
 



ค ำน ำ 

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 โดยไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื่อวนัที่             
25 กุมภาพนัธ ์2564 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2564 แลว้นัน้ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองล าพูน มีบทบาทหน้าที่ในการแนะน า 
ส่งเสริม และก ากบัดูแลการเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล                   
พ.ศ. 2564 ดงันัน้ จึงได้จดัท าคู่มือการเลือกกรรมการชุมชนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชน และผู้ปฏิบัติงาน          
ใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพต่อการปฏบิตังิาน และสามารถแก้ไข
ปัญหาตลอดจนตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็และทัว่ถงึ  

  กองสวสัดกิารสงัคม เทศบาลเมอืงล าพนู หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มอืฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน และประชาชน ต่อไป 

 

 

            กองสวสัดิกำรสงัคม เทศบำลเมืองล ำพนู 
                มกรำคม 2565 



 

“คณะกรรมกำรชุมชน” คือ ตวัแทนของชุมชนในเขตชุมชนท่ีมีหน้ำท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพฒันำชมุชนท้องถ่ินของตนเอง และมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนและ
เขตเทศบำล 

 คณุสมบติัผูท่ี้จะเป็นกรรมกำรชมุชน  
 1. มสีญัชาตไิทย 
 2. มอีายไุมต่ ่ากวา่ 18 ปีในวนัเลอืก 
 3. มภีมูลิ าเนาหรอืถิน่ทีอ่ยูเ่ป็นประจ า และมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นในชุมชนนัน้  
 ตดิต่อกนัถงึวนัเลอืกไมน้่อยกวา่ 180 วนั 
 4. ผูท้ีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการชุมชน ตอ้งเป็นผูม้ชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นเดยีวกนั 
 ไดไ้มเ่กนิ 1 คน  

คณะกรรมกำรชมุชน 

เป็นคณะบุคคลท่ีได้ร ับเลือกจำกสมำชิกชุมชน และเทศบำลแต่งตัง้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งเป็นตัวแทนของประชำชนในเขตแต่ละชุมชน เพ่ือเข้ำมำมีส่วนร่วม          
ในกำรพฒันำชมุชนท้องถ่ินของตนเอง และมีบทบำทในกำรแก้ไขปัญหำโครงสร้ำง

พื้นฐำนเศรษฐกิจ สงัคม กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใน
ชุมชน และเขตเทศบำล  รวมถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชน กบัเทศบำลในกำรจดับริกำร
สำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำท่ี และสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัชมุชน 

คณะกรรมกำรชมุชน 



บคุคลต้องห้ำมมิให้เป็นกรรมกำรชุมชน มีลกัษณะดงัน้ี 

1. ติดยำเสพติดให้โทษ 

2. วิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

3. ภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 

4. ต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคกุ                      
และถกูคมุขงัอยู่โดยหมำยศำล หรือค ำสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมำย 

5. เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยได้พ้นโทษมำยงัไม่ถึง 5 ปี นับถึงวัน

เลือกตัง้ เว้นแต่ในควำมผิดอนัได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิด
ลหโุทษ 

6. เป็นผู้พ้นหรือถกูสัง่ให้ออกจำกต ำแหน่งสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหำรท้องถ่ิน รองผู้บริหำรท้องถ่ิน ท่ีปรึกษำผู้บริหำรท้องถ่ิน 
เลขำนุกำรของผู้บริหำรท้องถ่ิน ข้ำรำชกำรประจ ำ พนักงำน 
เจ้ำหน้ำท่ี หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรฐั หรือของรฐัวิสำหกิจ 
หรือขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เพรำะเหตทุจุริต 

 

ผูมี้สิทธิเลือกกรรมกำรชุมชน ต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
1. มีสญัชำติไทย  

2. มีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 18 ปีในวนัเลือก  

3. มีภมิูล ำเนำหรือถ่ินท่ีอยู่เป็นประจ ำ และมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในชุมชนนัน้
ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 90 วนันับถึงวนัเลือก 

 

 



 

 

