณีนี้ให้คณะกรรมกำร ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เหลืออยู่ 

ข้อ ๒๑ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรอำจพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) คณะกรรมกำรมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่

ให้ออกเพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่ ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ หรือมีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่โทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ โดย

ประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๗) กรรมกำรตำมข้อ ๑๘ (๔)  พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก  
ข้อ ๒๒ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน กรรมกำร

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุมครั้งใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำน

กรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ถ้ำรองประธำนกรรมกำรไม่มำประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ให้กรรมกำรที่มำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ใช้กระบวนกำรปรึกษำหำรือจนได้ข้อยุติ กรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติ
ได้  ที่ประชุมอำจมีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนได้ โดยใช้เสียงข้ำงมำกของกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม  กรรมกำรคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ ๒๓ ให้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร  ตำมควำมเหมำะสมกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
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หมวด   ๔ 
บทลงโทษ 

 
ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่ำฝืน ข้อบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บำท และต้องระวำงโทษตำมที่

ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  
 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  ๓๑   เดอืน ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

(นำยศักดิ์สินธุ์  ขันแข็ง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 

 
 
 

                     
 
 
(.....................................................) 
          นำยอ ำเภอดอนสัก 
 


