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คำนำ
สืบเนื่องจากสภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวน เช่นวิกฤตอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งมีการประเมิน
ความเสียหายประมาณ 1.44 ล้านล้านบาทได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชน ประชาชนมีความยากลาบากเช่นการเกิดภาวะน้าท่วม ภาวะฝนแล้ง
อากาศร้อนหรือหนาวเย็นกว่าปกติ ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน และสภาพเศรษฐกิจตามมา
สาเหตุสาคัญมาจากพื้นที่ป่าของประเทศมีพื้นที่ ลดน้อยลง จากการเกิดโรงงานอุตสาหกรรม การขยายตัวของ
ชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร ทาให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นป่าไม้
เป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การดารงอยู่ย่อมทาให้เกิดความสุข สร้างสมดุลให้กับ
ชีวิตความเป็นอยู่ จากรายงานของกรมป่าไม้ในปีพุทธศักราช 2504 ประเทศไทยมีเนื้อที่ป่าคิดเป็น 53 % ส่วน
ในปีพุทธศักราช 2536 พบว่าพื้นที่ป่าไม้ในประเทศเหลือเพียง 133,553 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ของประเทศ
ไทยในปัจจุบันมีเนื้อที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร ป่าไม้เหลือเพียง 26.02 % ซึ่งถือว่าต่ากว่ามาตรฐานของความ
สมดุลตามระบบนิเวศน์ของประเทศ
การวางแผนเป็นกระบวนการอันสาคัญยิ่งในการบริหาร เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและ
วิธีด าเนิ น การเพื่ อให้ เกิด ความส าเร็ จ ในเป้ าหมายนั้ น ๆ แผนยุท ธศาสตร์ของสมาคมโลกสี เขี ยวเพื่ ออนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อมอย่ างยั่งยืน จึ งเป็ นเครื่องมือสาคัญ ในการช่วยให้ การดาเนินงานของสมาคมเป็นไปตามแผนและ
กิจกรรม ซึ่งได้กาหนดทิศทางเพื่อน าไปสู่เป้าหมายการส่ งเสริมพื้นที่ที่เขียว การเพิ่มขึ้นของต้นไม้ และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
แผนยุทธศาสตร์ของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้จัดทาขึ้นโดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติของสมาคมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมที่ได้ตั้งไว้ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วน
ร่ว มของภาคีเครื อข่าย หน่ วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสิ่ งมี ชีวิต ทุกชนิ ดได้อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ อย่ างมี
ความสุขไม่ทาลายความสมดุลของธรรมชาติ ดังนั้นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สมาคมจึงมีความสาคัญต่อการ
ดาเนินงานของสมาคมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจของสมาคม จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมขึ้น
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำของสมำคม
สมาคมโลกสีเขียวเกิดขึ้นจากคณะกรรมการบางส่วนที่อยู่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย)
ได้รวมตัวทากิจกรรม ซึ่งกิจกรรมบางส่วนได้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทางสมาชิกสมาคมบางส่วนได้มีความคิด เห็น
ตรงกันว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ภูธร (ประเทศไทย) ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการกระทา
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังนั้นสมาชิกสมาคมจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์
สิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนขึ้นมา
กิจกรรมของสมาคมนี้ตรงตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจของคณะผู้ก่อตั้งที่ต้องการให้ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมที่กาลังถูกทาลายอย่างรวดเร็ว โดยการกระทาของคนบางกลุ่มซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกมหาศาล
ทั้งอุบัติภัย ภาวะน้าท่วม ภาวะโลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าไม่มีการตระหนัก ของการทาลายล้างระบบ
นิเวศวิทยา และลดภาวการณ์ทาลายสิ่งแวดล้อมมนุษย์ชาติและสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ อีกไม่นานสิ่งมีชีวิตบนโลกใบ
นี้จะไม่สามารถดารงเผ่าพันธุ์ตไ่ ปได้คงจะประสบกับการสูญพันธ์ดังเช่นครั้งในอดีต
เพื่ อ เป็ น การรั ก ษาสภาพแวดล้ อมของโลกให้ เกิ ด ความสมดุล ในระบบนิ เวศวิท ยา ทางสมาคมจึงมี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ระบบนิเวศวิทยาในโลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้ดารงอยู่ ต่อไปได้ จะต้องให้คนในสังคมได้
ตระหนักและมีส่ วนร่วมในการรักษาระบบนิเวศวิทยาบนโลกให้มีความหลากหลายทางชีวภาพและการดารง
เผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ไปอีกนานเท่านาน
แผนยุทธศำสตร์
แผนยุทธศาสตร์สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการดาเนินการของสมาคมโลกสี เขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายของสมาคม โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย
รัฐบาลด้านสิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนและสิ่งแวดล้อมโลก
การวางแผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นามีความส าคัญ ต่อ สมาคมโลกสี เขียวเป็น อย่างยิ่ง เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์เป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิด ขึ้นในอนาคต เป็นกระบวนการและกรอบใน
การกาหนดทิ ศทางในการดาเนิ น การของสมาคม โดยสามารถจัดสรรทรัพ ยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภ าพ และการกาหนดสภาพการณ์ ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทยในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานของสมาคม
2. เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมของสมาคมมีทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคม
แห่ งชาติ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม นโยบายรั ฐ บาลด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อ มอาเซี ย นและ
สิ่งแวดล้อมโลก
3.เพื่อเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ
ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์ของสมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายมาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

บทที่ 2
ข้อบังคับของสมำคม

ทะเบียนเลขที่ จ.5479/2558

ส.ค.4
ใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมำคม

ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่ำ นำยทะเบี ยนสมำคมกรุงเทพมหำนคร ได้รับจดทะเบียน
สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. ดำเนินกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นภำรกิจ
หลัก
๒. ปลูกฝังสร้ำงจิตสำนึกอันดีงำมแก่เยำวชนและประชำชนทั่วไปให้มีจิตอำสำเป็นนักอนุรักษ์
และรักป่ำธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
๓. ส่ งเสริ มกิ จ กรรมปลู ก ป่ ำแบบยั่งยื น ในชื่ อ “หนึ่ งต้ น ไม้ ๑ ชี วิต ” ระดับ ท้ อ งถิ่น ถึ งระดั บ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง
๔. สร้ำงกลุ่มเครือข่ำย และให้กำรสนับสนุนรวมที่เป็นพันธมิตร เพือ่ ในกำรปกป้องคุ้มครองกำร
กระทำที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ ของโลกทุกกรณี
๕. ศึกษำวิจัยให้ควำมรู้และให้กำรสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรมกำรประกำศมอบเกียรติบัตรคุณงำมควำมดี ประชำสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้
พร้อมให้กำรสนับสนุนเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เชิงปฏิบัตกำรที่ เป็นแบบอย่ำงให้กับสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนในท้องถิ่น
ไปจนถึงระดับชำติและนำนำชำติ
สำนั กงำนใหญ่ของสมำคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒o ซอยรำมอินทรำ ๗๔ แยก ๕ แขวงคันนำยำว เขตคันนำยำว
กรุงเทพมหำนคร ตำมควำมในมำตรำ ๘๒ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นำยศักดิช์ ยั แตงฮ่อ)
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรสอบสวนและนิติกำร ปฏิบัตริ ำชกำรแทน
อธิบดีกรมกำรปกครอง
นำยทะเบียนสมำคมกรุงเทพมหำนคร
ข้อปฏิบัติ ให้แสดงใบสำคัญนี้ไว้ในทีเ่ ปิดเผย ณ สำนักงำนใหญ่

และสำเนำภำพถ่ำยใบสำคัญไว้ ณ สำนักงำนสำขำของสมำคม (ถ้ำมี)
สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
๑. นำยวรภูริ
มูลสิน
นำยกสมำคม
๒. นำยธีรวัฒน์
วงศ์วรทัต
อุปนำยก
๓. นำยวรินทร์
อิศรำงกูร ณ อยุธยำ
กรรมกำร
๔. นำงสำววรนิษฐ์
ปพนพัฒน์ศิริ
กรรมกำร
๕. นำงสุจิตรำ
เครือบุญมำ
กรรมกำร
๖. นำยนรชัย
ศรีพิมล
กรรมกำร
๗. นำยวิเชียร
สุพัฒนำรังษี
กรรมกำร
๘. นำยพุฒิธร
พิพัฒสัตยำนุวงศ์
กรรมกำร
๙. นำยพลธร
เนียมศิริ
กรรมกำรและปฏิคม
๑๐. พลโท สัมพันธ์
ศรีรำชบัวผัน
กรรมกำรและนำยทะเบียน
๑๑. นำยนันทพัทธ์
วรเมธสิทธิ์รดำ
กรรมกำรและประชำสัมพันธ์
๑๒. นำงสำวชนำกำนต์ จันทร์ศิลำ
กรรมกำรและเหรัญญิก
๑๓. นำยกฤษมำโนชญ์ รัตนกำฬ
กรรมกำรและเลขำธิกำร
สมำคมนี้ได้รับกำรจดทะเบียน เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทะเบียนเลขที่ จ.๕๔๗๙/๒๕๕๘

