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โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัตติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศํยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 

ที่ตองระบุเชนนี้ เพราะเนื่องจากบางมาตรา เชน มาตรา ๑๒, ๑๓ เปนระบุคุณสมบัติเฉพาะ

และกําหนดขอหาม  ซึ่งเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูที่จะมาเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชน

ตําบล  เนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิเพื่อปองกันไมใหการเมืองเขามาเกียวของหรือใชสภาองคกร

ชุมชนเปนฐานทางการเมือง  

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้  
“ชุมชน” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและ

วัตถุประสงครวมกันเพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบดวย

กฎหมายและศีลธรรมรวมกันหรือดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก มี

การดําเนินการอยางตอเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุม

ได  
“ชุมชนทองถิ่น” หมายความวา ชุมชนที่อยูรวมกันในพื้นที่หมูบานหรือตําบล  
“ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม” หมายความวา ชุมชนทองถิ่นซึ่งเกิดขึ้นกอนประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

การใหคําจํากัดความในมาตรา ๓ อาจแตแตกตางความหมายของชุมชน องคกรชุมชนที่ใชเปน

การทั่วไปหรือความหมายทางวิชาการ เนื่องจากมีวัตถุประสงคที่จะใหคําจํากัดความ พ.ร.บ.นี้

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญป ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖, ๖๗ ที่ไดระบุคําวา ชุมชน ชุมชนทองถิ่น และ

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมไว แตยังไมมีกฏหมายฉบับใดไดอธิบายถึงคําจํากัดความของทั้งสามคําที่

ระบุไวในรัฐธรรมนูญ การนําทั้งสามคํานี้มาอธิบายไวใน พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทําใหความหมายของ

คําทั้ง ๓ คํา ในรัฐธรรมนูญมีความหมายชัดเจน เหมือน พ.ร.บ. ฉบับนี้เปนกฏหมายลูกของ 

รธน. มาตรา ๖๖, ๖๗ 

มาตรา ๕  ผูแทนชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในแตละหมูบานซึ่งได

จดแจงการจัดตั้งไวกับผูใหญบาน และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลซึ่งไดจดแจงการจัดตั้ง

ไวกับกํานัน ทั้งนี้โดยการจดแจงการจัดตั้งไดกระทํากอนวันประชุม อาจประชุมปรึกษา

กันจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลขึ้นสภาหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ได  

การไดมาซึ่งผูแทนชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในแตละหมูบาน  และ

การไดมาซึ่งผูแทนชุมชนอื่นในตําบลใหเปนไปตามที่ผูนําชุมชนทองถิ่น หรือชุมชน

ทองถิ่นดั้งเดิมในแตละหมูบานหรือผูนําชุมชนอื่นในตําบลแลวแตกรณีปรึกษาหารือกัน 

โดยใหมีผูแทนชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในแตละหมูบานหมูบานละสี่คน 

และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลชุมชนละสองคน 

๑. เปนกระบวนจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล ซึ่งขั้นตอนตาม พ.ร.บ.ที่กําหนดใหกลุม/

องคกรชุมชนในหมูบาน/ชุมชน(ซึ่งในพรบ.ใชคําวาชุมชน ชุมชนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม) 

ตองไปจดแจงการจัดตั้งกับผูใหญบาน สวนผูแทนชุมชนอื่น ซึ่งหมายถึงองคกรชุมชนที่มีสมาชิก

กระจายกวางขวางกวา ๑ หมูบาน ใหไปจดแจงการจัดตั้งกับกํานัน ซึ่งการที่จะจัดตั้งสภาองคกร

ชุมชนตําบลจะตองมีผูแทนกลุม/องคกรชุมชนในระดับหมูบานๆ ละ ๔ คน และผูแทนกลุม/

องคกรที่มีสมาชิกจากหลายหมูบานชุมชน (องคกร) ละสองคนมาประชุมปรึกษาหารือรวมกันไม

นอยกวารอยละ ๖๐ ของผูแทนชุมชนทุกประเภท (กลุม/องคกรชุมชน) จึงจะประชุมจัดตั้ง เห็น

สอดคลองกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ จึงจัดตั้งได ซึ่งในการประชุมจัดตั้งจะมีกําหนดจํานวนและ

คัดเลือกสมาชิกจากชุมชนและสมาชิกจากผูทรงคุณวุฒิประกาศตาม พ.ร.บ. นี้ 
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การประชุมปรึกษากันตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูแทนชุมชนทองถิ่น หรือชุมชน

ทองถิ่นดั้งเดิมในแตละหมูบาน และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลมารวมประชุมไมนอยกวา

รอยละหกสิบของผูแทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสองรวมกัน จึงจะเปนองคประชุม 

และตองเห็นสอดคลองตองกันใหจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลไมนอยกวารอยละหก

สิบของจํานวนผูแทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสอง 

เมื่อกํานันไดรับจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนแลวใหออกใบรับการจดแจง

ใหเปนหลักฐานและสงบัญชีรายชื่อใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) 

ทราบ 
ในกรณีที่ตําบลหรือหมูบานใดไมมีกํานันหรือผูใหญบาน ใหจดแจงการจัดตั้ง

ชุมชน  หรือจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล แลวแตกรณี ไวกับผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ใหจดแจงไวกับ

ผูอํานวยการเขต และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการเขต 

แลวแตกรณี ออกใบรับการจดแจงไวเปนหลักฐานและแจงใหสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน (องคการมหาชน) ทราบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจดแจงการจัดตั้งชุมชน ชุมชนทองถิ่น ชุมชน

