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พระราชบัญญัติ 
สภาองค์กรชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและ
ศีลธรรมร่วมกัน หรือดําเนินการอื่นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ 

“ชุมชนท้องถิ่น” หมายความว่า ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่หมู่บ้านหรือตําบล 
“ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม” หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๒๖/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
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“องค์กรชุมชน” หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็นการรวมของชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม ซึ่งจดแจ้งการจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ไม่ว่าประชาชนจะจัดต้ังกันขึ้น
เองหรือโดยการแนะนําหรือสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 

“ผู้นําชุมชน” หมายความว่า ประธานกรรมการของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่น
ด้ังเดิมหรือชุมชนอื่น หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นผู้นําของ
ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมหรือชุมชนอื่นในลักษณะเดียวกัน 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ 

และให้หมายความรวมถึงชุมชนที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศของทางราชการ 
“ตําบล” หมายความว่า เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตําบล เขตในกรุงเทพมหานคร หรือเขตพื้นที่ที่กฎหมายเรียกช่ือเป็นอย่างอื่น 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
สภาองค์กรชุมชนตําบล 

   
 

มาตรา ๕  ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในแต่ละหมู่บ้านซึ่งได้จด
แจ้งการจัดต้ังไว้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่นในตําบลซึ่งได้จดแจ้งการจัดต้ังไว้กับกํานัน  ทั้งนี้ 
โดยการจดแจ้งการจัดต้ังได้กระทําก่อนวันประชุม อาจประชุมปรึกษากันจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล
ขึ้นสภาหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

การได้มาซึ่งผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในแต่ละหมู่บ้าน และการ
ได้มาซึ่งผู้แทนชุมชนอ่ืนในตําบลให้เป็นไปตามที่ผู้นําชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในแต่ละ
หมู่บ้าน หรือผู้นําชุมชนอื่นในตําบล แล้วแต่กรณี ปรึกษาหารือกัน โดยให้มีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละสี่คนและผู้แทนชุมชนอื่นในตําบลชุมชนละสองคน 

การประชุมปรึกษากันตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่น
ด้ังเดิมในแต่ละหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนอื่นในตําบลมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของ
ผู้แทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสองรวมกัน จึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องเห็นสอดคล้องต้องกันให้
จัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจํานวนผู้แทนชุมชนทุกประเภทตามวรรค
สอง 

เมื่อกํานันได้รับจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลแล้วให้ออกใบรับการจดแจ้ง
ให้เป็นหลักฐานและส่งบัญชีรายชื่อให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทราบ 

ในกรณีที่ตําบลหรือหมู่บ้านใดไม่มีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน ให้จดแจ้งการจัดต้ังชุมชน
หรือจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบล แล้วแต่กรณี ไว้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ให้จดแจ้งไว้กับผู้อํานวยการเขต และให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการเขต แล้วแต่กรณี ออกใบรับการจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน และแจ้งให้
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ทราบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการจัดต้ังชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ชุมชน
ท้องถิ่นด้ังเดิมตามวรรคหนึ่ง และการจดแจ้งการจัดต้ังสภาองค์กรชุมชนตําบลตามวรรคสี่และวรรคห้า
ให้เป็นไปตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๖  สภาองค์กรชุมชนตําบล ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกซึ่งเป็นผู้แทนของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิมในแต่ละหมู่บ้าน

และผู้แทนชุมชนอื่นในตําบล ซึ่งได้รับการคัดเลือกและมีจํานวนตามที่ที่ประชุมตามมาตรา ๕ กําหนด 
(๒) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ มีจํานวนไม่เกินหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกตาม (๑) 
ในวาระเริ่มแรกให้ที่ประชุมตามมาตรา ๕ กําหนดจํานวนและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ตาม (๒) ในวาระต่อไป การกําหนดจํานวนและการคัดเลือกให้เป็นไปตามผลการปรึกษาหารือของ
สมาชิกตาม (๑)  ทั้งนี้ ให้คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่เคารพหรือยอมรับนับถือของชุมชนใน
ตําบลน้ัน 

 
มาตรา ๗  สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) ต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจํา หรือมีช่ือในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่า

ด้วยทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านในตําบลน้ันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันคัดเลือก 
(๒) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีตําแหน่งในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก 

(๓) ไม่เคยสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก 

(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 
มาตรา ๘  สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับ

แต่วันคัดเลือก 
ในกรณีที่สมาชิกพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหม่แทน

ภายในกําหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งสมาชิกว่างลง เว้นแต่วาระของสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันจะไม่ดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกแทนก็ได้ กรณีที่มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิก
แทนตําแหน่งที่ว่างให้สมาชิกผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



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 
 
 

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งให้ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหม่ภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ครบวาระ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกสมาชิกขึ้นใหม่ ให้สมาชิกที่พ้นจากตําแหน่ง
ตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

 
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล

อาจพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๓) สภาองค์กรชุมชนตําบลมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน

สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลท้ังหมดที่มีอยู่ให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะ
นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชุมชน 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ 
(๖) มีการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบล 
การวินิจฉัยการพ้นจากตําแหน่งตามมาตรานี้ให้เป็นอํานาจของสภาองค์กรชุมชน

