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เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๖๔  และมาตรา  ๖๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีผลประโยชนและวัตถุประสงครวมกัน
เพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนกัน  หรือทํากิจกรรมอันชอบดวยกฎหมายและศีลธรรมรวมกัน  หรือ
ดําเนินการอื่นอันเปนประโยชนรวมกันของสมาชิก  มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีระบบ 
บริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุมได 

“ชุมชนทองถิ่น”  หมายความวา  ชุมชนที่อยูรวมกันในพื้นที่หมูบานหรือตําบล 
“ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม”  หมายความวา  ชุมชนทองถิ่นซ่ึงเกิดข้ึนกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐ 
“องคกรชุมชน”  หมายความวา  องคกรซ่ึงเปนการรวมของชุมชน  ชุมชนทองถิ่น  หรือ 

ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม  ซ่ึงจดแจงการจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ไมวาประชาชนจะจัดต้ังกันข้ึนเอง  
หรือโดยการแนะนําหรือสนับสนุนของหนวยงานของรัฐ  เอกชน  หรือองคกรพัฒนาเอกชน 

“ผูนําชุมชน”  หมายความวา  ประธานกรรมการของชุมชนทองถิ่น  ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม 
หรือชุมชนอื่น  หรือหัวหนากลุม  หรือผูดํารงตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนผูนําของ 
ชุมชนทองถิ่น  ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมหรือชุมชนอื่นในลักษณะเดียวกัน 

“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
“หมูบาน”  หมายความวา  หมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการปกครองทองที่  และ 

ใหหมายความรวมถึงชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศของทางราชการ 
“ตําบล”  หมายความวา  เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  

เขตในกรุงเทพมหานคร  หรือเขตพื้นที่ที่กฎหมายเรียกชื่อเปนอยางอื่น 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมวด  ๑ 

สภาองคกรชุมชนตําบล 
 

 

มาตรา ๕ ผูแทนชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมในแตละหมูบานซ่ึงไดจดแจง 
การจัดต้ังไวกับผูใหญบาน  และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลซ่ึงไดจดแจงการจัดต้ังไวกับกํานัน  ทั้งนี้  โดยการ
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จดแจงการจัดต้ังไดกระทํากอนวันประชุม  อาจประชุมปรึกษากันจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลข้ึน 
สภาหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัตินี้ได 

การไดมาซ่ึงผูแทนชุมชนทองถิ่น  หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมในแตละหมูบาน  และการไดมา 
ซ่ึงผูแทนชุมชนอื่นในตําบลใหเปนไปตามที่ผูนําชุมชนทองถิ่น  หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมในแตละหมูบาน
หรือผูนําชุมชนอื่นในตําบลแลวแตกรณีปรึกษาหารือกัน   โดยใหมีผูแทนชุมชนทองถิ่น   หรือ 
ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมในแตละหมูบาน  หมูบานละสี่คนและผูแทนชุมชนอื่นในตําบลชุมชนละสองคน 

การประชุมปรึกษากันตามวรรคหนึ่ง  ตองมีผูแทนชุมชนทองถ่ิน  หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม 
ในแตละหมูบาน  และผูแทนชุมชนอื่นในตําบลมารวมประชุมไมนอยกวารอยละหกสิบของผูแทนชมุชน
ทุกประเภทตามวรรคสองรวมกัน  จึงจะเปนองคประชุม  และตองเห็นสอดคลองตองกันใหจัดต้ัง 
สภาองคกรชุมชนตําบลไมนอยกวารอยละหกสิบของจํานวนผูแทนชุมชนทุกประเภทตามวรรคสอง 

เมื่อกํานันไดรับจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลแลวใหออกใบรับการจดแจง 
ใหเปนหลักฐานและสงบัญชีรายชื่อใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ทราบ 

ในกรณีที่ตําบลหรือหมูบานใดไมมีกํานันหรือผูใหญบาน  ใหจดแจงการจัดต้ังชุมชนหรือ 
จดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบล  แลวแตกรณี  ไวกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร  ใหจดแจงไวกับผูอํานวยการเขต  และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือผูอํานวยการเขต  แลวแตกรณี  ออกใบรับการจดแจงไวเปนหลักฐาน  และแจงใหสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ทราบ 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบการจดแจงการจัดต้ังชุมชน  ชุมชนทองถิ่น  ชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม
ตามวรรคหนึ่ง  และการจดแจงการจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลตามวรรคสี่และวรรคหาใหเปนไป
ตามที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ สภาองคกรชุมชนตําบล  ประกอบดวย 
(๑) สมาชิกซ่ึงเปนผูแทนของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมในแตละหมูบานและ

ผูแทนชุมชนอื่นในตําบล  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกและมีจํานวนตามที่ที่ประชุมตามมาตรา  ๕  กําหนด 
(๒) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ  มีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกตาม  (๑) 
ในวาระเริ่มแรกใหที่ประชุมตามมาตรา  ๕  กําหนดจํานวนและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  

ในวาระตอไป  การกําหนดจํานวนและการคัดเลือกใหเปนไปตามผลการปรึกษาหารือของสมาชิก 
ตาม  (๑)  ทั้งนี้  ใหคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนที่เคารพหรือยอมรับนับถือของชุมชนในตําบลนั้น 
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มาตรา ๗ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตามมาตรา  ๖  (๑)  และ  (๒)  ตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู เปนประจํา  หรือมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
ทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปจนถึงวันคัดเลือก 

(๒) ไมเปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูมีตําแหนงในพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง  
ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 

(๓) ไมเคยสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือเขารับการสรรหาเปน
สมาชิกวุฒิสภา  ในระยะเวลาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๘ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ปนับแต 
วันคัดเลือก 

ในกรณีที่สมาชิกพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหมแทนภายใน
กําหนดเวลาหกสิบวันนับแต วันที่ ตําแหนงสมาชิกวางลง  เวนแตวาระของสมาชิกเหลือไมถึง 
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมดําเนินการใหไดมาซ่ึงสมาชิกแทนก็ได  กรณีที่มีการดําเนินการใหไดมา 
ซ่ึงสมาชิกแทนตําแหนงที่วางใหสมาชิกผูนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของ 
ผูซ่ึงตนแทน  ทั้งนี้  ใหนําความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อครบกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการคัดเลือกสมาชิกใหมภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ครบวาระ  ในระหวางที่ยังมิไดมีการคัดเลือกสมาชิกข้ึนใหม  ใหสมาชิกที่พนจากตําแหนงตามวาระนั้น
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป 

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ   สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
อาจพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอประธานสภาองคกรชุมชนตําบล 
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(๓) สภาองคกรชุมชนตําบลมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
สภาองคกรชุมชนตําบลทั้งหมดที่มีอยูใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา 
ซ่ึงความเสื่อมเสียตอชุมชน 

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

ซ่ึงตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู 
มาตรา ๑๐ เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลมีเหตุตองยุบเลิก  ใหประธานสภาองคกรชุมชนตําบล

ที่อยูในตําแหนงขณะมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล  แจงการยุบเลิกตอกํานัน  และเมื่อกํานันไดรับ
การแจงการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบลแลว  ใหกํานันออกใบรับแจงการยุบเลิกไวเปนหลักฐาน  
และใหแจงไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ไดทราบดวย 

ในกรณีที่ตําบลไมมีกํานัน  เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลมีเหตุตองยุบเลิก   ใหประธาน 
สภาองคกรชุมชนตําบลที่อยูในตําแหนงขณะมีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล  แจงการยุบเลิกตอ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร  ใหแจงการยุบเลิกตอผูอํานวยการเขต  
และใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือผูอํานวยการเขต  แลวแตกรณี  ออกใบรับแจงการยุบเลิก 
ไวเปนหลักฐาน  และใหแจงไปยังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ไดทราบดวย 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และแบบการจดแจงการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบล  ใหเปนไปตามที่
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการยุบเลิกสภาองคกรชุมชนตําบลใด  ใหโอนบรรดาทรัพยสิน 
ที่เหลืออยูทั้งหมดแกหนวยงานของรัฐหรือองคกรสาธารณะตามที่ที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล
เห็นสมควร 

การโอนบรรดาทรัพยสินหากไมไดจัดการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสถาบันพัฒนา 
องคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  เปนผูดําเนินการใหเสร็จส้ินและแจงใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของ
สภาองคกรชุมชนตําบลทราบ 