ทองถิ่น   ดั้งเดิมตามวรรคหนึ่ง และการจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลตาม

วรรคสี่ และวรรคหา ใหเปนไปตามที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

ประกาศกําหนด 

(ซึ่งในกระบวนการดําเนินการตามมาตรานี้ ถาหากเปนพื้นที่ตําบลที่มีการวบรวมขอมูล

กลุม/องคกรชุมชนไวแลว เชน พื้นที่จัดทําแผนชุมชน รับรองสถานภาพองคกรชุมชน หรือมีการ

รวบรวมขอูลองคกรชุมชนแลวบางสวน อาจมีการตั้งคณะทํางานที่มีทั้งเครือขายชุมชน  กํานัน 

ผูใหญบาน อปท. จัดทําขอมูลกลุม/องคกรชุมชนใหชัดเจนรวมกันและจดแจงควบคูไปพรอมกัน

ก็ได) 
เมื่อมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลแลว ใหกํานันรับจดแจงการจัดตั้งออกไปรับการจด

แจง และสงใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทราบ     ในกรณีของชุมชนเมืองใหจดแจงกับ

นายกเทศมนตรี หรือผูอํานวยการเขตใน กทม. ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการและแบบการจด

แจงจัดตั้งให พอช. ออกประกาศตาม พ.ร.บ.นี้ (ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการโดยการตั้ง

คณะทํางานที่มีประสบการณในการตั้งสภาองคกรชุมชนที่เปนกระบวนการการกอตัวตาม

ธรรมชาติ ยังไมมีกฏหมายรองรับ มาจัดปรับใหเปนหลักเกณฑ วิธีการที่สอดคลองกับธรรมชาติ

ของชุมชนและมีประกาศตาม พ.ร.บ.รองรับ) 
 

  

มาตรา ๖  สภาองคกรชุมชนตําบล ประกอบดวย

(๑) สมาชิกซึ่งเปนผูแทนของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในแตละ

หมูบานและผูแทนชุมชนอื่นในตําบล ซึ่งไดรับการคัดเลือกและมีจํานวนตามที่ที่ประชุม

ตามมาตรา ๕ กําหนด 

(๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกตาม (๑)  
ในวาระเริ่มแรกใหที่ประชุมตามมาตรา ๕ กําหนดจํานวนและคัดเลือก

ผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ในวาระตอไป การกําหนดจํานวนและการคัดเลือกใหเปนไป

ตามผลการปรึกษาหารือของสมาชิกตาม (๑) ทั้งนี้ ใหคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน

สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล ประกอบดวยสมาชิกจากตัวแทนชุมชน (กลุม/องคกร

ชุมชน) ที่ที่ประชุมจัดตั้งเปนผูกําหนดจํานวนและคัดเลือก และสมาชิกผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไม

เกิน ๑ ใน ๕ ของสมาชิกที่เปนตัวแทนชุมชน สมาชิกผูทรงคุณวุฒิใหเลือกจากบุคคลที่เปนที่

ยอมรับนับถือของชุมชนในตําบลนั้น   เชน ปราชญชาวบาน พระ โตะอิหมาม ครู ขาราชการใน

พื้นที่ กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ที่เวทีประชุมจัดตั้งเห็นวาเหมาะสม 
สวนการคัดเลือกในวาระตอไปเปนไปตามผลการปรึกษาหารือของสมาชิกสภาองคกรชุมชน

ตําบลที่เปนผูแทนชุมชน 
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ที่เคารพหรือยอมรับนับถือของชุมชนในตําบลนั้น

 

มาตรา ๗ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) ตองมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา หรือมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมาย

วาดวยทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึง

วันคัดเลือก 

(๒) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูมีตําแหนงในพรรค

การเมือง หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก  
(๓) ไมเคยสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ

เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 
    (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๗ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล ทั้งนี้เปนสมาชิกจากตัวแทนชุมชน และสมาชิก

ผูทรงคุณวุฒิ จะตองเปนผูที่อยูอาศัยหรือมีทะเบียนบานอยูในตําบลนั้นไมนอยกวาหนึ่งป ไมเปน

หรือเคยเปนสมาชิก อบต. นายก อบต. สท. นายกเทศมนตรี มีตําแหนงหรือเปนเจาหนาที่พรรค

การเมืองในระยะหนึ่งปกอนวันคัดเลือก (เพื่อปองกันไมใหการเมืองเขามาแทรกแซง) ไมเคยรับ

สมัครรับเลือกตั้งเปน สส. สมาชิก อปท. นายก อปท. หรือเขารับสรรหาเปน สว. ในระยะหนึ่งป

กอนการคัดเลือก (เปนการปองกันกรณีที่ไมลงสมัครแลวไมไดรับคัดเลือก/แพเสียงเลือกตั้งแลว

มาเปนสมาชิกสภาตั้งสภาแขงกับทองถิ่น ใชประโยชนสภาเพื่อหวังผลทางการเมือง) 
 

มาตรา ๘  สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับ

แตวันคัดเลือก  

ในกรณีที่สมาชิกพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหม

แทนภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงสมาชิกวางลง เวนแตวาระของ

สมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกแทนก็ได 

กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง ใหสมาชิกผูนั้นอยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน ทั้งนี้ใหนําความในมาตรา 

๕ และมาตรา ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
        เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหมภายในหก

สิบวันนับแตวันที่ครบวาระ ในระหวางที่ยังมิไดมีการคัดเลือกสมาชิกขึ้นใหม ใหสมาชิก

ที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป 

มาตรา ๘ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล มีวาระ ๔ ป ถามีสมาชิกพนตําแหนงกอนครบ