ตําบล ซึ่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ 
 
มาตรา ๑๐  เมื่อสภาองค์กรชุมชนตําบลมีเหตุต้องยุบเลิก ให้ประธานสภาองค์กร

ชุมชนตําบลที่อยู่ในตําแหน่งขณะมีการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบล แจ้งการยุบเลิกต่อกํานัน และ
เมื่อกํานันได้รับการแจ้งการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบลแล้ว ให้กํานันออกใบรับแจ้งการยุบเลิกไว้
เป็นหลักฐานและให้แจ้งไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ทราบด้วย 

ในกรณีที่ ตําบลไม่มี กํานัน เมื่อสภาองค์กรชุมชนตําบลมีเหตุต้องยุบเลิก ให้
ประธานสภาองค์กรชุมชนตําบลท่ีอยู่ในตําแหน่งขณะมีการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบล แจ้งการยุบ
เลิกต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งการยุบเลิกต่อ
ผู้อํานวยการเขต และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการเขต แล้วแต่กรณี ออก
ใบรับแจ้งการยุบเลิกไว้เป็นหลักฐาน และให้แจ้งไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ได้ทราบด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดแจ้งการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบล ให้
เป็นไปตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๑  ในกรณีที่มีการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตําบลใด ให้โอนบรรดา

ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ทั้งหมดแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณะตามที่ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชน
ตําบลเห็นสมควร 

การโอนบรรดาทรัพย์สินหากไม่ได้จัดการตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ให้สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นและแจ้งให้ที่ประชุมในระดับ
จังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลทราบ 

 
มาตรา ๑๒  สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลต้อง 



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 
 
 

(๑) ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๒) ไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
(๓) ไม่สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเข้ารับการสรรหาเป็น
สมาชิกวุฒิสภา 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลพ้นจากตําแหน่งยังไม่ครบหนึ่ง

ปีและได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ห้าม
มิให้ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเวลาหนึ่งปีนับแต่วันสมัครเข้ารับเลือกต้ังหรือเข้ารับ
การสรรหาแต่ไม่ได้รับเลือกต้ังหรือสรรหา แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง

ท้องที่ ให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนในหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวม
ยังคงเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระหรือพ้นจาก
ตําแหน่งด้วยเหตุอ่ืน 

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาองค์กร
ชุมชนซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนในหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลอยู่ต่อไป โดย
ให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลที่มีภูมิลําเนาอยู่ของหมู่บ้านใดก็ให้เป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนซึ่ง
เป็นผู้แทนองค์กรชุมชนของหมู่บ้านนั้น จนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระ และจัดให้มีการ
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรชุมชนให้ครบตามจํานวนที่กําหนด ทั้งใน
หมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดต้ังขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๑๕  ในคราวประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลครั้งแรก ให้สมาชิกสภาองค์กร

ชุมชนตําบลเลือกกันเองเป็นประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาสองคนเป็นรองประธานสภา
คนที่หนึ่งและรองประธานสภาคนที่สอง 

 
มาตรา ๑๖  ประธานสภา มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เรียกและดําเนินการประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบลให้เป็นไปตามกติกาและ

มติของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๓) ออกกติกาและคําสั่งใด ๆ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการประชุม 
(๔) เป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบลในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
(๕) แต่งต้ังเลขานุการสภาโดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๖) อํานาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
 



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 ๑๗  รองประธานสภา มีอํานาจและหน้าที่ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็น
อํานาจหน้าที่ของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 

 
มาตรา ๑๘  เลขานุการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม 

และงานอื่นใดตามที่สภาองค์กรชุมชนตําบลมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๙  สภาองค์กรชุมชนตําบลต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 

เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตําบลน้ัน 
นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง เมื่อสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลเข้าช่ือกันไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดยื่นหนังสือร้องขอให้เปิดการประชุม ประธานสภาองค์กร
ชุมชนตําบลต้องจัดให้มีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

 
มาตรา ๒๐  การประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบล ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง
มาก สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๑  ให้สภาองค์กรชุมชนตําบลมีภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ ในการจัดการ  การบํารุ งรักษา  และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

(๓) เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งการ
ร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(๔) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนาต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับ
การจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖) จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินการต้องนํา
ความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรชุมชนในตําบลเกิดความเข้มแข็งและสมาชิก
องค์กรชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตําบลสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(๘) ประสานและร่วมมือกับสภาองค์กรชุมชนตําบลอ่ืน 



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 
 
 

(๙) รายงานปัญหาและผลที่เกิดขึ้นในตําบลอันเนื่องจากการดําเนินงานใด ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ โดยรายงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๑๑) จัดทํารายงานประจําปีของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมถึงสถานการณ์ด้านต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในตําบล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
(๑๒) เสนอรายชื่อผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบลเพื่อไปร่วมประชุมในระดับจังหวัด

