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พระราชบัญญตั ิ
สภาองคกรชุมชน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ชุมชน” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและ

วัตถุประสงครวมกัน เพ่ือชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและ
ศีลธรรมรวมกัน หรือดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได 

“ชุมชนทองถ่ิน” หมายความวา ชุมชนที่อยูรวมกันในพื้นที่หมูบานหรือตําบล 
“ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม” หมายความวา ชุมชนทองถ่ินซึ่งเกิดขึ้นกอนประกาศใช

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๒๖/๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“องคกรชุมชน” หมายความวา องคกรซึ่งเปนการรวมของชุมชน ชุมชนทองถ่ิน 
หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ซึ่งจดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ไมวาประชาชนจะจัดตั้ง
กันขึ้นเองหรือโดยการแนะนําหรือสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ เอกชน หรือองคกรพัฒนา
เอกชน 

“ผูนําชุมชน” หมายความวา ประธานกรรมการของชุมชนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิมหรือชุมชนอื่น หรือหัวหนากลุม หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนผูนํา
ของชุมชนทองถ่ิน ชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมหรือชุมชนอื่นในลักษณะเดียวกัน 

“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
“หมูบาน” หมายความวา หมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครอง

ทองที่ และใหหมายความรวมถึงชุมชนที่จัดตั้งข้ึนตามประกาศของทางราชการ 
“ตําบล” หมายความวา เขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล องคการ

บริหารสวนตําบล เขตในกรุงเทพมหานคร หรือเขตพื้นที่ที่กฎหมายเรียกชื่อเปนอยางอ่ืน 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
สภาองคกรชุมชนตําบล 

   
 

มาตรา ๕  ผูแทนชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในแตละหมูบานซึ่งได
จดแจงการจัดตั้งไวกับผูใหญบาน และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลซึ่งไดจดแจงการจัดตั้งไวกับกํานัน  
ทั้งนี้ โดยการจดแจงการจัดตั้งไดกระทํากอนวันประชุม อาจประชุมปรึกษากันจัดตั้งสภาองคกร
ชุมชนตําบลขึ้นสภาหนึ่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ได 

การไดมาซึ่งผูแทนชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในแตละหมูบาน และ
การไดมาซึ่งผูแทนชุมชนอื่นในตําบลใหเปนไปตามที่ผูนําชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม
ในแตละหมูบาน หรือผูนําชุมชนอื่นในตําบล แลวแตกรณี ปรึกษาหารือกัน โดยใหมีผูแทนชุมชน
ทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในแตละหมูบาน หมูบานละสี่คนและผูแทนชุมชนอื่นในตําบล
ชุมชนละสองคน 

การประชุมปรึกษากันตามวรรคหนึ่ง ตองมีผูแทนชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิมในแตละหมูบาน และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลมารวมประชุมไมนอยกวารอยละหก
สิบของผูแทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสองรวมกัน จึงจะเปนองคประชุม และตองเห็น
สอดคลองตองกันใหจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนผูแทน
ชุมชนทุกประเภทตามวรรคสอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อกํานันไดรับจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลแลวใหออกใบรับการจด
แจงใหเปนหลักฐานและสงบัญชีรายชื่อใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ทราบ 

ในกรณีที่ตําบลหรือหมูบานใดไมมีกํานันหรือผูใหญบาน ใหจดแจงการจัดตั้ง
ชุมชนหรือจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบล แลวแตกรณี ไวกับผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ใหจดแจงไวกับผูอํานวยการเขต และใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี ออกใบรับการจดแจงไวเปน
หลักฐาน และแจงใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ทราบ 

หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจดแจงการจัดตั้งชุมชน ชุมชนทองถ่ิน ชุมชน
ทองถ่ินดั้งเดิมตามวรรคหนึ่ง และการจดแจงการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลตามวรรคสี่และ
วรรคหาใหเปนไปตามที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖  สภาองคกรชุมชนตําบล ประกอบดวย 
(๑) สมาชิกซึ่งเปนผูแทนของชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมในแตละ

หมูบานและผูแทนชุมชนอื่นในตําบล ซึ่งไดรับการคัดเลือกและมีจํานวนตามที่ที่ประชุมตามมาตรา 
๕ กําหนด 

(๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกตาม (๑) 
ในวาระเริ่มแรกใหที่ประชุมตามมาตรา  ๕ กําหนดจํานวนและคัดเลือก

ผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ในวาระตอไป การกําหนดจํานวนและการคัดเลือกใหเปนไปตามผลการ
ปรึกษาหารือของสมาชิกตาม (๑)  ทั้งนี้ ใหคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนที่เคารพหรือยอมรับ
นับถือของชุมชนในตําบลนั้น 

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

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูเปนประจํา หรือมีช่ือในทะเบียนบานตามกฎหมาย

วาดวยทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวัน
คัดเลือก 

(๒) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูมีตําแหนงในพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ของพรรคการเมือง ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 

(๓) ไมเคยสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขารับการ
สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับ
แตวันคัดเลือก 

ในกรณีที่สมาชิกพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหม
แทนภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงสมาชิกวางลง เวนแตวาระของสมาชิกเหลือ
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการใหไดมาซึ่งสมาชิกแทนก็ได กรณีที่มีการดําเนินการให
ไดมาซึ่งสมาชิกแทนตําแหนงที่วางใหสมาชิกผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาทีเ่หลืออยู
ของผูซึ่งตนแทน  ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหมภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ครบวาระ ในระหวางที่ยังมิไดมีการคัดเลือกสมาชิกข้ึนใหม ใหสมาชิกที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไป 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกสภาองคกรชุมชน

ตําบลอาจพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๓) สภาองคกรชุมชนตําบลมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลทั้งหมดที่มีอยูใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความ
ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชุมชน 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๒ 
(๖) มีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
การวินิจฉัยการพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ใหเปนอํานาจของสภาองคกรชุมชน

ตําบล ซึ่งตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู 
 
มาตรา ๑๐  เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลมีเหตุตองยุบเลิก ใหประธานสภาองคกร

ชุมชนตําบลที่อยูในตําแหนงขณะมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล แจงการยุบเลิกตอกํานัน 
และเมื่อกํานันไดรับการแจงการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบลแลว ใหกํานันออกใบรับแจงการยุบ
เลิกไวเปนหลักฐานและใหแจงไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดทราบดวย 

ในกรณีที่ตําบลไมมีกํานัน เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลมีเหตุตองยุบเลิก ให
ประธานสภาองคกรชุมชนตําบลที่อยูในตําแหนงขณะมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล แจงการ
ยุบเลิกตอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ใหแจงการยุบ
เลิกตอผูอํานวยการเขตและใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูอํานวยการเขต แลวแต
กรณี ออกใบรับแจงการยุบเลิกไวเปนหลักฐาน และใหแจงไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) ไดทราบดวย 

หลักเกณฑ วิธีการ และแบบการจดแจงการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล ให
เปนไปตามที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ประกาศกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบลใด ใหโอนบรรดา

ทรัพยสินที่เหลืออยูทั้งหมดแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรสาธารณะตามที่ที่ประชุมสภาองคกร
ชุมชนตําบลเห็นสมควร 

การโอนบรรดาทรัพยสินหากไมไดจัดการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เปนผูดําเนินการใหเสร็จสิ้นและแจงใหที่ประชุมในระดับ
จังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลทราบ 

 
มาตรา ๑๒  สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตอง 
(๑) ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๒) ไมกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขารับการสรรหา
เปนสมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลพนจากตําแหนงยังไมครบ

หนึ่งปและไดสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเขารับการสรรหาเปนสมาชิก
วุฒิสภา หามมิใหผูนั้นเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันสมัครเขารับ
เลือกตั้งหรือเขารับการสรรหาแตไมไดรับเลือกตั้งหรือสรรหา แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ

ปกครองทองที่ ใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนในหมูบานเดิมที่ถูก
ยุบหรือถูกรวมยังคงเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตาม
วาระหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน 

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม ใหสมาชิกสภา
องคกรชุมชนซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนในหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลอยู
ตอไป โดยใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูของหมูบานใดก็ใหเปนสมาชิกสภา
องคกรชุมชนซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนของหมูบานนั้น จนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระ 
และจัดใหมีการคัดเลือกสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซึ่งเปนผูแทนองคกรชุมชนใหครบตาม
จํานวนที่กําหนด ทั้งในหมูบานเดิมและหมูบานที่จัดตั้งข้ึนใหม 