 1. ติดยำเสพติดให้โทษ 

 2. วิกลจริตหรือจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ 

 3. ภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 

 4. ต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคกุ และถกูคมุขงัอยู่

 โดยหมำยศำล หรือค ำสัง่ท่ีชอบด้วยกฎหมำย 

 ผูมี้ลกัษณะห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกกรรมกำรชุมชน 

รปูแบบคณะกรรมกำรชมุชน 

กรรมกำรชมุชน จ ำนวน 5 – 9 คน 
(เลือกจำกคณะกรรมกำรท่ีเหน็สมควร) 

ประธำนกรรมกำร 1 คน 

รองประธำนกรรมกำร 1 คน 

เหรญัญิก 1 คน 

เลขำนุกำร 1 คน 
(ประธำนกรรมกำรเป็นผูเ้ลือกจำก

กรรมกำรชมุชน) 
 



1) ถึงครำวออกตำมวำระ 
  
 2) ตำย  
  

 3) ลำออกโดยย่ืนหนังสือลำออกต่อนำยกเทศมนตรี  
  
 4) ขำดคณุสมบติัตำมข้อ 7 หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ 8  
  
 5) นำยกเทศมนตรีเหน็ว่ำขำดกำรประชมุคณะกรรมกำรชมุชนติดต่อกนั 3 ครัง้  
 โดยไม่มีเหตอุนัควร  
  
 6) ผูมี้สิทธิเลือกไม่น้อยกว่ำ1 ใน 5 หรือ 100 คนสดุแต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ  
 เข้ำช่ือเสนอต่อนำยกเทศมนตรี เพ่ือให้กรรมกำรชมุชนทัง้คณะพ้นจำกต ำแหน่ง  

 หรือกรรมกำรชมุชนคนใด คนหน่ึงพ้นจำกต ำแหน่งเพรำะมีควำมประพฤติในทำง 
 ท่ีจะน ำมำซ่ึงควำมเส่ือมเสียของชมุชน และนำยกเทศมนตรีให้ควำมเหน็ชอบ  
  
 7) ผูมี้สิทธิเลือกไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงเข้ำช่ือเสนอต่อนำยกเทศมนตรี  
 เพ่ือให้กรรมกำรชมุชน ทัง้คณะพ้นจำกต ำแหน่ง หรือกรรมกำรชมุชนคนใด 
 คนหน่ึงพ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะมีควำมประพฤติ ในทำงท่ีจะน ำมำซ่ึงควำม 
 เส่ือมเสียของชมุชน โดยให้นำยกเทศมนตรีมีค ำสัง่ทนัที  
  

 8) เทศบำลประกำศยบุชมุชน 

กรรมกำรชุมชนพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อ 



 

  

คณะกรรมกำรชุมชนท่ีครบวำระ ให้ยงัคงปฏิบติัหน้ำท่ีต่อไปพลำงก่อน

 จนกว่ำจะมีกำรได้เลือกคณะกรรมกำรชุมชน 

  เมื่อกรรมกำรชุมชนว่ำงลงให้มีกำรเลือกกรรมกำรชุมชนแทน

 กรรมกำรท่ีว่ำงภำยใน 30 วนั และให้กรรมกำรท่ีได้รบัเลือกแทนกรรมกำร

 ท่ีว่ำงอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัระยะเวลำของกรรมกำรชุมชนซ่ึงตนแทน 

  ถ้ำกรรมกำรชุมชนท่ีว่ำงลงมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง    

 180 วนั เทศบำลจะไม่ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรชุมชนแทนกรรมกำรท่ี

 ว่ำงกไ็ด้ 

  กรรมกำรชุมชนมีก ำหนดวำระกำรปฏิบติั

หน้ำท่ีครำวละ 4 ปี นับแต่วนัเลือกกรรมกำร

ชมุชน 

 เม่ือครบก ำหนดวำระของคณะกรรมกำร

ชุมชน หรือกรรมกำรชุมชนว่ำงลงให้เทศบำล

ด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกกรรมกำรชุมชนขึ้น

ใหม่ภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีครบวำระ 
 



ประธำนกรรมกำรชุมชนมีหน้ำท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1) เรียกประชมุคณะกรรมกำรชมุชนหรือสมำชิกชุมชน  