ของสภาองค์กรชุมชนตําบล จํานวนสองคน 
 
มาตรา ๒๒  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐส่งเสริม สนับสนุน 

และให้ความร่วมมือ รวมตลอดทั้งชี้แจงทําความเข้าใจแก่สภาองค์กรชุมชนตําบลและชุมชนทุก
ประเภทตามที่ร้องขอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรชุมชนตําบลอยู่ในเขตอาจให้การอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของสภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนด 

ในการกําหนดตามวรรคสองให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหารือกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ด้วย 

 
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา ๒๑ สภาองค์กรชุมชนตําบลอาจต้ัง

คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจแทนก็ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 

หมวด ๒ 
การประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล 

   
 

มาตรา ๒๔  ให้มีการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง เพื่อดําเนินการตามมาตรา ๒๗ 

เมื่อสภาองค์กรชุมชนตําบลไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของสภาองค์กรชุมชนตําบลท้ังหมด
ในจังหวัดเข้าช่ือกันร้องขอให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแนะเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยู่ในภารกิจ
ของสภาองค์กรชุมชนตําบล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดําเนินการจัดให้มีการประชุมในระดับจังหวัดของ
สภาองค์กรชุมชนตําบล 

 
มาตรา ๒๕  เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดําเนินการจัดให้มีการ

ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๑) เมื่อมีกรณีที่จะจัดทําหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เมื่อเห็นเป็นการสมควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
 



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 ๒๖  ในการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล บุคคล
ดังต่อไปนี้ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและลงมติ 

(๑) ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตําบลตามที่ได้รับการเสนอรายชื่อตามมาตรา ๒๑ (๑๒) 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดซึ่งผู้แทนของสภาองค์กรชุมชนตําบล

ตาม (๑) คัดเลือกให้เชิญมาร่วมประชุมมีจํานวนไม่เกินหนึ่งในห้าของผู้แทนของสภาองค์กรชุมชนตาม 
(๑) 

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามกติกาของที่ประชุมของ
ผู้แทนตาม (๑) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย อาจเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้ 

 
มาตรา ๒๗  ให้ที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบล ดําเนินการ

เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์การบริหารส่วน

จังหวัด เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของ

รัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข หรือความต้องการของประชาชนในเรื่องการจัดทํา
บริการสาธารณะและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนตําบล 
เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

(๔) เสนอข้อคิดเห็นในเรื่องที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปรึกษา 

(๕) เสนอรายชื่อผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลสองคน เพื่อไปร่วม
ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล 

 
มาตรา ๒๘  ให้ที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลเลือกกันเองเป็น

ประธานที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่ประชุมคนหนึ่ง 
ให้นําความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กร

ชุมชนตําบลด้วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๙  องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการจัดประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
   

 



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 
 
 

มาตรา ๓๐  ในปีหนึ่งให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดให้มีการ
ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 
มาตรา ๓๑  ในการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล บุคคล

ดังต่อไปนี้ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นและลงมติ 
(๑) ผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลตามที่ได้รับการเสนอรายชื่อตาม

มาตรา ๒๗ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตําบลตาม (๑) เสนอให้

เชิญมาร่วมประชุมมีจํานวนไม่เกินหนึ่งในห้าของผู้แทนตาม (๑) 
หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) ให้เป็นไปตามกติกาของที่ประชุมของ

ผู้แทนตาม (๑) 
 
มาตรา ๓๒  ให้ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล ดําเนินการเรื่อง

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังและการพัฒนาสภาองค์กร

ชุมชนในระดับตําบลให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้เพื่อเสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

(๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม 

(๓) สรุปปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 

 
มาตรา ๓๓  การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบลให้ที่ประชุมเลือก

กันเองเป็นประธานที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่ประชุมคนหนึ่ง 
ให้นําความในมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับกับการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กร

ชุมชนตําบลด้วยโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบล 

   
 

มาตรา ๓๔  ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กําหนดข้อบังคับการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดประชุมในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับตําบลของสภา
องค์กรชุมชนตําบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปตามควรแก่กรณี 

 



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 
 
 

มาตรา ๓๕  ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีอํานาจหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตําบล รวมทั้งให้มีอํานาจ
หน้าที่ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ประสานและดําเนินการให้มีการจัดต้ังและดําเนินการของสภาองค์กรชุมชน
ตําบล รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนตําบลและผลการประชุม
ของการประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตําบล 

(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานของสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๓) ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมในการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนตําบล 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจัดต้ังและดําเนินการของสภาองค์กรชุมชน

และผลการประชุมในทุกระดับแล้วเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับชาติและ
รัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตําบลระดับชาติหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท ์

นายกรัฐมนตร ี



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 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยชุมชนเป็นสังคมฐานรากที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ การพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผล
ให้ชุมชนอ่อนแอประสบปัญหาความยากจน เกิดปัญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนถูกทําลายจนเสื่อมโทรม เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาล
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรองสิทธิชุมชนและประชาชนให้มีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น จึง
เห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณากร/ปรับปรุง 
วศิน/ตรวจ 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 