วาระ เชน ตาย ลาออก  ขาดคุณสมบัติไปสมัครรับเลือกตั้ง หรือขาดคุณสมบัติดวยเงื่อนไขอื่นๆ 

ฯลฯ ใหคัดเลือกสมาชิกใหมแทน ใน ๖๐ วัน แตถาเหลือเวลาไมถึง ๑๘๐ วัน อาจไมคัดเลือกก็

ได สมาชิกที่เขามาใหมมีวาระเทากับเวลาที่เหลือของสมาชิกคนเดิม กรณีที่ครบวาระแลวยังไมมี

การคัดเลือก ใหสมาชิกที่พนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดสมาชิกใหม 
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มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล

อาจพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๓) สภาองคกรชุมชนตําบลมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลทั้งหมดที่มีอยูใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามี

ความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชุมชน 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๒ 

(๖) มีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
การวินิจฉัยการพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ใหเปนอํานาจของสภาองคกรชุมชนตําบล

ซึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู 

มาตรา ๙ นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว อาจพนตําแหนงเพราะ ตาย ลาออก สมาชิก

สภาลงมติไมนอยกวาสองในสามใหออกเพราะพฤติกรรมเสียมเสีย ขาดคุณสมบัติ กระทําเปน

การตองหาม ตาม มาตรา ๑๒ คือ ไปรวมหาเสียงเลือกตั้ง เปนหัวคะแนน กระทําฝาฝนกฏหมาย

และศิลธรรม สมัครรับเลือกตั้งระดับตางๆ 

มาตรา ๑๐  เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลมีเหตุตองยุบเลิก ใหประธานสภาองคกร

ชุมชนตําบลที่อยูในตําแหนงขณะมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล แจงการยุบเลิก

ตอกํานัน และเมื่อกํานันไดรับการแจงการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบลแลว ใหกํานัน

ออกใบรับแจงการยุบเลิกไวเปนหลักฐาน และใหแจงไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

(องคการมหาชน)ไดทราบดวย 
ในกรณีที่ตําบลไมมีกํานัน เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลมีเหตุตองยุบเลิก ให

ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลที่อยูในตําแหนงขณะมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชน

ตําบล แจงการยุบเลิกตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือในกรณีเขต

กรุงเทพมหานครใหแจงการยุบเลิกตอผูอํานวยการเขต และใหผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการเขตแลวแตกรณีออกใบรับแจงการยุบเลิกไวเปน

หลกัฐาน   และใหแจงไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)ไดทราบดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจดแจงการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล ให

เปนไปตามที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๐ เมื่อมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล ดวยเหตุกรณีใดๆ ก็ตาม ให

ประธานสภา แจงการยุบเลิกตอกํานัน ซึ่งใหกํานนัออกใบรับแจงการยุบเลิก(ตามแบบที่ พอช.

ประกาศกําหนด) และแจงให พอช. ทราบ กรณีที่ไมมีกํานันใหแจงยุบเลิกตอนายก อปท. ผอ.

เขต  และดําเนินการแบบเดียวกัน 
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มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบลใด ใหโอนบรรดา

ทรัพยสินที่เหลืออยูทั้งหมดแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรสาธารณะตามที่ที่ประชุม

สภาองคกรชุมชนตําบลเห็นสมควร 
การโอนบรรดาทรัพยสินหากไมไดจัดการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)เปนผูดําเนินการใหเสร็จสิ้นและแจงใหที่ประชุม

ในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลทราบ 

มาตรา ๑๑ กรณีที่มีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล  ใหโอนทรัพยสินที่เหลืออยู เชน  

ครุภัณฑ  สิ่งของ เงิน  ฯลฯ แกหนวยงานของรัฐหรือกลุม/องคกรสาธารณะตางๆที่กิจกรรมเพื่อ

ประโยชนสวนรวม  ตามที่ประชุมสภาเห็นสมควร(  จะโอนใหอยางไร ใหองคกรเดียว หลาย

องคกร รายการไหนจะใหองคกรไหน) 

มาตรา ๑๒  สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตอง

(๑)  ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒)  ไมกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายและศีลธรรมอันดี 

        (๓)  ไมสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเขารับ

การสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๑๒ ขอหามไมใหสมาชิกสภาเปนหัวคะแนน ชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งในทุก

ระดับ ไมฝาฝนกฏหมายและศิลธรรมอันดี ไมสมัครรับเลือกตั้งทุกระดับ หรือเขารับการสรรหา

เปนสว. 
 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลพนจากตําแหนงยังไมครบหนึ่งป 

และไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเขารับการ

สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา หามมิใหผูนั้นเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเวลา

หนึ่งปนับแตวันสมัครเขารับเลือกตั้ง หรือเขารับการสรรหาแตไมไดรับเลือกตั้งหรือสรร

หา แลวแตกรณี 

      มาตรา ๑๓ กรณีสมาชิกสภา พนตําแหนงยังไมครบหนึ่งปหรือสมัครรับเลือกตั้งในทุก

ระดับยังไมครบหนึ่งป หามไมใหเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล  เนื่องจากเกรงวาไปเลือกตั้ง

แพแลวจะกลับมาเปนสมาชิกสภาฯ หรือเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชน เพื่อเปนฐานในการลง

สมัครรับเลือกตั้ง  ใชสภาองคกรชุมชนเพื่อผลประโยชนทางการเมือง 
 

มาตรา ๑๔  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที่ใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนในหมูบาน

เดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตอไปจนกวาสมาชิกภาพ

จะสิ้นสุดลงตามวาระหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น 
เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา

องคกรชุมชนซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนในหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาองคกร

มาตรา ๑๔ เมื่อมีการยุบรวมหมูบาน/ชุมชน หรือแยกหมูบาน ใหสมาชิกสภาองคกร

ชุมชนบล ยังคงเปนสมาชิกตอจนครบวาระ แลวคอยคัดเลือกใหม ใหไดครบจํานวนตามหมูบาน

ใหม 
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ชุมชนตําบลอยูตอไป โดยใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูของ

หมูบานใดก็ใหเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนของหมูบานนั้น 

จนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระ และจัดใหมีการคัดเลือกสมาชิกสภาองคกร

ชุมชนตําบลซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนใหครบตามจํานวนที่กําหนดทั้งในหมูบานเดิม 

และหมูบานที่จัดตั้งขึ้นใหม 
 

มาตรา ๑๕  ในคราวประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลครั้ง

แรก ใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเลือกกันเองเปนประธานสภาคนหนึ่ง 

และรองประธานสภาสองคนเปนรองประธานสภาคนที่หนึ่งและรอง

ประธานสภาคนที่สอง 
 
มาตรา ๑๖  ประธานสภา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เรียกและดําเนนิการประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๒) ควบคุมและดาํเนินกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล

ใหเปนไปตามกติกาและมตขิองสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๓) ออกกติกาและคาํสั่งใด ๆ เพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยในการประชุม 
(๔) เปนผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลในกิจการที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก 
(๕) แตงตั้งเลขานุการสภาโดยความเห็นชอบของสภา

องคกรชุมชนตําบล 
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญตัิไว 
 
มาตรา ๑๗  รองประธานสภา มีอํานาจและหนาที่ชวย

มาตรา ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘ การประชุมสภาครั้งแรก ใหสมาชิกเลือกกันเองเปนประธานสภาคน

หนึ่ง รองประธานสภาคนที่หนึ่ง และรองประธานสภาคนที่สอง ประธานสภามีอํานาจหนาที่ใน

การเลือกและดําเนินการประชุม ออกกติกา ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามกติกา เปนผูแทน

สภา ในการประสานกับภายนอก แตงตั้งเลขานุการ โดยความเห็นชอบของสภาฯ (ประธานเปนผู

เลือกวาจะแตงตั้งใคร แลวเสนอใหที่ประชุมสภาเห็นชอบ) 
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ประธานสภาในกิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของประธานสภา หรือปฏิบัติการ

ตามที่ประธานสภามอบหมาย 
มาตรา ๑๘  เลขานุการสภา มีหนาที่รับผดิชอบงานธุรการและ

การจัดการประชุม และงานอื่นใดตามที่สภาองคกรชุมชนตําบลมอบหมาย 
 

 
 

มาตรา ๑๙  สภาองคกรชุมชนตาํบลตองจัดใหมีการประชุม

อยางนอยปละสี่ครั้งเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของสภาองคกร

ชุมชนตําบลนัน้ 
นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง เมื่อสมาชิกสภาองคกร

ชุมชนตําบลเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดยื่น

หนังสือรองขอใหเปดการประชุม ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลตองจัดให

มีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 
 

มาตรา ๒๐  การประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล ตองมี

สมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูจึงจะ

เปนองคประชุม การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากสมาชิกสภา

องคกรชุมชนตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้

ขาด 
 

 
 
 

มาตรา ๑๙  สภาองคกรชุมชนตําบลตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละสี่ครั้ง  ซึ่งเปน

กําหนดไวตามปกติเพื่อใหมีความตอเนื่อง   ซึ่งสภาองคกรชุมชน จะประชุมกันทุกเดือน  สอง

เดือน/ครั้งก็แลวแตการตกลงกันของสภาององคกรชุมชนตําบลนั้น    
นอกจากการประชุมตามวาระปกติที่สภาองคกรชุมชนตําบลนั้นไดกําหนดไวโดยไมนอยกวา

ปละสี่ครั้งแลว  สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งสี่ กตองจัดใหมีการ

ประชุมภายใน ๗ วันที่ไดรับคํารอง 
 
 
 
มาตรา ๒๐ การประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง 

การลงมติใหถือเสียงขางมาก  ถาเสียงเทากัน ใหประธานมีสิทธิออกเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
แตอยางไรก็ตามการประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลสวนใหญจะเปนการประชุมเพื่อ

ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความเห็น ใชเหตุผลไปสูการหาขอสรุปรวมกัน มากกวาการโหวต

ลงคะแนนเสียง 
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มาตรา ๒๑  ใหสภาองคกรชุมชนตําบล มีภารกิจดังตอไปนี ้

(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนอนุรักษ
หรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดขีอง

ชุมชนและของชาต ิ

(๒) สงเสริมและสนับสนนุใหสมาชิกองคกรชุมชนรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นละหนวยงานของรัฐในการจัดการ การ

บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่จะเปนประโยชน

ตอชุมชนและประเทศชาติอยางยั่งยืน                           
 (๓) เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกร

ชุมชน รวมตลอดทั้งการรวมมือกันในการคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและยั่งยืน 
(๔) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขและการพัฒนาตอ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
(๕) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการ

ของประชาชนอันเกี่ยวกับ 

การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 
(๖) จัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อ

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการใหความคดิเห็นตอการดําเนิน

มาตรา ๒๑ สภาองคกรชุมชนตําบลมีภารกิจ หมายถึงงานที่สภาองคกรชุมชนตําบลรวมกัน

ทํา ไมใชอํานาจหนาที่ เหมือนที่ระบุไวตามกฎหมายฉบับอื่น 
(๑) (๒) (๓) เปนการสงเสริมสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนเปนผูทํา  รวมมือกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐในการทํา เผยแพรสรางความ