(นำยศักดิชัย แตงฮ่อ)
ผู้อำนวยกำรสำนักกำรสอบสวนและนิติกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมกำรปกครอง
นำยทะเบียนสมำคมกรุงเทพมหำนคร

สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์ส่งิ แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
๑. นำยวรภูริ
มูลสิน
๒. สุรพล
เสวตสมบูรณ์
๓. นำยรัฐวัฒน์
พิพัฒสัตยำนุวงศ์
๔. ดร. ธีรวัฒน์
วงศ์วรทัต
๕. นำงสุจิตรำ
เครือบุญมำ
๖. นำยนรชัย
ศรีพิมล
๗. นำยมงคล
กัลป์ยกฤต
๘. พลตรี ปำลิต
จุลกะ
๙. นำงสำวกษมำ
รัตนสุวรรณ
๑๐. พลโท สัมพันธ์
ศรีรำชบัวผัน
๑๑. พลอำกำศตรีทูตปรีชำ เลิศสันทัดวำที
๑๒. นำยขรรค์ชัย
ส้มเกลี้ยง
๑๓. นำยณภัทสร
เลิศศิลำดล
สมำคมนี้ได้เปลี่ยนแปลงกรรมกำรสมำคม

นำยกสมำคม
อุปนำยก
กรรมกำรและเลขำธิกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและนำยทะเบียน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและปฏิคม
กรรมกำร
กรรมกำรและประชำสัมพันธ์
กรรมกำรและเหรัญญิก
กรรมกำร

ข้อบังคับ
สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยำงยั่งยืน
ฉบับ พ.ศ. 2558

ข้อ 1
ข้อ 2

ข้อ 3
ข้อ 4

หมวด 1
ชื่อ เครื่องหมำย สถำนที่ตั้ง
สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ใช้ชื่อย่อ สอนย.
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “GREEN EARTH ASSOCIATION” อักษร ย่อว่า “GEA”
เครื่ อ งหมายของสมาคมเป็ น รู ป วงกลม ที่ ป ระทั บ ด้ ว ยอั ก ษรภาษาอั งกฤษว่ า “1 TREE 1 LIFE”ที่ มี
ความหมายว่า “หนึ่ งต้น ไม้ต่ อหนึ่ งชีวิต ” ที่ บ อกความส าคั ญ ของต้น ไม้ ที่ ให้ คุณู ป การต่ อชี วิตและชื่ อ
ภาษาอั ง กฤษวา “GREEN EARTH ASSOCIATION” เเละใต้ ค าชื่ อ สมาคมฯ เป็ น ภ าษาอั ง กฤษ
“Environmental Sustainability” มีอักษรสีขาว
ส านั ก งานของสมาคมตั้ งอยู่ เลขที่ 20 ซอยรามอิ น ทรา 74 แยก 5 แขวงคั น นายาว เขตคั น นายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
4.1 ดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นภารกิจหลัก
4.2 ปลูกฝังสร้างจิตสานึกอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีจิตอาสาเป็นนักอนุรักษ์และรักป่า
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
4.3 ส่งเสิรมกิจกรรมปลูกป่าแบบยั่งยืนในชื่อ “หนึ่งต้นไม้ 1 ชีวิต” ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง
4.4 สร้างกลุ่มเครือข่าย และให้การสนับสนุนรวมที่เป็นพันธมิตร เพื่อในการปกป้องคุ้มครองการกระทาที่
เป็นภัยต่อระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของโลกทุกกรณี
4.5 ศึกษาวิจัยให้ความรู้และให้การสนับสนุนเผยเเพร่ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรมการประกาศมอบเกียรติบัตรคุณงามความดี ประชาสัมพันธ์ให้สังคม
รับูร้ พร้อมให้การสนับสนุนเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบิตการที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคม ตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ
หมวด 2
สมำชิกข้อ 5

ข้อ 5 สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
5.1 สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ อุ ป การะช่ ว ยเหลื อ ท าประโยชน์ แ ก่ ส มาคม หรื อ ผู้ มี เกี ย รติ ที่
คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์

5.2 สมาชิกสามัญ ได้เเก่ บุคคล ชุมนุมหรือองค์กรที่ทาหน้าที่อนุรักษ์และต่อต้านการกระทาที่เป็นภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม หรือบุคคล ชมรม องค์กรที่ได้รับเชิญจากกรรมการบริหารเป็นเอกฉันท์
5.3 สมาชิกวิสามัญ ได้เเก่ สมาชิกทั่วไป ที่สมัครเข้าตามระเบียบข้อบังคับ ไม่จากัดว่าจะเป็นบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคล หรือชมรมเครือข่ายใด ที่ประกอบอาชีพไม่เป็นปรปักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ข้อ 6 สมาชิกจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6.1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะเเล้ว
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
6.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไม่ต้ องค าพิ พ ากษาของศาลถึงที่ สุ ด ให้ เป็ นบุ ค คลล้ มละลาย หรือไร้ค วามสามารถ หรือ เสมื อนไร้
ความสามารถ หรือต้องโทษจาคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษการต้องคาพิพากษาของ
ศาลถึงที่สุดในกรณีดังกล่าว จะต้องเป็นในขณะที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือในระหว่างที่เป็นสมาชิก
หรือในระหว่างที่เป็นสมาชิกของสมาคมเท่านั้น
ข้อ 7 ค่าลงทะเบียน เเละค่าบารุงสมาคม
7.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าสมัครและค่าบารุงแต่อย่างใด
7.2 สมาชิกสามัญ ค่าสมัคร 100 บาท ค่าบารุงรายปี 400 บาท และค่าบารุงสมาคมตลอดชีพ 500 บาท
7.3 สมาชิกวิสามัญ ค่าสมัคร 500 บาท คาบารุงรายปี 200 บาท และคาบารุงสมาคมตลอดชีพ 300 บาท
ข้อ 8 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมต่อเลขานุ การ โดยมีสมาชิกสามัญ รับรองอย่างน้ อย 1 คน และให้ เลขานุการติด ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครไว้ ณ สานักงานของสมาคมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ของสมาคมจะ
ไดคัดค้านการสมัครนั้น เมื่อครบกาหนดประกาศแล้วก็ให้เลขานุการนาใบสมัครและหนังสือคัดค้านของ
สมาชิก (ถ้ามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคม และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้เลขานุการเป็นผู้ แจ้งให้
ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
ข้อ 9 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่า
บารุงสมาคม ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้ส มัคร ให้
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรยบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัคร
ไม่ชาระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบารุงภายในกาหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคiาวนั้นเป็นอันยกเลิก
ข้อ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาเชิญของผู้ที่คณะกรรมการได้
พิจารณาลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ได้มาถึงยังสมาคม
ข้อ 11 สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้
1.1 ตาย
11.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ
และสมาชิกผู้นั้นได้ชาระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก

11.4 ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิ จารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียนเพราะ
สมาชิกผู้นั้นได้ประพฤตินาความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
ข้อ 12 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
12.1 มีสิทธิเข้าใช้สถานที่ของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน
12.2 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ
12.3 มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.4 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม
12.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมี
สิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุมได้คนละ 1 คะแนนเสียง
12.6 มีสิทธิร้องขอต่อคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพย์สินของสมาคม
12.7 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 คน
ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้
12.8 มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
12.9 มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
12.10 มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
12.11 มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
12.12 มีหน้าทีช่ ว่ ยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
หมวด 3
กำรดำเนินกิจกำรสมำคม
ข้อ 13 ให้ มีคณะกรรกการหนึ่ งเรีย กว่า “คณะกรรมการบริห าร” ท าหน้าที่บริห ารงานกิจการของสมาคมมี
จานวนอย่างน้ อย 11 คน อย่ างมากไม่เกิน 19 คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการ
เลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกจากที่ประชุมใหญ่เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม
1 คน และอุปนายก สาหรับตาแหน่งกรรมการในตาเเหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ ง ผู้ที่ได้ รับ
เลือกจากที่ประชุมใหญ่เข้าดารงตาแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้กาหนดไว้ซ่งึ ตาแหน่งของกรรมการ มี
ตาแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้
13.1 นายกสมาคม
ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการ
ติดต่อกับบุคคลภายนอกและทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และการประชุมใหญ่ของสมาคม
13.2 อุปนายก
ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่
นายกสมาคมได้มอบหมายและทาหน้าที่แทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไม่
อยู่หรือไม่สามารถจะปฏิบั ติหน้าที่ได้ แต่การทาหน้าที่ เป็นนายกสมาคมให้อุป
นายกตามลาดับตาแหน่งเป็นผู้กระทาการแทน