(2) เป็นประธำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรชุมชนและกำร

ประชมุประชำคมในชมุชน  

(3) ดแูล ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงชมุชนกบัเทศบำล 

และหน่วยงำนต่ำงๆ  

(4) มอบหมำยกำรปฏิบติังำนให้แก่ คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 

 

  เมื่อได้กรรมกำรชุมชนแล้ว กรรมกำรชุมชนเลือกกนัเองเป็นประธำน

 กรรมกำร 1 คน รองประธำนกรรมกำร 1 คน และเหรญัญิก 1 คน แล้วให้

 ประธำนกรรมกำรเลือกกรรมกำรชุมชนคนหน่ึงเป็นเลขำนุกำร 

  เมื่อกรรมกำรชุมชนได้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรชุมชนในต ำแหน่ง

 ต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ประธำนกรรมกำรรำยงำนให้เทศบำลทรำบ             

 เพ่ือประกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุมชนต่อไป 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  คณะกรรมกำรชุมชนมีหน้ำท่ีในกำรจดัท ำแผนและพฒันำชุมชน       

กำรแก้ไขปัญหำ และสร้ำงควำมสำมัคคีของประชำชนในชุมชน 

ส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกำรของ

เทศบำล และมีหน้ำท่ีช่วยเหลือเทศบำลในกำรปฏิบติังำนตำมอ ำนำจ

หน้ำท่ีกำรจดับริกำรสำธำรณะในชุมชน และปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ี

เทศบำลมอบหมำย หรือกระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

1 

    คณะกรรมกำรชุมชนอำจแต่งตัง้คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ในชุมชน

เพ่ือช่วยเหลือปฏิบติัหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุมชนและเทศบำล            

ได้ ก ำหนดช่ือและหน้ำท่ีของคณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกบั

วตัถปุระสงค์ในกำรจดัตัง้คณะท ำงำนด้ำนนัน้ๆทัง้น้ี ควรมีเยำวชน 

และสตรีเป็นคณะท ำงำนด้วย 

2 

     ให้คณะกรรมกำรชุมชนประชุมกนัเป็นประจ ำอย่ำงน้อยเดือนละ           

1 ครัง้ กำรก ำหนดวนั เวลำ ประชุม ให้ประธำนคณะกรรมกำรชุมชน

เป็นผู้ก ำหนดและเรียกประชุม สถำนท่ีประชุม ให้ใช้สถำนท่ี ท่ี

คณะกรรมกำรเหน็สมควร  

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กำรประชุมให้กระท ำโดยเปิดเผยและต้องเปิดโอกำสให้คนในชุมชน

เข้ำร่วมฟังกำรประชุมด้วย 
4 

     กำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชน ต้องมีกรรมกำรชุมชนเข้ำประชุม    

ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนคณะกรรมกำรชุมชนทัง้หมด จึงถือว่ำ

ครบองคป์ระชุม 

5 

    กรรมกำรชุมชนท่ีไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ให้ขอลำกำรประชุม            

ต่อประธำนกรรมกำรชุมชนในกรณีท่ีมีกรรมกำรชุมชนเข้ำประชุม             

ไม่ครบองคป์ระชุม ให้ประธำนในท่ีประชุมมีอ ำนำจเล่ือนกำรประชุมได้

ตำมควำมเหมำะสม 

6 

    ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรชุมชนหรือรองประธำนกรรมกำรชุมชน

ไม่สำมำรถเข้ำประชุมคณะกรรมกำรชุมชนได้ ให้คณะกรรมกำรชุมชน

พิจำรณำคดัเลือกกนัเองเป็นประธำนกำรประชุมเฉพำะในครัง้นัน้แทน 

7 

     ในกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชนให้ท่ีประชุมพิจำรณำเฉพำะเรือ่งท่ี