เขาใจกับสมาชิก 
กรณีที่ระบุวาใหรวมมือกับ อปท.ในการจัดการ บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรที่

จะทําใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยไมระบุวาเปนการมีสวนรวมเนื่องจาก”การมี
สวนรวม”จะเกี่ยวพันกับกฎหมายฉบับอื่น  แตการรวมมือก็จะเปนการรวมเฉพาะการจัดการ 

การใชประโยชนทรัพยากรที่จะใหเกิดความยั่งยืน  ถาหาก อปท.จะใหประโยชนทรัพยากร

เพื่อการกอสราง  จัดหารายได  แตทําใหทรัพยากรเสื่อมโทรม ก็ไมตองรวมมือ 
 
(๔) เสนอแนะปญหา แนวทางการแกไขและการพัฒนาตอ อปท. เพื่อนําไปประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนา อปท. ซึ่งในทางปฏิบัติการใหขอเสนอแนะหรือการนําขอเสนอแนะไปจัดทํา

แผน อปท. จะเปนลักษณะของการปรึกษาหารือหรือมีกระบวนการทํารวมกัน มากกวาที่สภาจะ

เปนผูจัดทําขอเสนอแลวไปยื่นขอเสนอเปนเอกสารเปนหลัก 
 (๕) เสนอแนะความตองการเกี่ยวกับการจัดทําบริการสาธารณะ ถาเปนกรณีที่ชุมชนได

รวมกับกํานัน ผูใหญบาน อบต. มีการจัดทําแผนชุมชนรวมกันอยู กระบวนเสนอแนะสวนก็จะ

เปนไปตามธรรมชาติ หรือการเสนอแนะที่เปนลักษณะการปรึกษาหารือรวมกันชักชวน อปท. 

หนวยงานที่เกี่ยวของ มารวมเวทีประชุมสภาองคกรชุมชน ไมใชเปนมติหรือขอเสนอที่สภาองคกร

ชุมชนยื่นตอ อบต.หรือหนวยงาน 
(๖) จัดใหมีเวทีปรึกษาหารือของประชาชน เพื่อใหความเห็นตอโครงการ/กิจกรรมของ 

อปท. หนวยงานรัฐ เอกชน ที่จะมีผลหรือกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากร 
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โครงการหรือกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ

หรือเอกชนที่มีผลหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูดําเนนิการหรือ

เปนผูอนญุาตใหภาคเอกชนดําเนนิการตองนําความเห็นดังกลาวมา

ประกอบการพิจารณาดวย 
(๗) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรชุมชนในตําบลเกิด

ความเขมแข็งและสมาชิกองคกรชุมชนรวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตาํบล

สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
(๘) ประสานและรวมมือกับสภาองคกรชุมชนตําบลอื่น 
(๙) รายงานปญหาและผลที่เกิดขึ้นในตําบลอันเนื่องจาก

การดําเนินงานใด ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ 

โดยรายงานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
(๑๐) วางกตกิาในการดาํเนินกิจการของสภาองคกรชุมชน

ตําบล 
(๑๑) จัดทํารายงานประจาํปของสภาองคกรชุมชนตําบล 

รวมถึงสถานการณดานตางๆ ที่เกิดขึ้นในตําบล เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทั่วไปทราบ 
(๑๒) เสนอรายชื่อผูแทนสภาองคกรชุมชนตาํบลเพื่อไป

รวมประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล จาํนวนสองคน 
 

 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ซึ่งอปท. หนวยงานของรัฐ ซึ่งเปนผูดําเนินการหรืออนุญาต

ใหจากเอกชนดําเนินการ.ตองนําความเห็นมาประกอบการพิจารณาดวย 
(๗) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาองคกรชุมชน และสมาชิกองคกรชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง

ได การสนับสนุนพัฒนาองคกรชุมชนและสมาชิกองคกร ที่เนนการพึ่งตนเองเปนสําคัญ 
(๘)การประสานความรวมมือกับสภาองคกรชุมชนอื่น  โดยเฉพาะในกรณีที่ปญหา หรือการ

พัฒนาที่ครอบคลุมพื้นที่เกินพื้นที่ตําบล เชน การจัดการน้ํา การจัดการปา ฯลฯ หรือเปนเรื่องที่

ประสานความรวมมือแลวทําใหงานที่ทําเกิดผลดียิ่งขึ้น  เกิดพลังมากขึ้น 
(๙) รายงานผลปญหา/ผล ที่เกิดจากการดําเนินงานของ อปท. หรือหนวยงาน ซึ่งไดนํามา

ปรึกษาหารือกันในสภา แลวเห็นวากระทบตอชุมชนก็ควรรายงานใหไดรับรู รวมทั้งอาจเปนการ

ปรึกษาหารือเพื่อหาทางแกไขไปดวย 
(๑๐) วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภา เชน เกี่ยวกับการประชุม งบประมาณ การตั้ง

คณะทํางาน การติดตามผล ฯลฯ ซึ่งใชคําวากติกาซึ่งเนนกติกาที่เปนการตกลงรวมกันของสภา

องคกรชุมชนตําบลนั้น ไมใชระเบียบขอบังคับที่ลอกจากราชการ หรืองคกรอื่น โดยที่ไม

จําเปนตองมีเรื่องนั้นก็ได 
(๑๑) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานสถานการณที่เกิดขึ้นในตําบล ทั้งในสวน

ที่เปนสถานการณ ปญหา ผลกระทบและสิ่งดีๆ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตําบล เพื่อใหคนใน