13.3 เลขาธิการ

ท าหน้ าที่ เกี่ ย วกั บ งานธุ รการของสมาคมทั้ งหมดเป็ น หั ว หน้ า เจ้าหน้ า ที่ ข อง
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบั ติตามคาสั่งของนายกสมาคม
ตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม
13.4 เหรัญญิก
มีห น้ าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทาบัญชี รายรับรายจ่าย
บั ญ ชี งบดุ ล ของสมาคมและเก็ บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ของสมาคมไว้ เพื่ อ
ตรวจสอบ
13.5 ปฏิคม
มีห น้ าที่ ในการให้ ก ารต้อ นรั บ แขกรองสมาคม เป็ น หั ว หน้ าในการจัด เตรี ย ม
สถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของ สมาคม
13.6 นายทะเบียน
มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกใน
การเรียกเก็บเงินค่าบารุงสมาคมจากสมาชิก
13.7 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคล
โดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
13.8 กรรมการตาแหน่ งอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็ นสมควรกาหนดให้ มีขึ้นโดยมี
จานวนเมื่อรวมกับตาแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้วจะต้องไม่เกินจานวนที่
ข้อบั งคั บ ได้กาหนดไว้ เเต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กาหนดตาแหน่ งก็ถือว่าเป็ น
กรรมการกลาง
ข้อ 14 คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ 4 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ในตาแหน่ง
ครบกาหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุ ดใหม่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้
คณะกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับการจด
ทะเบีย นจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทาการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่า และคณะกรรมการชุดใหม่
ให้เป็นที่เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการจดทะเบียนจากทางราชการ
ข้อ 15 ตาแหน่งกรรมการสมาคม ถ้าต้องว่างลงก่อนครบกาหนดตามวาระก็ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิ ก
สามัญคนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเข้าดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างลงนั้น แต่ผู้ดารงตาเเหน่งแทนอยู่ใน
ตาแหน่งได้เท่ากับ สาระของผู้ที่ตนแทนเท่านั้น และถ้าเป็นตาแหน่งนายกสมาคมว่างก็ให้คณะกรรมการ
เลือกกันเองเป็นนายกสมาคม
ข้อ 16 กรรมการอาจจะพ้นจากตาแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลต่อไปนี้ คือ
16.1 ตาย
16.2 ลาออก
16.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับและตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้
16.4 ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตาแหน่ง
16.5 เป็นผู้มีความประพฤติและปฎิ บัติตนเป็นที่เสื่อมเสียและคณะกรรมการสมาคมมีมติให้ออกโดยมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของคณะกรรมการของสมาคม

ข้ อ 17 กรรมการที่ ป ระสงค์ จ ะลาออกจากต าแหน่ ง กรรมการให้ ยื่ น ใบลาออกเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการมีมติให้ออก
ข้อ 18 อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
18.1 มีอานาจออกระเบียบปฏิบัตติ ่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติโดยระเบียบปฏิบัตินั้นพ้นจะต้องไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับฉบับนี้
18.2 มีอานาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
18.3 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการจะ
สามารถอยู่ในตาแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
18.4 มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
18.5 มีอานาจแต่งตั้งกรรมการในตาแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
18.6 มีอานาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้ เป็นไปตามวัตถประสงค์ตลอดจนมีอานาจอื่นๆตามที่
ข้อบังคับได้กาหนดไว้
18.7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
18.8 มีห น้ าที่จัด ให้ มีการประชุมใหญ่ วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จานวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน ได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัด
ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
18.9 มีหน้าที่จัดทาเอกสารหลักฐานต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินเเละการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อ สมาชิกร้องขอ
18.10 จัดทาบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดตั้งให้สมาชิกได้รับทราบ
18.11 มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กาหนดไว้
ข้อ 19 คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อยสามเดื อนครั้ง ทั้งนี้เพื่ อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริห าร
กิจการของสมาคม
ข้อ 20 การประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึง
จะถือว่าครบองค์ประชุมมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นก็ ให้ถือ
คะเเนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเพียงเท่ากันก็ให้ประธานในการประชมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้กรรมการที่เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกตั้งกันเอง เพื่อให้กรรมการคนใดคนหนึ่งทา
หน้าที่เป็นประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 4
กำรประชุมใหญ่
ข้อ 22 การประชุมใหญ่ของสมาคม มี 2 ชนิด คือ

22.1 การประชุมใหญ่สามัญ
22.2 การประชุมใหญวิสามัญ
ข้อ 23 คณะกรรมการจะต้องจัดให้การประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 24 การประชุมใหญ่วิสามัญ อาจจะมีขึ้นได้ก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นหรือเกิดขึ้นด้วย การ
เข้าชื่อร่วมกันของสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรื อสมาชิก จานวนไม่
น้อยกว่า 100 คน ร้องขอต่อคณะกรรมการให้จัดให้มีขึ้น
ข้อ 25 การแจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งกาหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบและการ
แจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุเว้น เวลาและสถานที่ให้ชัดเจน โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนถึงกาหนดประชุมใหญ่หรือลงพิมพ์โฆษณาอย่างน้อยสองคราวใน
หนังสือพิมพ์ที่แพร่หลายในท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก็ได้
ข้อ 26 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี จะต้องมีวาระการประชุมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
26.1 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจ่ายและบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้สมาชิกรับทราบ
26.3 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เมื่อครบกาหนดวาระ
26.4 ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
26.6 เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
ข้อ 27 การประชุมใหญ่สามัญประจาปีหรือการประชุมใหญ่ วิสามัญ ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 50 คน จึงจะครบองค์ประชุม หากถึงกาหนดเวลาการประชุมแล้ว สมาชิกยังไม่ครบ
องค์ประชุม ถ้าการประชุมใหญ่ครั้งนั้นเป็นการประชุมใหญ่ตามคาเรียกร้องของสมาชิกก็ให้งดการประชุม
แต่ถ้าเป็นกรณีการประชุมใหญ่ที่คณะกรรมการสมาคมเป็นผู้เรียกประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 28 การลงมติต่างๆ ในที่ประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็น
เกณฑ์ เเต่ถ้าคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 29 ในการประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้านายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไม่มาร่วมประชุมหรือไม่สามารถจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ทาการเลือกตั้งกรรมการที่มาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่งให้ทาหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดที่ 5
กำรเงินและทรัพย์สนิ
ข้อ 30 การเงินและทรัพยิสนทั้งหมดให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถ้ามีให้นา
ฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลให้การค้าประกัน

ข้อ 31 การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม จะต้องมีลายมือชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร 2 ใน 4 คน คือ
เหรัญญิกลงนามร่วมกับนายกสมาคม หรืออุปนายก หรือเลขาธิการพร้อมกับประทับตราของสมาคมจึงจะ
ถือว่าใช้ได้
ข้อ 32 ให้นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ายเงินของสมาคมได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกิน
กว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการจะอนุมัติให้จ่ายเงินได้ครั้งละ ไม่เกิน
1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ถ้าจาเป็นจะต้องจ่ายเงินกว่านี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสมาคม
ข้อ 33 ให้เหรัญญิกมีอานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)ถ้าเกินกว่า
จานวนนี้ จะต้องนาฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอานวยให้
ข้อ 34 เหรัญญิก จะต้องทาบัญชีรายร้บ รายจ่ายและบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การรับหรือจ่ายเงิน
ทุกครั้งจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของนายกสมาคมหรือผู้นาการแทนร่วมกับเหรัญญิก
หรือผู้นาการแทน พร้อมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ข้อ 35 ผู้สอบบัญชี จะต้องมิใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม และะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้นับอนุญาต
ข้ฉ 36 ผู้ ส อบบั ญ ชี มีอานาจหน้ าที่ จ ะเรียกเอกสารที่ เกี่ยวกับ การเงินและทรัพย์สิ น จากคณะกรรมการและ
สามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและทรัพย์ สินของสมาคม
ได้
ข้อ 37 คณะกรรมการจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชี เมื่อได้รับการร้องขอ
หมวดที่ 6
กำรเปลี่ยนแปลงเเก้ไขข้อบังคับและกำรเลิกสมำคม
ข้อ 38 ข้อบังคับของสมาคมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่เท่านั้น และองค์ประชุมใหญ่จะต้อง
มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญ่ในการ
ให้ เปลี่ย นแปลงแก้ไขข้อบั งคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ที่เข้าร่ว ม
ประชุมทั้งหมด
ข้อ 39 การเลิกสมาคมจะเลิกได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมยกเว้นเป็นการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย
มติของที่ประชุมใหญ่ที่ให้เลิกสมาคมจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดและองค์ประชุมใหญ่จะต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด
ข้อ 40 เมื่อสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของสมาคมที่เหลืออยู่หลังจากที่ได้ชาระบัญ ชีเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วให้ตกเป็นของมูลนิธิชัยพัฒนา (ผู้รับต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
กุศลสาธารณประโยชน์)
หมวดที่ 7
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 41 การตีความข้อบังคับของสมาคม หากเป็นที่สงสัยให้ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากของที่ประชุมชี้ขาด