มาตรา ๑๒ สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตอง 
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(๑) ไมชวยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังเปนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒) ไมกระทําการอันเปนการฝาฝนกฎหมายและศีลธรรมอันดี 
(๓) ไมสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลพนจากตําแหนงยังไมครบหนึ่งปและ 

ไดสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา  หามมิใหผูนั้น 
เปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเวลาหนึ่งปนับแตวันสมัครเขารับเลือกต้ังหรือเขารับการสรรหา
แตไมไดรับเลือกต้ังหรือสรรหา  แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๔ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่   
ใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซ่ึงเปนผูแทนองคกรชุมชนในหมูบานเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเปน
สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลตอไปจนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระหรือพนจากตําแหนง 
ดวยเหตุอื่น 

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางสวนของหมูบานใดขึ้นเปนหมูบานใหม  ใหสมาชิกสภาองคกรชุมชน
ซ่ึงเปนผูแทนองคกรชุมชนในหมูบานเดิมยังคงเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลอยูตอไป  โดยให
สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลที่มีภูมิลําเนาอยูของหมูบานใดก็ใหเปนสมาชิกสภาองคกรชุมชนซ่ึงเปน
ผูแทนองคกรชุมชนของหมูบานนั้น  จนกวาสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามวาระ  และจัดใหมีการคัดเลือก
สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลซ่ึงเปนผูแทนองคกรชุมชนใหครบตามจํานวนที่กําหนด  ทั้งในหมูบานเดิม
และหมูบานที่จัดต้ังข้ึนใหม 

มาตรา ๑๕ ในคราวประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลคร้ังแรก  ใหสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล
เลือกกันเองเปนประธานสภาคนหนึ่ง  และรองประธานสภาสองคนเปนรองประธานสภาคนที่หนึ่ง 
และรองประธานสภาคนที่สอง 

มาตรา ๑๖ ประธานสภา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เรียกและดําเนินการประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๒) ควบคุมและดําเนินกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบลใหเปนไปตามกติกาและมติของ

สภาองคกรชุมชนตําบล 
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(๓) ออกกติกาและคําส่ังใด ๆ  เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในการประชุม 
(๔) เปนผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
(๕) แตงต้ังเลขานุการสภาโดยความเห็นชอบของสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๖) อํานาจและหนาที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
มาตรา ๑๗ รองประธานสภา  มีอํานาจและหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการอันเปน 

อํานาจหนาที่ของประธานสภา  หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 
มาตรา ๑๘ เลขานกุารสภา  มีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม  และงานอื่นใด

ตามที่สภาองคกรชุมชนตําบลมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ สภาองคกรชุมชนตําบลตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละส่ีคร้ัง  เพื่อดําเนินการ

ใหเปนไปตามภารกิจของสภาองคกรชุมชนตําบลนั้น 
นอกจากการประชุมตามวรรคหนึ่ง  เมื่อสมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลเขาชื่อกันไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดย่ืนหนังสือรองขอใหเปดการประชุม  ประธานสภาองคกรชุมชนตําบล
ตองจัดใหมีการประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

มาตรา ๒๐ การประชุมสภาองคกรชุมชนตําบล  ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม  การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  
สมาชิกสภาองคกรชุมชนตําบลคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ ใหสภาองคกรชุมชนตําบล  มีภารกิจดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของชุมชนและของชาติ 
(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกองคกรชุมชนรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

และหนวยงานของรัฐในการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่จะเปนประโยชนตอชุมชนและประเทศชาติอยางย่ังยืน 

(๓) เผยแพรและใหความรูความเขาใจแกสมาชิกองคกรชุมชน  รวมตลอดทั้งการรวมมือกัน
ในการคุมครองคุณภาพส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน 

(๔) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไขและการพัฒนาตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(๕) เสนอแนะปญหาและแนวทางแกไข  หรือความตองการของประชาชนอันเกี่ยวกับ 
การจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖) จัดใหมีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการใหความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สุขภาพอนามัย  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทั้งนี้  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงเปนผูดําเนินการหรือเปนผูอนุญาตใหภาคเอกชนดําเนินการตองนําความเห็นดังกลาว
มาประกอบการพิจารณาดวย 