อยู่ในระเบียบวำระกำรประชุม และต้องด ำเนินกำรพิจำรณำตำม

ระเบียบวำระกำรประชุมท่ีจดัไว้ 

8 



    ในกำรประชุมคณะกรรมกำรชุมชนให้ท่ีประชุมพิจำรณำเฉพำะเรื่อง

ท่ีอยู่ในระเบียบวำระกำรประชุม และต้องด ำเนินกำรพิจำรณำตำม

ระเบียบวำระกำรประชุมท่ีจดัไว้ 

      มติท่ีประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำก หำกคะแนนเสียงเท่ำกนั      

ให้ประธำนในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขำดและถือว่ำเป็นท่ีส้ินสดุ 

 

9 

      ในกำรพิจำรณำลงมติเรื่องใด หำกท่ีประชุมเหน็ว่ำ เป็นเรื่องส ำคญั

ท่ีจ ำเป็นต้องรบัฟังควำมคิดเหน็ของประชำชนในชุมชน หรือเป็นเรื่องท่ี

จะมีผลกระทบกบัวิถีชีวิตของประชำชนในชุมชน หรือเป็นเรื่องท่ีมี

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค ำสัง่ หรือหนังสือสัง่กำรให้เป็นไปตำมมติ

ของท่ีประชุมประชำคมชุมชน คณะกรรมกำรชุมชนอำจมีมติให้มี         

กำรประชุมประชำคมชุมชนเพ่ือรบัฟังควำมคิดเหน็เรื่องดงักล่ำวกไ็ด้ 

10 

      ประชำชนในชุมชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมกำรชุมชนจ ำนวนไม่น้อย        

10 คน อำจลงลำยมือช่ือท ำหนังสือเสนอควำมคิดเหน็ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรมหรือประโยชน์สำธำรณะของชุมชนต่อคณะกรรมกำรชุมชน

เพ่ือให้มีกำรพิจำรณำในคณะกรรมกำรชุมชนกไ็ด้ และคณะกรรมกำร

ชุมชนจะต้องน ำเรื่องดงักล่ำวบรรจเุข้ำวำระกำรประชุมในครำวต่อไป 

11 



  

      เมื่อมีปัญหำโต้แย้งเก่ียวกบักำรประชุม ให้ประธำนกรรมกำรชุมชน

น ำข้อโต้แย้งท่ีเกิดขึ้นเสนอต่อนำยกเทศมนตรีเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัย           

ค ำวินิจฉัยของนำยกเทศมนตรีให้เป็นท่ีสุดและให้ใช้ได้เฉพำะในกำร

ประชุมครำวนัน้ 

12 

ให้คณะกรรมกำรชมุชนท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบน้ีใช้บงัคบั

ปฏิบติัหน้ำท่ีต่อไปจนกว่ำจะครบวำระหรือพ้นจำกต ำแหน่ง 

แต่ในกรณีท่ีไม่มีกำรก ำหนดวำระไว้ให้ปฏิบติัหน้ำท่ีต่อไป

อีกไม่เกิน 1 ปี  นับแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใช้บงัคบั 



บทบำทหน้ำท่ีของเทศบำลฯ 

เทศบำลด ำเนินกำรให้มีกำรเลือกกรรมกำรชุมชนภำยใน 30 วนั 

 นับแต่วนัท่ีครบวำระ 

เทศบำลประกำศก ำหนดวนัเพ่ือให้มีกำรประชุมเลือกกรรมกำรชุมชน

เทศบำลท ำหนังสือแจ้งประกำศก ำหนด วนั เวลำ สถำนท่ี คณุสมบติัผู้มีสิทธิ

 ได้รบัเลือกเป็นกรรมกำรชุมชน ผู้มีสิทธิเลือกกรรมกำรชุมชนและวิธีกำรเลือก 

 ให้ทุกครวัเรือนท่ีอยู่ในชุมชนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 

ในกำรประชุมเลือกกรรมกำรชุมชน ให้นำยกเทศมนตรีแต่งตัง้คณะกรรมกำร

 ซ่ึงเป็นพนักงำนเทศบำล ท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชุมเลือกกรรมกำรชุมชน

ในกำรประชุมเลือกกรรมกำรชุมชน ให้คณะกรรมกำรจดัให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้ำ