ข้อ 42 ให้นาบทบัญญัติแห่งประมวลกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ว่าด้วยสมาคมมาใช้บังคับ ในเมื่อข้อบังคับของ
สมาคมมิได้กาหนดไว้ และหากมีข้อบังคับใดขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ให้ถือ ปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อ 43 สมาคมต้องไม่ดาเนินการหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน หรือเพื่อบุคคลใดนอกจากเพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคมเอง
หมวดที่ 8
บทเฉพำะกำล
ข้อ 44 ข้อบังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มผช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป
ข้อ 45 เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็น
สมาชิกสามัญและสมาชิกภาพของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันจดทะเบียนเป็นต้น

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้จัดทาข้อบังคับ
(นายวรภูมิ มูลสิน)

(Official Emblem)
Registration No. Jor.5479/2558
Sor.Khor. 4
Certificate showing Registration of Association

This certificate is issued to certify that Registrar of
Association, Bangkok Metropolis, has registered Green Earth
Environmental Sustainable Association, with having the
following objectives:
1. To generate activities for the environment and
conservation according to Philosophy of Sufficiency Economy to
be main task.
2. To implant and build good conscious minds to youth
and general people, so that youth and people have volunteer
mind as conservationists and love natural forest and
environment.
3. Promote activities of sustainable afforesting in the name
of “One Tree-One Life” in local level to international level
continuously.
4. To build network groups, which support and cooperate
as an ally to protect ecosystem and defend against the action
which is risk to the ecosystem and the world natural
environment in all cases.
5. To study and do research, to give knowledge and
support the publicity of information and invention which is
environmentally-friendly technology in the form of activities to
announce and give goodness certificates, to publicize for the

society to recognize and to support the association to be a
practical learning center which is the model to the society from
local community level to national and international levels.
Head office of the association is located at No. 20 Ramintra
74 Alley, Sub-alley 5, Khan Na Yao Sub-district, Khan Na Yao
District, Bangkok Metropolis, as per the provisions of Section 82
of the Civil and Commercial Code.
Given on 21 December 2015
-Signature-

(Mr. Sakchai Daenghor)
Director, Bureau of Investigation and Legal Affairs
For Director-General, Department of Provincial Administration
Registrar of Association, Bangkok Metropolis
Procedures: This certificate shall be shown in conspicuous
place at Head office and photocopy of the certificate
shall be shown at Branch Office of the Association (if
any).

Green Earth Environmental Sustainable Association

1. Mr. Worabhuri Moolsin.
2. Mr. Surapol Svetsomboon
3. Mr. Teerawat Wongworatat
4. Mr. Mongkol Kanyakrit
5. Maj. General Palit Chulaka
6. Mr. Rattawat Pipatsattayanuwong.
7. Mr. Norachai Sripimon.
8. Mr. Khanchai Somkliang
9. Lt. Gen. Sumphan Srirajbuapun.
10. AVM.Tootpreecha Lerssantadwatee
11. Mrs. Suchitra Kearboonma.
12. Miss Kasama Rattanasuwa
13. Mr. Naphat Lertsiladol

Association was registered on 21 December 2015.
-Signature-

(Mr. Sakchai Daenghor)
Director, Bureau of Investigation and Legal Affairs
For Director-General, Department of Provincial Administration
Registrar of Association, Bangkok Metropolis

协会注册证书
颁发此证书用于证明曼谷协会注册处已注册绿色世界可持续环境保护
协会，旨在

1.以自给自足经济哲学作为主要任务开展环境保护活动。
2.培养广大青年和民众拥有良好的心态，让他们拥有作为环保主义者
的志愿精神，并热爱生态环境。
3.以“一棵树，一个生命”的名义，在地方乃至国际层面不断推动可
持续的重新造林活动。
4.建立组织体系并为同盟提供全面支持，以防止破坏世界生态系统和
自然环境的任何恶意行为。
5.学习研究以提供知识和信息传播的支持，向社会公布以优异奖形式
颁发的环保技术发明，同时提供支持以作为当地乃至国际的模范运营学习
中心。
协会总部依据《民商法典》第 82 条设立于曼谷市Khan Na Yao县Khan Na
Yao区五岔口Ramintra 74巷20号。
于佛历2558年12月21日颁发

法务部调查局局长 代表执行
行政部部长
曼谷协会注册处
履行条款 该证书应公示于总部显眼位置
证书复印件保存在协会分支机构（如果有）

1.瓦拉普利

姆拉信

先生

协会会长

2.素拉蓬
萨维松邦
副会长
3.拉塔瓦 皮潘特萨提亚努翁 先生
理事及秘书长
4.提拉瓦 翁沃拉达 博士
理事
5.素吉达
科布玛 夫人
理事兼注册官
6.纳拉猜
西皮蓬 先生
理事
7.蒙坤 甘亚克里特 先生
理事
8.巴里特 朱拉嘎 少将
理事
9.嘎萨玛 拉达那苏旺 女士
理事及接待员
10.沙玛潘 西拉差波盘 中将
理事
11.图特比查 棱散塔特瓦提空军少将 理事及咨询处
12.坎猜 颂姆吉晋 先生
理事及财政
13.纳帕索拉 棱西拉多 先生
理事
本协会根据协会会议决议变更协会理事
本协议于佛历2558年12月21日注册
注册号为จ.5439/2558

法务部调查局局长 代表执行
行政部部长
曼谷协会注册处

លេខ ច.៥៤៧៩/២៥៥៨

ស.ខ.៤

េិខិតបញ្ជាក់ការចុះល្មុះសមាគមន៍
េិខិតលនុះលចញលោយល ើមបីបញ្ជាក់ថា អត្រានកូ េដ្ឋានសមាគមន៍ទីត្រក ុងបាងកក បានទទួ េចុះបញ្ា ី
ល្មុះសមាគមន៍លោកពណ៌បបតងល ើមបីអនរកសនិរនត ន៍ភាពបរ ិស្ថាន ដ េមានលោេបំណងល ើមបី
១.

ំលណើការសកមម ភាពអនរកសបរ ិស្ថាន ាមលោេការណ៍លស ា កិចចត្រគប់ត្រោន់ជាភារកិចចចមបង

២. បណ្តុះចិតតគំនិត ៏េអត្របបព េ់យវជននិងត្របជាជនទូ លៅលោយមានការសម ័ត្រគចិតតជាអន កអនរកស និង
ត្រសោញ់ប រ ិស្ថានធមម ជាតិ
៣. លេើកសទយ
ួ សកមម ភាពការដ្ឋំល ើមល

ើដបបនិរនត ន៍ដ េមានល្មុះថា “ល ើមល

ើមួយ ជី វ ិតមួ យ” ចាប់

ាំងពីថានក់លត្រកាមជាតិ រហូ ត េ់ថានក់អនត រជាតិជាបនត បន្ទាប់
៤. បលងក ើតបណ្ត
ត ញនិងផ្ត េ់ការលេើកសទយ
ួ រ ួមោនកនតងសមព ័នធភាព ល ើមបីការពារដែរកាទលងវ ើដ េជាអនត រាយ
េ់ត្របព័នធលអកូ ឡ
ុ សី និងបរ ិស្ថានខាងធមម ជាតិបនលោកត្រគប់ករណី
៥. សិកាត្រស្ថវត្រជាវ ផ្ត េ់ចំលណុះ ឹងនិងការផ្សពវ ផ្ាយពត៌មាន ជត្រម ុញការបលងក ើតវតថតដ េជាតិចណូឡូជី
ដ េជាមិតត េ់ប រ ិស្ថាលត្រកាមរ ូបភាពការត្របគេ់េិខិតកិតតិយស ផ្សពវ ផ្ាយលោយសងគ មទទួ េស្ថគេ់ ត្រពមទ ំងជត្រម ុ
ញលោយកាាយជាមជឈមណឌេសិកាការអនវតត ន៍ដ េជាគំរ ូ េ់សងគ មាំងដតសហគមន៍កនតងមូ េដ្ឋានរហូ ត េ់
ថានក់ជាតិនិងអនត រជាតិ
ការ ិយាេ័យកណ្ត
ត េាំងលៅោោរលេខ ២០ ផ្ល វូ រា៉ាមអិនត្រា ៧៤ ដកង ៥ សង្កកត់ខ័នណ្តយា៉ាវ ខ័ណឌខ័ន
ណ្តយា៉ាវ ទីត្រក ុងបាងកក ាមមាត្រា ៨២ បនចាប់រ ា បបលវណីនិងពាណិជា
លធវ ើលៅ បែៃ ទី ២១ ដខធន ូ ឆ្នំ ២០១៥
(ស័កតិឆ័យ ដតងហ)
អគគ ន្ទយកន្ទយកដ្ឋានលសើបអលងក តនិងលកាសេយវ ិចច ័យ ជំនួស
អគគ លេខាធិការន្ទយកដ្ឋានត្រគប់ត្រគង
អត្រានកូ េដ្ឋានសមាគមន៍ទីត្រក ុងបាងកក
សមាគមន៍លោកពណ៌បបតងល ើមបីអនរកសនិរនត ន៍ប រ ិស្ថាន
១. លោកវរៈភូ រ ិ