ตําบลไดรับรูรวมกัน  นํามาสูการพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือที่กวางขึ้น ไมใชจํากัดวงอยู

เฉพาะสมาชิกสภาเทานั้น 
(๑๒) เสนอรายชื่อผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลไปรวมประชุมระดับจังหวัด จํานวนสองคน 

ซึ่งควรจะมาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภา ไมจําเปนตองเปนประธานหรือผูที่มีตําแหนงในสภา

ก็ได  รวมทั้งอาจตั้งรายชื่อสํารองไปดวย  โดยผูที่ไปควรเปนผูที่มีความเขาใจงานของสภา  

สามารถประสานเชื่อมโยงกับสภาองคกรชุมชนตําบลอื่นได  ซึ่งเปนการไปในฐานะตัวแทนของ

สภา  นําความเห็นขอเสนอจากสภาองคกรชุมชนตําบล ไมชานะสวนตัว 
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มาตรา ๒๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงาน

ของรัฐสงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือ รวมตลอดทั้งชี้แจงทําความ

เขาใจแกสภาองคกรชุมชนตําบลและชุมชนทุกประเภทตามที่รองขอ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สภาองคกรชุมชนตําบลอยู

ในเขตอาจใหการอุดหนนุคาใชจายในการดําเนนิการของสภาองคกรชุมชน

ตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด 
ในการกาํหนดตามวรรคสองใหกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นหารือกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)ดวย 
 
 
 

 

มาตรา ๒๒ ให อปท.และหนวยงานรัฐชี้แจงทําความเขาใจ แกสภาองคกรชุมชนและชุมชนทุก

ประเภท ซึ่งหมายถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไมไดจํากัดวาจะชี้แจงตอ

สภาองคกรชุมชนตําบลอยางเดียว แลวรวมทั้งชุมชนอื่นๆ ที่อาจไมอยูในสภาองคกรชุมชนตําบล

ดวย เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติ 
อปท.ที่สภาอยูในเขตอาจใหการอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งการอุดหนุนนาจะมา

จากการที่ อปท.เห็นประโยชน เห็นผลงาน และมีการสื่อสารสรางความเขาใจ สรางความสัมพันธ

ที่ดีระหวางสภาองคกรชุมชนกับ อปท. ตางมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไมใชการพึ่งพาแบบ

อุปถัมปหรือบังคับ 
ซึ่งในการอุดหนุนนี้ กรมสงเสริมปกครองทองถิ่นกับ พอช. จะตองหารือแนวทางการดําน

เนินการเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๓  ในการปฏิบตัภิารกิจตามมาตรา ๑๘  สภาองคกร

ชุมชนตาํบลอาจตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัตภิารกิจแทนก็ไดตามความ

จําเปนและเหมาะสม 
 

 

มาตรา ๒๓ สภาองคกรชุมชนตําบล ตั้งคณะกรรมการ (คณะทํางาน) ขึ้นมาดําเนินการเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งที่เปนภารกิจของสภาตําบลก็ได แตไมใชเปนการตั้งคณะกรรมการบริหารมาทํางาน

แทนสภาองคกรชุมชนตําบลในทุกเรื่อง 
 
 
 
 

มาตรา ๒๔  ใหมีการประชุมในระดบัจังหวัดของสภา

องคกรชุมชนตําบลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อดําเนนิการตามมาตรา ๒๗ 
เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลไมนอยกวาหนึง่ในสี่ของสภา

มาตรา ๒๔ สภาองคกรชุมชนจะมีที่ระดับตําบลเปนหลัก  แตการเชื่อมโยงระดับจังหวัด

ไมไดถือวาเปนสภาองคกรชุมชนจังหวัด แตถือเปนที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด 

ซึ่ง ใหมีการประชุมระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเมื่อมีสภา
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องคกรชุมชนตําบลทั้งหมดในจังหวัดเขาชื่อกันรองขอใหมีการประชุมเพื่อ

พิจารณาและเสนอแนะเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยูในภารกิจของสภาองคกร

ชุมชนตําบล ใหผูวาราชการจังหวัดดาํเนินการจัดใหมีการประชุมในระดับ

จังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 
 

องคกรชุมชนตําบลไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสภาองคกรชุมชนตําบลทั้งหมด ซึ่งใหมีการประชุม

เพื่อพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปนภารกิจของสภาองคกรชุมชนตําบล ซึ่งการประชุมทั้งสอง

ลักษณะเปนการประชุมที่เกิดขึ้น/จัดใหมีการประชุมโดยสภาองคกรชุมชนดวยเอง ไมใชรอให

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุม 
 
 
 

มาตรา ๒๕  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี ้ผูวาราชการจังหวัดอาจ

ดําเนนิการจดัใหมีการประชุมในระดบัจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๑) เมื่อมีกรณีที่จะจัดทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เมื่อเห็นเปนการสมควรที่จะรับฟงความคิดเห็นของ

สภาองคกรชุมชนตําบล 
 

 

มาตรา ๒๕ นอกจากการประชุมที่เปนการนัดหมายตามปกติของสภาองคกรชุมชนตําบล หรือ

กรณีที่สมาชิกหนึ่งในสี่เขาซึ่งกันใหประชุมตามมาตรา ๒๔ แลว ผูวาราชการจังหวัดอาจเปนผูจัด

ใหมีการประชุมในกรณีที่จะจัดทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจังหวัด หรือเห็นสมควรที่จะ

มีการรับฟงความเห็นของสภาองคกรชุมชนตําบลในเรื่องตางๆ  

มาตรา ๒๖  ในการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล บุคคล

ดังตอไปนี้ยอมมีสิทธิเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็นและลงมติ 
(๑) ผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลตามที่ไดรับการเสนอรายชื่อตามมาตรา ๒๑