(๗) สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรชุมชนในตําบลเกิดความเขมแข็งและสมาชิกองคกรชุมชน
รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไปในตําบลสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

(๘) ประสานและรวมมือกับสภาองคกรชุมชนตําบลอื่น 
(๙) รายงานปญหาและผลที่ เกิดข้ึนในตําบลอันเนื่องจากการดําเนินงานใด ๆ  ของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ  โดยรายงานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

(๑๐) วางกติกาในการดําเนินกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๑๑) จัดทํารายงานประจําปของสภาองคกรชุมชนตําบล  รวมถึงสถานการณดานตาง ๆ   

ที่เกิดข้ึนในตําบล  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ 
(๑๒) เสนอรายชื่อผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลเพื่อไปรวมประชุมในระดับจังหวัดของ 

สภาองคกรชุมชนตําบล  จํานวนสองคน 
มาตรา ๒๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของรัฐสงเสริม  สนับสนุน  และ 

ใหความรวมมือ  รวมตลอดทั้งชี้แจงทําความเขาใจแกสภาองคกรชุมชนตําบลและชุมชนทุกประเภท
ตามที่รองขอ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สภาองคกรชุมชนตําบลอยูในเขตอาจใหการอุดหนุนคาใชจาย 
ในการดําเนินการของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กําหนด 

ในการกําหนดตามวรรคสองใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหารือกับสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ดวย 
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มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติภารกิจตามมาตรา  ๒๑  สภาองคกรชุมชนตําบลอาจต้ังคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจแทนก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสม  

หมวด  ๒ 
การประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 

 
 

มาตรา ๒๔ ใหมีการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลอยางนอยปละ 
หนึ่งคร้ัง  เพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๒๗ 

เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของสภาองคกรชุมชนตําบลทั้งหมดในจังหวัด
เขาชื่อกันรองขอใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอแนะเรื่องหนึ่งเร่ืองใดอันอยูในภารกิจของ 
สภาองคกรชุมชนตําบล  ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการจัดใหมีการประชุมในระดับจังหวัดของ 
สภาองคกรชุมชนตําบล 

มาตรา ๒๕ เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้  ผูวาราชการจังหวัดอาจดําเนินการจัดใหมีการประชุม 
ในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล 

(๑) เมื่อมีกรณีที่จะจัดทําหรือแกไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) เมื่อเห็นเปนการสมควรที่จะรับฟงความคิดเห็นของสภาองคกรชุมชนตําบล 
มาตรา ๒๖ ในการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล  บุคคลดังตอไปนี้

ยอมมีสิทธิเขารวมประชุม  แสดงความคิดเห็นและลงมติ 
(๑) ผูแทนสภาองคกรชุมชนตําบลตามที่ไดรับการเสนอรายชื่อตามมาตรา  ๒๑  (๑๒) 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดซ่ึงผูแทนของสภาองคกรชุมชนตําบลตาม  (๑)  

คัดเลือกใหเชิญมารวมประชุมมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของผูแทนของสภาองคกรชุมชนตาม  (๑) 
หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  ใหเปนไปตามกติกาของที่ประชุมของผูแทน

ตาม  (๑) 
ผูวาราชการจังหวัดหรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย  อาจเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็น

ตอที่ประชุมได 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๗ ใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบล  ดําเนินการเร่ืองตาง ๆ  
ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดตอผูวาราชการจังหวัดและองคการบริหารสวนจังหวัด
เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

(๒) เสนอแนะตอผูวาราชการจังหวัด  องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไข  หรือความตองการของประชาชนในเรื่องการจัดทํา 
บริการสาธารณะและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิต  และส่ิงแวดลอม 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนให เกิ ดความร วมมือกันระหวางสภาองคกรชุมชนตําบล   
เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

(๔) เสนอขอคิดเห็นในเร่ืองที่ผูวาราชการจังหวัดหรือองคการบริหารสวนจังหวัดปรึกษา 
(๕) เสนอรายชื่อผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลสองคน  เพื่อไปรวมประชุม

ในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 
มาตรา ๒๘ ใหที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเลือกกันเองเปนประธาน 

ที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่ประชุมคนหนึ่ง 
ใหนําความในมาตรา  ๒๐  มาใชบังคับกับการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกร 

ชุมชนตําบลดวยโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๙ องคการบริหารสวนจังหวัด  อาจใหการอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการ 

จัดประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามที่กรมสงเสริม 
การปกครองทองถิ่นกําหนด 

หมวด  ๓ 
การประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 

 
 

มาตรา ๓๐ ในปหนึ่งใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  จัดใหมีการประชุม
ในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลอยางนอยหนึ่งคร้ัง 

มาตรา ๓๑ ในการประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล  บุคคลดังตอไปนี้ยอมมีสิทธิ
เขารวมประชุม  แสดงความคิดเห็นและลงมติ 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลตามที่ไดรับการเสนอรายชื่อตามมาตรา  ๒๗ 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูแทนระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลตาม  (๑)  เสนอใหเชิญมา 

รวมประชุมมีจํานวนไมเกินหนึ่งในหาของผูแทนตาม  (๑) 
หลักเกณฑการเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตาม  (๒)  ใหเปนไปตามกติกาของที่ประชุมของผูแทน

ตาม  (๑) 
มาตรา ๓๒ ใหที่ประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล  ดําเนินการเรื่องตาง ๆ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังและการพัฒนาสภาองคกรชุมชน 

ในระดับตําบลให เกิดความเขมแข็งและพึ่งตนเองไดเพื่อเสนอใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   
(องคการมหาชน)  ใชเปนแนวทางปฏิบัติ 

(๒) ใหความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
สังคมและกฎหมาย  รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะของหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่มีผลตอพื้นที่มากกวาหนึ่งจังหวัดทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิต  และส่ิงแวดลอม 

(๓) สรุปปญหาที่ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ   ประสบ  และขอเสนอแนะแนวทางการแกไข
เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 

มาตรา ๓๓ การประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลใหที่ประชุมเลือกกันเอง 
เปนประธานที่ประชุมคนหนึ่งและรองประธานที่ประชุมคนหนึ่ง 

ใหนําความในมาตรา  ๒๐  มาใชบังคับกับการประชุมในระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบลดวย
โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การสงเสริมกิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล 

 
 

มาตรา ๓๔ ใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  กําหนดขอบังคับการอุดหนุน
คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมในระดับชาติ  ระดับจังหวัดและระดับตําบลของสภาองคกรชุมชนตําบล
เปนเงินอุดหนุนทั่วไปตามควรแกกรณี 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๕ ใหสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  มีอํานาจหนาที่สงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการจัดต้ังและพัฒนากิจการของสภาองคกรชุมชนตําบล  รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ประสานและดําเนินการใหมีการจัดต้ังและดําเนินการของสภาองคกรชุมชนตําบล  
รวมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธกิจการเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนตําบลและผลการประชุมของ 
การประชุมระดับจังหวัดและระดับชาติของสภาองคกรชุมชนตําบล 

(๒) รวบรวมขอมูล  ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับงานของสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๓) ประสานและรวมมือกับราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  องคกรภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคมในการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) จัดทําทะเบียนกลางเกี่ยวกับสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจัดต้ังและดําเนินการของสภาองคกรชุมชนและผลการประชุม

ในทุกระดับแลวเสนอรายงานตอที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับชาติและรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ที่ประชุมสภาองคกรชุมชนตําบลระดับชาติหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  ดวยชุมชนเปนสังคมฐานรากที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตร  มีวิถีชีวิต  วัฒนธรรมแตกตางหลากหลายตามภูมินิเวศ  การพัฒนาประเทศที่ผานมา   
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง  ท้ังทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองอยางรวดเร็ว  สงผลใหชุมชนออนแอประสบ
ปญหาความยากจน  เกิดปญหาสังคมมากขึ้น  ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมของชุมชนถูกทําลายจนเส่ือมโทรม  
เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน  รวมทั้ง  มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ  
การสรางระบอบประชาธิปไตย  และระบบธรรมาภิบาลซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรอง
สิทธิชุมชนและประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินตามความหลากหลายของวิถีชีวิต  วัฒนธรรม
และภูมิปญญาของทองถ่ิน  จึงเห็นสมควรสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและประชาชนไดเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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