មូ េសិន

ត្របធានសមាគមន៍

២.លោកធីរៈវឌ្ឍន៍

វងសវរៈែ័ត

អនត្របធានសមាគមន៍

៣. លោកវរ ិន្ទនា៍

អិត្រស្ថងកូ រ ណ អយធា

សមាជិក

៤. កញ្ជាវរៈនិសែ៍

ប៉ាុះភនផ្័តសិ រ ិ

សមាជិក

៥. លោកត្រសីសចិត្រា

លត្រគឿបណមា៉ា

សមាជិក

៦. លោកណរៈឆ័យ

ត្រសីភិមេ

សមាជិក

៧. លោកវ ិល

សផ្័តណ្តរងស
ុ ី

សមាជិក

ភិផ្័តសតានវងស

សមាជិក

ៀន

៨. លោកពទធ ិែន

៩. លោកផ្េែន

ន្ទមសិ រ ិ

សមាជិកនិងប ិសណ្ត
ា រកិចច

១០. ឧតត មលសនីយ៍លទសមព ័នធន៍

ត្រសីរាជប័រផ្័ន

សមាជិកនិងអត្រានកូ េដ្ឋាន

១១. លោកណ័នែៈផ្័តផ្៍

វរៈលមែសិទធិ៍រៈដ្ឋ

សមាជិកនិងផ្សពវ ផ្ាយ

១២. កញ្ជាឆៈណ្តកានត៍

ច័នាសិោ

សមាជិកនិងហិរញ្ា វតថត

១៣. លោកត្រគឹសមា៉ាលន្ទចយ៍

រ ័តន តៈនៈកាែ

សមាជិកនិងលេខាធិការ
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(ស័កតិឆ័យ ដតងហ)
អគគ ន្ទយកន្ទយកដ្ឋានលសើបអលងក តនិងលកាសេយវ ិចច ័យ ជំនួស
អគគ រលេខាធិការន្ទយកដ្ឋានត្រគប់ត្រគង
អត្រានកូ េដ្ឋានសមាគមន៍ទីត្រក ុងបាងកក

1. លោក វរៈភូ រ ិ មូ នហ្
ស ៊ិន
2. លោក សុរៈភុណ លសេ តហ្ស
ស មរសូ ណ
3. លោក រដ្ឋ វឌ្ឍន៍ ភ៊ិភ័ឍស័ពយ៉ាណុវង្្
4. រណឌ៊ិត ធីរៈវឌ្ឍន៍ វង្្វរៈថ័ត
5. លោកប្សី សុច៊ិត្ត្រា លប្គឿរុណយមា៉ា
6. លោក ណរៈឆ័យ ហ្
ស ីភ៊ិមុន
7. លោក មង្គ ល ក័ណយៈប្គ៊ិដ្
8. ឧតា មលសនីយ៍ប្តី ប៉ាល៊ិដ្ ជុលកៈ
៩. កញ្ញា កៈសៈមា៉ា រតនសុវណណ
១០. ឧតា មលសនីយ៍លោ ស័មផាន់ ហ្
ស ីរាជរួ ផ័ន
១១. ឧតា មលសនីយ៍ប្តី ធូ នប្ពីឆា លលើដ្ស័នថ័តវ៉ាធី
១២. លោក ខ័នឆ័យ សសុមលគល ៀង្
១៣. លោក ណៈផ័តហ្ន លលើដ្ស៊ិោឌ្ុន

ប្រធានសមាគមន៍
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ ន៊ិង្ អប្រនុកូលដ្ឋឋន
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ
គណៈកមម ការ

សមាគមន៍លនេះបនផាលស់រតរគណៈកមម
ូ
ការសមាគមន៍។

ີ່ ຈ.5479/2558
ທະບຽນເລກທ

ໃບສຳຄັນສະແດງກຳນຈ
ົ ດທະບຽນສະມຳຄ
ົ ມ

ສ.ຄ.4

ີ່ ອສະແດງວ
ີ້ ອອກໃຫ
ໃບສ ຳຄັ ນສະບັ ບນ
ຸ ງເທບມະຫຳ
ີ້ ເພ
ີ່ ຳ ນຳຍທະບຽນສະມຳຄ
ົ ມກຣ
ີ່
ີ່
ນະຄອນ ໄດ
ຸ ຣັ ກສ ງແວດລ
ີ້ ຮັ ບຈ
ີ້ ອມຢ
ີ່ ຳງຢັີ້ງຍນ ີ່ ຈ ງມ
ົ ດທະບຽນສະມຳຄ
ົ ມໂລກສ ຂຽວເພ ອອະນ
ີ່
ວັດຖ
ຸ ປະສົງເພອ
ີ່ ງແວດລ
1. ດ ຳເນນກ ດຈະກຳນດ
ຸ ຣັ ກສ
ີ້ ຳນອະນ
ີ້ ອມ ຕຳມຫ
ັ ກປຣັ ດຊະຍຳເສດຖະກດພ
ພຽງເປ
ັ ນພຳລະກດຫ
ັ ກ.
ີ່ົ ວໄປໃຫ
2. ປ
ູ ກຝັງສ
ີ້ ຳງຈດສຳນກອັນດງຳມແກ
ີ່ ເຍ
ີ້ ມຈດອຳສຳ
ົ ຳວະຊ
ົ ນ ແລະ ປະຊຳຊ
ົ ນທ
ີ່ ງແວດລ
ເປ
ຸ ຣັກ ແລະ ຮັກປ
ັ ນນັກອະນ
ີ່ ຳທຳມະຊຳດສ
ີ້ ອມ.

ີ່ ໜ
ີ່ ງຕ
ີ່ ນ
ີ່ົ ງເສ ມກ ດຈະກ ຳປ
3. ສ
ູ ກປ
ີ່ ຳແບບຢັີ້ ງຍ ນໃນຊ
ີ້ 1 ຊ ວ ດ ໜະດັ ບທ
ີ້ ອງຖ
ົ ີ້ ນໄມ
ີ່ ອງ.
ີ່ ເນ
ເຖງຣະດັບນຳໆຊຳດຢ
ີ່ ຳງຕ
ີ່ ເປ
ີ່ ອໃນກຳນ
4. ສ
ຸ ີ່ ມເຄອຂ
ູ ນຮ
ັ ນພັນທະມດ ເພ
ີ້ ຳງກ
ີ່ ຳຍ ແລະ ໃຫ
ີ້ ກຳນສະໜັບສະໜ
ີ່ ວມທ
ີ່ ເປ
ີ່ ຣະບ
ປ
ີ້ ອງກັນຄ
ຸີ້ ມຄອງກຳນກະທຳທ
ັ ນໄພຕ
ີ້ ອມທຳງທຳມະ
ົ ບນເວດ ແລະ ີ່ ສງແວດລ

ຊຳດຂອງໂລກທ
ຸ ກກລະນ.
ີ່ ເປ
ີ້ ມ
5. ສກສຳວໄຈໃຫ
ູ ີ້ ແລະ ກຳນສະໜັ ບສະໜ
ຸ ນເຜ ຍແຜ
ູ ນ ີ່ ສ ງປະດ ດທ
ັ ນ
ີ້ ຄວຳມຮ
ີ່ ຂ
ີ່ ີ່ ສ ງແວດລ
ເທ
ູ ບແບບກ ດຈະກ ຳ ກຳນປະກຳດມອບ
ັ ນມ ດຕ
ີ້ ອມໃນຮ
ັ ກໂນໂລຢີ່ ທ ເປ
ກຽດຕບັ ດຄ
ຸ ນງຳມຄວຳມດ ປະຊຳສຳພັນໃຫ
ູ ີ້ ພ
ີ້ ສັງ ຄ
ີ້ ອມໃຫ
ີ້ ກຳນສະໜັ ບສະ
ົ ມຮັບຮ
ີ່ ເປ
ໜ
ູ ນ ເປ
ູ ນກຳນຮຽນຮ
ູ ີ້ ເຊງປະຕບັດກຳນທ
ັ ນສ
ັ ນແບບຢ
ີ່ ຳງໃຫ
ີ້ ກັບສັງຄ
ີ່ ຣະ
ົ ມຕັີ້ງແຕ
ີ່ ນໄປຈ
ດັບຊ
ີ້ ອງຖ
ົ ນໃນທ
ົ ນເຖງຣະດັບຊຳດ ແລະ ນຳໆຊຳດ.
ຸ ມຊ