 
มาตรา ๑๕  ในคราวประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลครั้งแรก ใหสมาชิกสภา

องคกรชุมชนตําบลเลือกกันเองเปนประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาสองคนเปนรอง
ประธานสภาคนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๖  ประธานสภา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เรียกและดําเนินการประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบลใหเปนไปตามกติกา

และมติของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๓) ออกกติกาและคําส่ังใด ๆ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยในการประชุม 
(๔) เปนผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก 
(๕) แตงตั้งเลขานุการสภาโดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๖) อํานาจและหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
 
มาตรา ๑๗  รองประธานสภา มีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอัน

เปนอํานาจหนาที่ของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 
 
มาตรา ๑๘ เลขานุการสภา มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม 

และงานอื่นใดตามที่สภาองคกรชุมชนตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  สภาองคกรชุมชนตําบลตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละส่ีครั้ง 

เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามภารกิจของสภาองคกรชุมชนตําบลนั้น 
นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง เมื่อสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเขาช่ือกัน

ไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดยื่นหนังสือรองขอใหเปดการประชุม ประธานสภา
องคกรชุมชนตําบลตองจัดใหมีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

 
มาตรา ๒๐  การประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม การลงมติของที่ประชุมใหถือ
เสียงขางมาก สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๑  ใหสภาองคกรชุมชนตําบล มีภารกิจดังตอไปนี ้
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนอนุรักษหรือฟนฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนรวมมือกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติอยางย่ังยืน 

(๓) เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกรชุมชน รวมตลอดทั้งการ
รวมมือกันในการคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

(๔) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขและการพัฒนาตอองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนอัน
เก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๖) จัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทั้งนี้ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐซึ่งเปนผูดําเนินการหรือเปนผูอนุญาตให
ภาคเอกชนดําเนินการตองนําความเห็นดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย 

(๗) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรชุมชนในตําบลเกิดความเขมแข็งและ
สมาชิกองคกรชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตําบลสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

(๘) ประสานและรวมมือกับสภาองคกรชุมชนตําบลอื่น 
(๙) รายงานปญหาและผลที่เกิดขึ้นในตําบลอันเนื่องจากการดําเนินงานใด ๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานของรัฐ โดยรายงานตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ 

(๑๐) วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๑๑) จัดทํารายงานประจําปของสภาองคกรชุมชนตําบล รวมถึงสถานการณดาน

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในตําบล เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ 
(๑๒) เสนอรายชื่อผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลเพื่อไปรวมประชุมในระดับ

จังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล จํานวนสองคน 
 
มาตรา ๒๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานของรัฐสงเสริม 

สนับสนุน และใหความรวมมือ รวมตลอดทั้งช้ีแจงทําความเขาใจแกสภาองคกรชุมชนตําบลและ
ชุมชนทุกประเภทตามที่รองขอ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สภาองคกรชุมชนตําบลอยูในเขตอาจใหการ
อุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

ในการกําหนดตามวรรคสองใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินหารือกับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ดวย 

 
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๑ สภาองคกรชุมชนตําบลอาจตั้ง

คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจแทนก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

หมวด ๒ 
การประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ใหมีการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๒๗ 

เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของสภาองคกรชุมชนตําบล
ทั้งหมดในจังหวัดเขาช่ือกันรองขอใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแนะเรื่องหนึ่งเร่ืองใดอัน
อยูในภารกิจของสภาองคกรชุมชนตําบล ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการจัดใหมีการประชุมใน
ระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการจัดใหมีการ

ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๑) เมื่อมีกรณีที่จะจัดทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เมื่อเห็นเปนการสมควรที่จะรับฟงความคิดเห็นของสภาองคกรชุมชนตําบล 
 
มาตรา ๒๖ ในการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล บุคคล

ดังตอไปนี้ยอมมีสิทธิเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็นและลงมต ิ
(๑) ผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลตามที่ไดรับการเสนอรายชื่อตามมาตรา ๒๑ 

(๑๒) 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดซึ่งผูแทนของสภาองคกรชุมชน

ตําบลตาม (๑) คัดเลือกใหเชิญมารวมประชุมมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของผูแทนของสภาองคกร
ชุมชนตาม (๑) 

หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหเปนไปตามกติกาของที่ประชุม
ของผูแทนตาม (๑) 

ผูวาราชการจังหวัดหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย อาจเขารวมประชุมเพื่อช้ีแจง
แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมได 

 
มาตรา ๒๗  ใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล ดําเนินการ

เร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดและองคการบริหาร

สวนจังหวัด เพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เสนอแนะตอผูวาราชการจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงาน

ของรัฐที่เก่ียวของเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไข หรือความตองการของประชาชนในเรื่องการ
จัดทําบริการสาธารณะและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอม 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือกันระหวางสภาองคกรชุมชน
ตําบล เพ่ือใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

(๔) เสนอขอคิดเห็นในเรื่องที่ผูวาราชการจังหวัดหรือองคการบริหารสวนจังหวัด
ปรึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เสนอรายชื่อผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลสองคน เพ่ือไป
รวมประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 

 
มาตรา ๒๘  ใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเลือกกันเอง

เปนประธานที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่ประชุมคนหนึ่ง 
ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับกับการประชุมในระดับจังหวัดของสภา

องคกรชุมชนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหการอุดหนุนคาใชจายในการ

ดําเนินการจัดประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 
   

 
มาตรา ๓๐  ในปหนึ่งใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) จัดใหมี

การประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลอยางนอยหนึ่งครั้ง 
 
มาตรา ๓๑  ในการประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล บุคคล

ดังตอไปนี้ยอมมีสิทธิเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็นและลงมต ิ
(๑) ผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลตามที่ไดรับการเสนอรายชื่อ

ตามมาตรา ๒๗ 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลตาม (๑) 

เสนอใหเชิญมารวมประชุมมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของผูแทนตาม (๑) 
หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม (๒) ใหเปนไปตามกติกาของที่ประชุม

ของผูแทนตาม (๑) 
 
มาตรา ๓๒  ใหที่ประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล ดําเนินการ

เร่ืองตาง ๆ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการพัฒนาสภาองคกร

ชุมชนในระดับตําบลใหเกิดความเขมแข็งและพ่ึงตนเองไดเพ่ือเสนอใหสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) ใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีผลตอพ้ืนที่มากกวาหนึ่งจังหวัดทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพ
ชีวิต และส่ิงแวดลอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) สรุปปญหาที่ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ประสบ และขอเสนอแนะแนว
ทางการแกไขเพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลใหที่ประชุม

เลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่ประชุมคนหนึ่ง 
ใหนําความในมาตรา ๒๐ มาใชบังคับกับการประชุมในระดับชาติของสภาองคกร

ชุมชนตําบลดวยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การสงเสริมกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล 

   
 

มาตรา ๓๔  ใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กําหนดขอบังคับ
การอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับตําบลของ
สภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามควรแกกรณี 

 
มาตรา ๓๕  ใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) มีอํานาจหนาที่

สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล รวมทั้งใหมี
อํานาจหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ประสานและดําเนินการใหมีการจัดตั้งและดําเนินการของสภาองคกรชุมชน
ตําบล รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนตําบลและผลการ
ประชุมของการประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 

(๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานของสภาองคกรชุมชน
ตําบล 

(๓) ประสานและรวมมือกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของ องคกรภาคเอกชนและองคกรภาคประชา
สังคมในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้

(๔) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจัดตั้งและดําเนินการของสภาองคกร

ชุมชนและผลการประชุมในทุกระดับแลวเสนอรายงานตอที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล
ระดับชาติและรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(๖) ปฏิบัติหนาที่ อ่ืนตามที่ที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับชาติหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ดวยชุมชนเปนสังคมฐานรากที่
มีความสําคัญทางประวัติศาสตร มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกตางหลากหลายตามภูมินิเวศ การพฒันา
ประเทศที่ผานมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางรวดเร็ว 
สงผลใหชุมชนออนแอประสบปญหาความยากจน เกิดปญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมของชุมชนถูกทําลายจนเสื่อมโทรม เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถจัดการตนเอง
ไดอยางย่ังยืน รวมทั้ง มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ การสรางระบอบประชาธิปไตย และ
ระบบธรรมาภิบาลซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและประชาชน
ใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาของทองถ่ิน จึงเห็นสมควรสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและประชาชนไดเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