 ร่วมประชุมลงลำยมือช่ือ และบนัทึกไว้เป็นหลกัฐำน 

กำรเลือกกรรมกำรชุมชน ให้คณะกรรมกำรประกำศให้ผู้มีสิทธิเลือกท่ีอยู่ใน 

 ท่ีประชุมเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมเป็นกรรมกำร

 ชุมชนต่อท่ีประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรบัรองกำรเสนอช่ือนัน้ไม่น้อยกว่ำ 2 คน 

 ผู้ได้รบักำรเสนอช่ือต้องอยู่ในท่ีประชุม เว้นแต่ผู้ถกูเสนอช่ือแสดงควำมสมคัรใจ

 ไว้เป็นหนังสือ 

เมื่อคณะกรรมกำรได้ประกำศปิดกำรเสนอช่ือแล้ว ปรำกฏว่ำมีผู้เสนอช่ือ

 น้อยกว่ำจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้น้อยกว่ำ 5 คน ให้คณะกรรมกำรเปิดให้มีกำรเสนอ

 ช่ือให้ ครบตำมจ ำนวนท่ีก ำหนดไว้
๏ เทศบาลท าหนังสือแ๏ เทศบาลท าหนังสือแจ้งประกาศก าหนด วัน เวลา  

สถานที่ คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชน ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนและวิธีการเลือก 

ให้ทุกครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

๏ ในการประชุมเลือกกรรมการชุมชน  



บทบำทหน้ำท่ีของเทศบำลฯ 

เมื่อท่ีประชุมได้ปิดกำรเสนอช่ือแล้ว ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมกำรชุมชนโดย

 วิธีเปิดเผย หรือโดยวิธีลบั ตำมท่ีประชุมมีมติ แล้วให้คณะกรรมกำรนับคะแนน

 และจดบนัทึกคะแนนไว้

เมื่อท่ีประชุมออกเสียงเลือกกรรมกำรชุมชนเสรจ็ส้ินแล้ว ให้ผู้ได้คะแนน

 สงูสดุเป็นผู้ได้รบัเลือกเป็นกรรมกำรชุมชน และหำกผู้ได้รบักำรเสนอช่ือในล ำดบั

 ท้ำยมีคะแนนเท่ำกนัและเกินจ ำนวนกรรมกำรชุมชน ให้ใช้วิธีจบัฉลำกผู้ท่ีได้

 คะแนนเท่ำกนัเพ่ือให้ได้กรรมกำรชุมชนครบจ ำนวน 

เมื่อได้กรรมกำรชุมชนแล้ว ให้คณะกรรมกำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รบัเลือก    

 ณ สถำนท่ีเลือก และรำยงำนให้นำยกเทศมนตรีทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรแต่งตัง้เป็น

 คณะกรรมกำรชุมชนต่อไป 

เมื่อได้กรรมกำรชุมชนแล้ว ให้เทศบำลเรียกประชุมกรรมกำรชุมชน 

 ภำยใน 7 วนั 

เทศบำลจดัท ำประกำศแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุมชน เมื่อกรรมกำรชุมชน 

 ได้ด ำเนินกำรเลือกกรรมกำรชุมชนในต ำแหน่งต่ำงๆ เรียบร้อยแล้ว

  



        นำยกเทศมนตรีมีหน้ำท่ีในกำรส่งเสริม 

สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

ชุมชนให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำแก่คณะกรรมกำร

ชุมชนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวมถึงกลัน่กรอง

ข้อเสนอ ข้อแนะน ำ ของคณะกรรมกำรชุมชน              

ในกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนและเทศบำล 
 

          เทศบำลอำจอุดหนุนงบประมำณให้แก่

คณะกรรมกำรชุมชน เพ่ือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ

หน้ำท่ีของชุมชน ตำมกฎหมำย ระเบียบ  

หรือหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 



ถำม  :  คณะกรรมกำรชุมชน ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมำจำกกำรเลือก            