ີ່ 20 ຊອຍ ຣຳມອນທຣຳ 74 ແຍກ 5 ແຂວງ
ສຳນັກງຳນໃຫຍ
ູີ່ ນະເລກທ
ີ່ ຂອງສະມຳຄ
ົ ມຕັີ້ງຢ
ຄັນນຳຍຳວ ເຂດຄັນນຳຍຳວ ກຣ
ຸ ງເທບມະຫຳນະຄອນ ຕຳມຄວຳມໃນມຳດຕຣຳ 80 ແຫ
ີ່ ງ
ປະມວນກ
ີ່ ງ ແລະ ພຳນດ.
ົ ດໝຳຍແພ
ໃຫ
ີ້ ໄວ
ີ້ ນະ ວັນທ 21 ທັນວຳ ພ.ສ.
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ີ່ )
(ນຳຍ ສັກໄຊ ແຕງຮ
ຜ
ູ ີ້ ອຳນວຍກຳນສຳນັກກຳນສອບສວນ ແລະ ນຕກຳນ ປະຕບັດກຳນແທນ
ອະທບດກ
ົ ກຄອງ
ົ ມກຳນປ
ນຳຍທະບຽນສະມຳຄ
ຸ ງເທບມະຫຳນະຄອນ
ົ ມກຣ
ີ່ ເປດເຜຍ ນະ ສຳນັກງຳນໃຫຍ
ີ້ ໄວ
ີ້ ປະຕບັດ ໃຫ
ຂ
ີ້ ສະແດງໃບສຳຄັນນ
ີ້ ໃນທ
ີ່
ແລະ ສຳເນ
ີ່ ຳຍໃບສຳຄັນໄວ
ີ້ ນະ ສຳນັກງຳນສຳຂຳຂອງສະມຳຄ
ີ້ ຳມ)
ົ ຳພຳບຖ
ົ ມ(ຖ

ີ່ ອອະນ
ີ່ ງແວດລ
ສະມຳຄ
ຸ ຣັກສ
ີ້ ອມຢ
ີ່ ຳງຢັີ້ງຍນ
ົ ມໂລກສຂຽວເພ
1. ນຳຍ ວຣະພ
ູ ຣ
2. ນຳຍ ທຣະວັດ
3. ນຳຍ ວະຣນ

4. ນຳງສຳວ ວຣະນດ
5. ນຳງ ສ
ຸ ຈດຕຣຳ
6. ນຳຍ ນຣະໄຊ
7. ນຳຍ ວຊຽນ

ມ
ູ ນສນ
ວ
ົ ງວຣະທັດ

ນຳຍ
ົ ກສະມຳຄ
ົ ມ
ອ
ຸ ປະນຳຍ
ົ ກ
ອດສະຣຳງກຮ ນະ ອະຍ
ຸ ດທະຍຳ ກຳມະກຳນ
ປະພ
ົ ນພັດສຣ
ເຄຣອບ
ຸ ນມຳ
ສຣພມ
ົ ນ

8. ນຳຍ ພ
ຸ ດທອນ

ສ
ຸ ພັດທະນຳຣັງສ
ພພັດສັດຕະຍຳນ
ຸ ວ
ົ ງ

10. ພ
ົ ນໂທ ສຳພັນ

ສຣຣຳຊບ
ົ ວຜັນ

9. ນຳຍ ພ
ົ ນທອນ
ທະບຽນ

ນຽມສຣ

11. ນຳຍ ນັນທະພັດ

ວຣະເມດສດຣະດຳ

12. ນຳງສຳວ ຊະນຳກຳນ

ຈັນສລຳ

ປະຊຳສຳພັນ
ເງນ)

13. ນຳຍ ກຣດມຳໂນດຣັດຕະນະກຳນ

ກຳມະກຳນ
ກຳມະກຳນ
ກຳມະກຳນ
ກຳມະກຳນ
ກຳມະກຳນ

ກຳມະກຳນ ແລະ ປະຕຄ
ົ ມ
ກຳມະກຳນ ແລະນຳຍ
ກຳມະກຳນ ແລະ
ກຳມະກຳນ ແລະເຫຣັນຍກ(ກຳນ
ກຳມະກຳນ ແລະ ເລຂຳທກຳນ

ີ່ ອວັນທ 21 ທັນວຳ ພ.ສ 2558
ີ້ ໄດ
ສະມຳຄ
ີ້ ຮັບກຳນຈ
ົ ມນ
ົ ດທະບຽນ ເມ
ີ່ ຈ. 5479/2558
ທະບຽນເລກທ

Emblema Officiale
Registrazione nr. Jor.5479/2558
Sor.Khor.4
Certificato mostrando Registrazione della Associazione
Questo certificato viene rilasciato per certificare che cancelliere della Associazione, Bangkok
Metropolis, ha registrato Green Earth Associazione sostenibile Ambientale, di avere i seguenti
obiettivi:
1. Per generare attività per l'ambiente e la conservazione secondo la filosofia di Sufficienza
Economia essere compito principale.
2. Per impiantare e costruire buone mente cosciente ai giovani e gente generale, in modo che i
giovani e le persone hanno la mente di volontariato come ambientalisti e l'amore foresta
naturale e l'ambiente.
3. Promuovere le attività di rimboschimento sostenibile nel nome di "One Tree-One Life" a
livello locale a quello internazionale, continuamente.
4. Costruire gruppi di rete, che sostengono e collaborano come un alleato per la protezione
dell'ecosistema e la difesa contro l'azione che è il rischio per l'ecosistema e l'ambiente naturale
mondo in tutti i casi.
5. Per studiare e fare ricerca, di fornire le conoscenze e sostenere la pubblicità delle
informazioni e di invenzione che è una tecnologia rispettosa dell'ambiente, sotto forma di
attività per annunciare e dare certificati di bontà, per pubblicizzare per la società a riconoscere
e sostenere l'associazione essere un centro di apprendimento pratico che è il modello di società
da livello delle comunità locali a livello nazionale e internazionale.
Sede dell'associazione si trova al n ° 20 Ramintra 74 Alley, sub-vicolo 5, Khan Na Yao subdistretto, Khan Na Yao District, Bangkok Metropolis, secondo le disposizioni della sezione 82
del codice civile e commerciale.

Cancelliere di associazione, Bangkok Metropolis
Procedure: Il certificato deve essere indicata in luogo ben visibile presso la sede e fotocopia del
certificato devono essere indicati al Branch Office dell'Associazione (se presente).
Green Earth Associazione sostenibile ambientale
1. Mr. Worabhuri Moolsin.
2. Mr. Teerawat Wongworatat.
3. Mr. Varin Issarangkul Na Ayutthaya.
4. Miss. Voranith Popornphatsiri.
5. Mr. Wichean Supattanarungsi.
6. Mr. Putthitorn Pipatsattayanuwong.
7. Mr. Norachai Sripimon.

8. Mr. Polathorn Neamsiri.
9. Lt. Gen. Sumphan Srirajbuapun.
10. AVM. Nantapat Vormetsitradha.
11. Mrs. Suchitra Kearboonma.
12. Miss. Chanakan Jancila.
13. Mr. Kitmanosh Ratkan.