(๑๒) 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดซึ่งผูแทนของสภาองคกรชุมชน

ตําบลตาม (๑) คัดเลือกใหเชิญมารวมประชุมมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของผูแทนของ

สภาองคกรชุมชนตาม (๑) 
หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหเปนไปตามกติกาของที่ประชุม

ของผูแทนตาม (๑) 
ผูวาราชการจังหวัดหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย อาจเขารวมประชุมเพื่อชี้แจง

แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมได 

มาตรา ๒๖ ในการประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลในระดับจังหวัด ผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล ที่เปนผูแทนจากสภาตําบลละสองคน และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูแทน

สภาองคกรชุมชนตําบลรวมกันคัดเลือกใหเชิญมารวมประชุมจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของผูแทน

สภาองคกรชุมชนตําบล เชน ในจังหวัดนี้มีสภาองคกรชุมชนแลว ๒๐ ตําบล จะมีผูแทนสภา

องคกรชุมชนตําบล ๔๐ คน มาประชุมรวมกันแลวเห็นวา ควรเชิญใครมาเปนผูทรงคุณวุฒิ ก็

สามารถเชิญไดไมเกินหนึ่งในหา คือไมเกิน ๘ คน ซึ่งคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิที่สามารถเชิญ

ประชุมในระดับจังหวัดจะไมไดระบุคุณสมบัติไวใน พ.ร.บ.เหมือนผูทรงคุณวุฒิที่เปนสมาชิกสภา

องคกรชุมชนตําบล แตใหเปนไปตามกติกาที่ผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลกําหนดรวมกัน 
นอกจากสภาองคกรชุมชนตําบล และผูทรงคุณวุฒิดังกลาวแลว ผูวาราชการจังหวัดหรือคน

ที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย อาจเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นได (แต

ลงมติไมได) ในสวนของหนวยงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ไมไดระบุไวใน พ.ร.บ.ก็ขึ้นอยูกับการวาง
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กติกาหรือตกลงรวมกันของที่ประชุม วาจะเชิญใครเขารวมประชุมบาง (ที่จะเปนประโยชนตอการ

ทํางานของสภาองคกรชุมชนตําบล) 
 
 
 
 

มาตรา ๒๗  ใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล ดําเนินการ

เรื่องตางๆ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดและองคการบริหาร

สวนจังหวัดเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เสนอแนะตอผูวาราชการจังหวัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนใน

เรื่องการจัดทําบริการสาธารณะและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวติ และ

สิ่งแวดลอม  
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันระหวางสภาองคกรชุมชน

ตําบล เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
(๔) เสนอขอคิดเห็นในเรื่องที่ผูวาราชการจังหวัดหรือองคการบริหารสวนจังหวัด

ปรึกษา 
      (๕) เสนอรายชื่อผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลสองคน เพื่อไป

รวมประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 

 
มาตรา ๒๗ ที่ประชุมสภาองคกรชมุชนตําบลระดับจังหวัด มีเรื่องที่จะดําเนินการตาม (๑) 

(๒) (๓) (๔) (๕) ซึ่งแตละเรื่องไดระบุไวอยางชัดเจนแลว แตในการดําเนินการเรื่องตางๆที่

ระบุไวสภาองคกรชุมชนตําบลตองมีการทํางานรวมกันกอนที่จะทําได เชนการเสนอแนวทางการ

พัฒนาตอผูวา ในสวนของสภาองคกรชุมชนก็อาจตองมีการทําแผนการพัฒนาดานตางๆของภาค

ชุมชนใหเห็นชัดเจนดวย ซึ่งอาจตองใหเห็นขอเสนอแนะหรือแผนที่สภาองคกรชุมชนจะรวมกัน

ทําเอง แผนที่ทํารวมกับภาครัฐ และเสนอใหรัฐทําเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด  การสงเสริม

ความรวมมือระหวางสภาองคกรชุมชนตําบลในเรื่องที่เกินกําลังระดับทําบลหรือการมาผนึกพลัง

รวมกันจะทําใหเกิดผลดียิ่งขึ้น 
 
 

มาตรา ๒๘  ใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกร

ชุมชนตําบลเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่

ประชุมคนหนึง่ 

ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคบักับการประชุมใน

ระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๒๘ การประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล มีกติกาเหมือนการประชุม

สภาองคกรชุมชนระดับจังหวัด ทั้งในการเลือกประธาน รองประธาน องคประชุมที่ตองไมนอย

กวาครั้งหนึ่ง การลงมติโดยเสียงขางมาก ถาเทากันใหประธานออกเสียงชี้ขาด 
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มาตรา ๒๙  องคการบริหารสวนจังหวัด อาจใหการอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการจัด

ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นกําหนด 

 
มาตรา ๒๙ อบจ.อาจใหการอุดหมนุนคาใชจายเปนเงินอุดหนุนทั่วไป ในการจัดประชุม

ระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล โดยระบุใหกรมการปกครองสวนทองถิ่นเปนผูกําหนด

เรื่องนี้ ซึ่งตองมีการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูที่เกี่ยวของ การที่ อบจ. จะเขามารวมอุดหนุน

คาใชจายมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับการประสานการทํางาน การเห็นประโยชนรวมกัน ตลอดจน

ความสัมพันธระหวางสภาองคกรชุมชนตําบลกับ อบจ. 
 