Dato il 21 dicembre 2015
-Firma-

(Mr. Sakchai Daenghor)
Direttore, Ufficio di indagine e gli affari legali
Per Direttore Generale, Dipartimento della Amministrazione Provinciale
1. Mr. Worabhuri Moolsin.
2. Mr. . Mr. Surapol Svetsomboon
3. Mr. Teerawat Wongworatat
4. Mr. Mongkol Kanyakrit
5. Maj. General Palit Chulaka
6. Mr. Rattawat Pipatsattayanuwong.
7. Mr. Norachai Sripimon.
8. Mr. Khanchai Somkliang
9. Lt. Gen. Sumphan Srirajbuapun.
10. AVM.Tootpreecha Lerssantadwatee
11. Mrs. Suchitra Kearboonma.
12. Miss Kasama Rattanasuwa
13. Mr. Naphat Lertsiladol

Dato il 21 dicembre 2015
-Firma-

(Mr. Sakchai Daenghor)
Direttore, Ufficio di indagine e gli affari legali
Per Direttore Generale, Dipartimento della Amministrazione Provinciale

Officeel Embleem
Regristratie Nr. Jor.5479/2558
Sor.Kor4
Attest van Vereniging Registratie
Dit certificaat wordt afgegeven om te certificeren dat de griffier van vereniging, Bangkok
Metropolis, Green Earth Association van Duurzamheid en Milieu heeft geregistreerd, met het
hebben van de volgende doelstellingen:
1. Het ontwikkelen van activiteiten voor het milieu en het behoud genereren op basis van de
filosofie van Sufficiency economie de belangrijkste taak.
2. Implementeren en bouwen van een bewuste geest aan jongeren en algemene personen, dus
dat de jeugd en personen betrokken zullen zijn met een vrijwilligers geest als
natuurbeschermers en liefde voor natuurlijke bossen en milieu.
3. Het ontwikkelen van activiteiten op basis van duurzame bebossing in de naam van "One
Tree-One Life" op lokaal en internationaal niveau.
4. Om network, c.q groepen op te zetten, die te steunen en samen te werken als een bondgenoot
om het ecosysteem te beschermen en te verdedigen tegen acties die risico's voor het
ecosysteem en de wereldse natuurlijke omgeving.
5. Om te bestuderen en onderzoeken te doen, om kennis te delen, als ondersteuning van de
openbaarheid van informatie en de uitvindingen die milieuvriendelijke technologie gebruiken
in de vorm van activiteiten aan te kondigen. Door afgiften van certificaten en oorkondes te
publiceren voor de samenleving als herkening, en om de vereniging te steunen in een
praktische leercentrum wat het model is voor de samenleving, zowel van de lokale
gemeenschap en ook op een internationaal niveau.
Het hoofdkantoor van de vereniging is gevestigd op nummer 20 Ramintra 74 Alley, Sub-alley
5, Khan Na Yao Sub-district, Khan Na Yao District, Bangkok Metropolis, conform met het
bepaald in artikel 82 van het Burgerlijk Wetboek en Commercial.
Griffier van vereniging, Bangkok Metropolis
Procedures: Dit certificaat moet op een oog vallende plaats op het hoofdkantoor en een
fotokopie van het certificaat worden getoond. En indien aanwezig, zal moeten worden getoond
op de aanwezige bijkantoren van de vereniging.
Green Earth Association van Duurzaamheid en Milieu

1. Mr. Worabhuri Moolsin.
2. Mr. Teerawat Wongworatat.
3. Mr. Varin Issarangkul Na Ayutthaya.
4. Miss. Voranith Popornphatsiri.
5. Mr. Wichean Supattanarungsi.
6. Mr. Putthitorn Pipatsattayanuwong.

7. Mr. Norachai Sripimon.
8. Mr. Polathorn Neamsiri.
9. Lt. Gen. Sumphan Srirajbuapun.
10. AVM. Nantapat Vormetsitradha.
11. Mrs. Suchitra Kearboonma.
12. Miss. Chanakan Jancila.
13. Mr. Kitmanosh Ratkan.
Vereniging werd geregistreerd op 21 december 2015
-Handtekening-

(Mr. Sakchai Daenghor)
Directeur, Bureau of Investigation en Juridische Zaken
Voor de directeur-generaal, ministerie van Provinciale Administratie
Griffier van vereniging, Bangkok Metropolis

1. Mr. Worabhuri Moolsin.
2. Mr. . Mr. Surapol Svetsomboon
3. Mr. Teerawat Wongworatat
4. Mr. Mongkol Kanyakrit
5. Maj. General Palit Chulaka
6. Mr. Rattawat Pipatsattayanuwong.
7. Mr. Norachai Sripimon.
8. Mr. Khanchai Somkliang
9. Lt. Gen. Sumphan Srirajbuapun.
10. AVM.Tootpreecha Lerssantadwatee
11. Mrs. Suchitra Kearboonma.
12. Miss Kasama Rattanasuwa
13. Mr. Naphat Lertsiladol

บทที่ 3
บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรสมำคมโลกสีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนปรับปรุงใหม่
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
หมำยเหตุ
1 ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน
นายกสมาคม
2 นายสุรพล เสวตสมบูรณ์
อุปนายก
3 นายรัฐวัฒน์ พิพัฒสัตยานุวงศ์
เลขาธิการ
4 นายขรรค์ชัย ส้มเกลี้ยง
เหรัญญิก
5 นางสาว กษมา รัตนสุวรรณ
กรรมการ
6 พลโทสัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน
กรรมการ
7 พลอากาศตรี ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
กรรมการ
8 ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต
กรรมการ
9 นายมงคล กัลป์ยกฤต
กรรมการ
10 นางสุจิตรา เครือบุญมา
กรรมการ
11 นายนรชัย ศรีพิมล
กรรมการ
12 พลตรีปาลิต จุลกะ
กรรมการ
13 นายณภัทร เลิศศิลาดล
กรรมการ

บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษำสมำคมโลกสีเขียเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1 Dr. Saly Sirphopha สปป. ลาว
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
2 นางสมบัติ
ประธานที่ปรึกษา
3 อาจารย์พนธ์ พุทธานุกรณ์
รองประธานที่ปรึกษา
4 นายกฤษมาโนชญ์ รัตนกาฬ
รองประธานที่ปรึกษา
5 นายภูษิต ธวัชวิเชียร
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
7 นายทนงค์ แซ่จิ้ว
8 ดร.ปวรุตม์ ฐิติพงศิริกุล
9 ผศ. ดร. พินัย วิถีสวัสดิ์
10 นายนิลรัตน์ วังพุทธ
11 นางสาวภทพร หนูเพ็ชร
12 ดร. ศรัณภัครพงศ์ วงษ์เทวฤทธิ์
13 ดร. ภีรพัฒน์ ธรรมาพิสมัย
14 Mr. Marcel De Vries
15 นางสาวมานี ติจน์
16 นายวัชรินทร์ อภิชัจบุญโชค
17 นางสาว พรพิไล เอี่ยมบริสุทธิ์
18 นายเดชา นิตยานุภาพ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ลาดับ ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
วันที่ครบวาระ
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
นายกสมาคม
เลขาธิการ

อุปนายกสมาคม

เหรัญญิก

นายทะเบียนสมาคม

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

3.1โครงสร้างการบริหารตามวัตถุประสงค์
โครงสร้างการการบริหารของสมาคมประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้ หมด 7 ชุด คือ คณะอนุ กรรมการด้าน
อนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่ าแบบยัง่ ยืนในชื่อ หนึ่งต้นไม้หนึ่งชีวติ
ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ โดยผังโครงสร้างการจัดการของสมาคม ณ วันที่ 31 มกราคม 2559
เป็ นดังนี้
3.1.1 คณะอนุ กรรมการตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ด้านการอนุ รกั ษ์ส่งิ แวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ข้อ ที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่ าแบบยัง่ ยืนในชื่อ “หนึ่ งต้นไม้หนึ่ งชีวติ ” ระดับท้องถิน่ ถึงระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่ อง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษทั มีจานวนทัง้ สิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
อาจารย์พนธ์ พุทธานุกรณ์
ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัต
Mr. Marcel De Vries

ผศ. ดร. วรภูริ มูลสิน
อ. อุกฤษ กาลาย

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะอนุ กรรมการ มีดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุ ทธ์ กิจกรรมและทิศทางการด าเนิ น งานของสมาคมให้เป็ น ไปตามวัตถุประสงค์ของ
สมาคมทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่ น แผนย่อย งบประมาณ โครงการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
อานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามข้อบังคับของสมาคม
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกาหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สมาคม (ในอนาคตถ้ามี)

3.1.2 คณะอนุ กรรมการตามวัต ถุป ระสงค์ข อ้ ที่ 2 ด้า นปลูก ฝังสร้า งจิต ส านึ ก อัน ดี ง ามแก่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปให้มีจติ อาสาเป็ นนักอนุ รกั ษ์และรักป่ าธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการ มีจานวนทัง้ สิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9

รายชื่อ
พลอากาศโท สัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน
นายภูษติ ธวัชวิเชียร
นายนรชัย ศรีพมิ ล
นางสุจติ รา เครือบุญมา
นายกฤษมาโนชญ์ รัตนกาฬ

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ กิจกรรมและทิศทางการดาเนินงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2 ของ

สมาคมทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่ น แผนย่อย งบประมาณ โครงการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
อานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามข้อบังคับของสมาคม
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกาหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สมาคม (ในอนาคตถ้ามี)

3.1.3 คณะอนุ ก รรมการตามวัต ถุป ระสงค์ข อ้ ที่ 4 สร้า งกลุ่ม เครือ ข่ า ยและให้ก ารสนั บ สนุ น ร่วมที่เป็ น
พันธมิตร เพื่อในการปกป้ องคุม้ ครองการกระทาที่เป็ นภัยต่อระบบนิ เวศน์ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของโลกทุก
กรณี
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริษทั มีจานวนทัง้ สิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7.

8.
9.
10.

รายชื่อ
นางสาวกษมา รัตนสุวรรณ
อาจารย์พนธ์ พุทธานุกรณ์
นายเดชา นิตยานุภาพ
นายรัฐวัฒน์ พิพฒั สัตยานุวงศ์
อาจารย์ อุกฤษ กาลายี
นายขรรค์ชยั สมเกลี้ยง

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะอนุ กรรมการ มีดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ กิจกรรมและทิศทางการดาเนินงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ 4 ของ
สมาคมทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่ น แผนย่อย งบประมาณ โครงการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
อานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามข้อบังคับของสมาคม
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกาหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สมาคม (ในอนาคตถ้ามี)

3.1.4 คณะอนุ กรรมการตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 5 ศึกษาวิจยั ให้ความรูแ้ ละให้การสนับสนุ นเผยแพร่ขอ้ มูล
สิง่ ประดิษฐ์ท่เี ป็ นเทคโนโลยีท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการ มีจานวนทัง้ สิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ
นายรัฐวัฒน์ พิพฒั สัตยานุวงศ์
นายสุรพล เสวตสมบูรณ์
นายภูษติ ธวัชวิเชียร
นายภีรพัฒน์ ธรรมาพิสมัย
พลตรี ปาลิต จุลกะ
อ. อุกฤษ กาลายี

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะอนุ กรรมการ มีดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ กิจกรรมและทิศทางการดาเนินงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ 5 ของ
สมาคมทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่ น แผนย่อย งบประมาณ โครงการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
อานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามข้อบังคับของสมาคม
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกาหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สมาคม (ในอนาคตถ้ามี)

3.1.5 คณ ะอนุ กรรมการตามวัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ที่ 5 การประกาศมอบเกี ย รติ บ ัต รคุ ณ งามความดี
ประชาสัมพันธ์ให้สงั คมรับรู ้ พร้อมให้การสนับสนุ นเป็ นศูนย์การเรียนรูเ้ ชิงปฎิบตั กิ ารที่เป็ นแบบอย่างให้กบั สังคมตัง้ แต่
ระดับชุมชนในท้องถิน่ ไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 คณะอนุกรรมการ มีจานวนทัง้ สิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัศน์
พลโทสัมพันธ์ ศรีราชบัวผัน
พลอากาศตรีทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที
นายนรชัย ศรีพมิ ล
พลตรี ปาลิต จุลกะ
อ. อุกฤษ กาลายี

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาคัญของคณะอนุ กรรมการ มีดงั นี้
1. กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ กิจกรรมและทิศทางการดาเนินงานของสมาคมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขอ้ 5 ของ
สมาคมทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่ น แผนย่อย งบประมาณ โครงการกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
อานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามข้อบังคับของสมาคม
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านและกาหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่สมาคม (ในอนาคตถ้ามี)

3.1.6 คณะอนุ กรรมการด้านวิเทศสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการ มีจานวนทัง้ สิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายชื่อ
ดร. ธีรวัฒน์ วงศ์วรทัศน์
นายนรชัย ศรีพมิ ล
นายสุรพล เสวตสมบูรณ์
นางสาวกษมา รัตนสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไป วัตถุประสงค์ของสมาคม

3.1.7 คณะอนุ กรรมการด้านการวิจยั และส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านสิง่ แวดล้อม
คณะอนุกรรมการ มีจานวนทัง้ สิ้น 5ท่าน ประกอบด้วย
ลาดับ
1
2
3
4
5

รายชื่อ
นายสมบูรณ์ เสวตสมบูรณ์
นายมงคล กัลป์ยกฤต
นายณภัทร เลิศศิลาดล
นางสาวพรพิไล เอี่ยมบริสุทธิ์

1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็ นไป วัตถุประสงค์ของสมาคม

ตาแหน่ ง
ประธานคณะอนุกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
วิสัยทัศน์
“กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศเป็นภำรกิจของมวลมนุษย์ชำติทุก
คน”
พันธกิจ
1. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมกิจกรรมปลูกป่าอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับชุมชมและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
7. ส่งเสริมการวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสานึกอันดีงามแก่เยาวชนและประชาชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์รวม
1. เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
2. เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. การสร้างรายได้ให้กับชุมชน
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บทที่ 4
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ของสมาคมประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของสมาคมโดยการทากิจกรรม
ดังต่อไปนี้ รายละเอียดจะอยู่ในโครงการ แผนและกิจกรรมประจาปีในบทที่ 5
ยุทธศำสตร์สมำคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. พัฒนาเครือข่ายชมรม สมาคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็งโดยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของสมาคมโลกสีเขียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชน
3.สร้างจิตสานึกให้ประชาชน เยาวชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้านปลู กฝัง สร้างจิต ส านึ กอันดีง ามแก่ เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปให้มีจิต อาสาเป็ น นั ก
อนุรกั ษ์และรักป่ าธรรมชาติสง่ิ แวดล้อม
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. จัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ด้วยการจัดนิทรรศการเชิงอนุรักษ์ การจาหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. การส่งเสริมการนาของเสียนากลับมาใช้ใหม่ ขยะบุญ
4. การแปรรูปของเสีย ของที่ทิ้งแล้วให้เป็นสิ่งของที่มูลค่า
5. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การมอบรางวัลสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด ที่มีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการปลูกป่าแบบยั่งยืนในชื่อ 1 ต้นไม้ 1 ชีวิต ระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ
อย่างต่อเนื่อง
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. สนับสนุนให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนในชุมชนปลูกต้นไม้ รวมทั้งป่าชายเลน
2. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายปลูกต้นไม้ระดับชุมชนและระดับนานาชาติในกลุ่มอาเซียน

3. การส่งเสริมการปลูกพืช เช่นมะม่วงและแปรรูปผลผลิตให้กับสถานศึกษา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
นักเรียนและชุมชน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างกลุม่ เครือข่าย และให้การสนับสนุนร่วมเป็ นพันธมิตร เพื่อในการปกป้ องคุม้ ครองการกระทาทีเ่ ป็ น
ภัยต่อระบบนิเวศน์ และสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติของโลกทุกกรณี
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. จัดกิจกรรมอบรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการเป็นเครือข่ายเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
2. การให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับชุมชนและระดับ
นานาชาติ
3. การจัดกิจกรรมการดับไฟป่า การป้องกันไฟป่า
4. การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การศึกษาวิจัยให้ความรู้และให้การสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรมการประกาศมอบเกียรติบัตรคุณงามความดี ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้
พร้อมให้การสนับสนุนเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฎิบัติการที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมตั้งแต่ระดับชุมชนในท้องถิ่น
ไปจนถึงระดับชาติและนานาชาติ
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. สนับสนุนการจัดนิทัศนการการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสินค้า ทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการประกวดเรียงความ บทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการเขียนนิยาย การสร้างภาพยนตร์ ละคร ที่สนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน ท้องถิ่นที่ทาให้ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บทที่ 5
โครงกำรแผนและกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2559-2563
โครงสร้างแผน กิจกรรมประจาปีกับความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคม พ.ศ.25642570
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3

ยุทธศาสตร์สมาคม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5

การมอบวุฒิบัตร
ด้านปราชแผ่นดิน
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การมอบวุฒิบัตร
ด้านสิ่งประดิษฐ์เทค
โลยีที่เหมาะสม

การมอบรางวัล
ระดับนานาชาติ

รำยละเอียดโครงกำร แผนและกิจกรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1.
2.
3.
เป้ำประสงค์ กำรขยำยภำคีเครือข่ำย ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
แผน/กิจกรรม
1. อบรมเยาวชน
2.
3.
4.

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
แผน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
โครงกำรที่ 1
โครงกำรที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรตอกเส้น
พันธกิจ
1.
2.
3.

ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ

ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ

เป้ำประสงค์ เพื่อขยำยศูนย์ตอกเส้นทั้งในและต่ำงประเทศ
ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
แผน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ

โครงกำรที่ 1
โครงกำรที่ 2
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรส่งเสริมภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรคำร์บอนเครดิตเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
พันธกิจ
1.
2.
3.
เป้ำประสงค์ กำรส่งเสริมภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรคำร์บอนเครดิตเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
แผน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านสิง่ แวดล้อมและด้ำนธนำคำรน้ำใต้ดนิ
พันธกิจ
1.
2.

3.
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
แผน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ

โครงกำรที่ 1
โครงกำรที่ 2

ยุทธศำสตร์ ด้านการวิจยั และส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านสิง่ แวดล้อมด้ำนธนำคำรน้ำใต้ดิน
พันธกิจ
1.
2.
3.
เป้ำประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงานวิจัย
แผน/กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
โครงกำรที่ 1
โครงกำรที่ 2

ตัวชี้วัดระดับควำมสำเร็จ