 
 
 

มาตรา ๓๐  ในปหนึ่งใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) จัดใหมีการ

ประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลอยางนอยหนึ่งครั้ง 

มาตรา ๓๐ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนสนับสนุนใหมีการจัดประชุมระดับชาติของสภา

องคกรชุมชนตําบลอยางนอยหนึ่งครั้ง ซึ่งสามารถประชุมมากกวาหนึ่งครั้งก็ดถามีเรื่องสําคัญที่

ตองปรึกษาหารือรวมกันระดับชาติ และมีงบประมาณเพียงพอในการสนับสนุน 
 
 
 

มาตรา ๓๑  ในการประชุมในระดบัชาติของสภาองคกร

ชุมชนตําบล บุคคลดังตอไปนี้ยอมมีสิทธเิขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น

และลงมต ิ
(๑) ผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลตามที่

ไดรับการเสนอรายชื่อตามมาตรา ๒๗ 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชน

ตําบลตาม (๑) เสนอใหเชิญมารวมประชุมมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของ

ผูแทนตาม (๑) 
หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหเปนไป

มาตรา ๓๑ ผูที่เขารวมประชุมระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล ประกอบดวย ผูแทนสภา

องคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัดๆ ละสองคน ผูทรงคุณวุฒิ  

ที่ผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัดเสนอใหเชิญ โดยมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของ

ผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด ซึ่งผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลระดับจังหวัด จะ

เปนผูรวมกันวางกติกาเกี่ยวกับผูทรงคุณวุฒิ 
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ตามกติกาของที่ประชุมของผูแทนตาม (๑) 
 
 

 

มาตรา ๓๒  ใหที่ประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล ดําเนินการ

เรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสภาองคกร

ชุมชนในระดับตําบลใหเกิดความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดเพื่อเสนอใหสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน(องคการมหาชน)ใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของ

รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลตอพื้นที่มากกวาหนึ่งจังหวัดทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม 
      (๓) สรุปปญหาที่ประชาชนในจังหวัดตางๆ ประสบ และขอเสนอแนะแนว

ทางการแกไขเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 

 
มาตรา ๓๒ ในการประชุมระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลมีภารกิจที่ตองดําเนินการไดแก 

(๑) การกําหนดมาตรการสงเสริมจัดตั้งพัฒนาสภาองคกรชุมชนตําบลใหเขมแข็ง เพื่อ

เสนอใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนใชเปนแนวปฏิบัติ (ลักษณะเดียวกับการที่เครือขายสภา

องคกรชุมชนตําบลรวมกันวางแผนการพัฒนาโดยขบวนชุมชน แลวให พอช.รวมสนับสนุนการ

ขับเคลื่อน) 
(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาดานตางๆ 

รวมถึงการทําโครงการของรัฐที่มีผลตอชุมชน/ประชาชนในวงกวาง ซึ่งเปนบทบาทคลายๆกับ

สภาที่ปรึกษา 
ประมวลสรุปปญหาสําคัญที่เครือขายชุมชน/ประชาชนประสบในพื้นที่ และวางแนวทาง

ขอเสนอแนะการแกไขปญหา เพื่อเสนอ ครม. ใหพิจารณาสั่งการเพื่อนําไปสูการดําเนินการแกไข 
 
 
 
 

มาตรา ๓๔  ใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน)กําหนดขอบังคับ    การ

อุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับ

ตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนนุทั่วไปตามควรแกกรณี   

มาตรา ๓๔ ให พอช.กําหนดขอบังคับ (ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พอช.) การอุดหนุน

คาใชจายในการจัดประชุมระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับตําบล เปนเงินอุดหนุนทั่วไปตาม

ควรแตกรณี ซึ่งในการสนับสนุนคาใชจายจะระบุไวชัดเจนในการจัดประชุมระดับชาติ ในสวน

ระดับจังหวัดอาจตองมีการประสานงบประมาณรวมกันจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ สวนใน

ระดับตําบลเนนการพึ่งตนเองและการเกื้อกูลกันในชุมชนทองถิ่นเปนหลัก งบจากภายนอกอาจมี

เขาไปสนับสนุนบางสวน โดยเฉพาะ อปท. แตไมใชการพึ่งงบภายนอกเปนสําคัญ เปนเวทีการ

ประชุมที่อาจไมตองใชเงินงบประมาณหรือใชเพียงเล็กนอย 
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มาตรา ๓๕  ใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(องคการมหาชน) มีอํานาจหนาที่ 

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล 

รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 
(๑) ประสานและดําเนินการใหมีการจัดตั้งและดําเนินการของสภาองคกรชุมชน

ตําบล รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนตําบลและ

ผลการประชุมของการประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานของสภาองคกรชุมชน

ตําบล 
(๓) ประสานและรวมมือกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ องคกรภาคเอกชนและองคกร

ภาคประชาสังคม ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจัดตั้งและดําเนินการของสภาองคกร

ชุมชนและผลการประชุมในทุกระดับแลวเสนอรายงานตอที่ประชุมสภาองคกรชุมชน

ตําบลระดับชาติและรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
        (๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับชาติหรือ

รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๓๕ ให พอช. มีอํานาจหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและพัฒนากิจการ

ของสภาองคกรชุมชนตําบล ๖ ขอ ที่ไดระบุไวชัดเจนแลว(ซึ่งเปนหนาที่ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ที่

เพิ่มขึ้นจากหนาที่ตาม พ.ร.ฎ.จัดตั้ง พอช.) แตหลายเรื่องเปนการขยายความงานที่เปนภารกิจที

สถาบันไดทําอยูแลวสวนที่เกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนใหชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นมากขึ้น 
 
 

  

 