โดยประชำชนในชุมชนจ ำนวนก่ีคน 

 ตอบ  :  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน 

ถำม  :  กรรมกำรชุมชนมีก ำหนดวำระกำรปฏิบติัหน้ำท่ีครำวละก่ีปี 

 ตอบ  :  ครำวละ 4 ปี นับแต่วนัเลือกกรรมกำรชุมชน 

ถำม  :  เมื่อครบก ำหนดวำระของคณะกรรมกำรชุมชน หรือกรรมกำรชุมชน

ว่ำงลงจะต้องมีกำรเลือกกรรมกำรชมุชนขึ้นใหม่ภำยในก่ีวนั  

 ตอบ  :  ภำยใน 30 วนั นับแต่วนัท่ีครบวำระ 

ถำม  :  ผู้ท่ีจะได้รบักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรชุมชน ต้องเป็นผู้มีช่ืออยู่               

ในทะเบียนบำ้นเดียวกนัได้ก่ีคน 

 ตอบ  :  อยู่ทะเบียนบ้ำนเดียวกนัได้ไม่เกิน 1 คน 

ถำม  :  ปัจจบุนักำรเลือกคณะกรรมกำรชมุชน ใช้ระเบียบใดในกำรคดัเลือก

คณะกรรมกำรชมุชน / มีผลบงัคบัใช้เมื่อใด 

 ตอบ  :  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยคณะกรรมกำรชมุชนของเทศบำล 

 พ.ศ. 2564 / ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2564 

 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ ์2564 



ถำม  :  คณะกรรมกำรชุมชน ประกอบด้วย  

 ตอบ  :  1. ประธำนกรรมกำร 1 คน       

     2. รองประธำนกรรมกำร 1 คน 

     3. เหรญัญิก 1 คน 

     4. เลขำนุกำร 1 คน 

ถำม  :  กำรประชมุคณะกรรมกำรชมุชน ต้องมีกรรมกำรชุมชนเข้ำร่วม

ประชมุอย่ำงน้อยเท่ำไร ถึงจะถือว่ำครบองคป์ระชมุ 

 ตอบ  :  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของจ ำนวนคณะกรรมกำรชุมชนทัง้หมด 

ถำม  :  คณุสมบติัผูท่ี้จะเป็นกรรมกำรชมุชน ต้องมีภมิูล ำเนำอยู่ในทะเบียน

บ้ำนในชมุชนนัน้ ติดต่อกนัถึงวนัเลือกไม่น้อยกว่ำก่ีวนั 

 ตอบ  :  ไม่น้อยกว่ำ 180 วนั นับถึงวนัเลือก 

ถำม  :  คณุสมบติัผูมี้สิทธิเลือกกรรมกำรชุมชน ต้องมีภมิูล ำเนำอยู่                      

ในทะเบียนบำ้นในชมุชนนัน้ ติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำก่ีวนั 

 ตอบ  :  ไม่น้อยกว่ำ 90 วนั นับถึงวนัเลือก 

ถำม  :  กำรประชมุคณะกรรมกำรชมุชน ต้องมีกำรประชุมอย่ำงน้อย                   

เดือนละก่ีครัง้  

 ตอบ  :  อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 



ถำม  :  ประธำนกรรมกำรชุมชน มีหน้ำท่ี  

 ตอบ  :  1. เรียกประชุมคณะกรรมกำรชมุชนหรือสมำชิกชุมชน  

    2. เป็นประธำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรชมุชนและกำรประชุม 

 ประชำคมในชุมชน  

    3. ดแูล ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงชุมชนกบัเทศบำล                  

 และหน่วยงำนต่ำงๆ  

 4. มอบหมำยกำรปฏิบติังำนให้แก่ คณะท ำงำนด้ำนต่ำงๆ   

ถำม  :  คณะกรรมกำรชุมชน มีหน้ำท่ี  

 ตอบ  :  1. จดัท ำแผนและพฒันำชุมชน  

    2. แก้ไขปัญหำ และสร้ำงควำมสำมคัคีของประชำชนในชมุชน 

    3. ส่งเสริมให้ประชำชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกำร 

 ของเทศบำล                  

      4. มีหน้ำท่ีช่วยเหลือเทศบำลในกำรปฏิบติังำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี 

     5. กำรจดับริกำรสำธำรณะในชุมชน 

     6. ปฏิบติัหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีเทศบำลมอบหมำย หรือกระทรวงมหำดไทย 

 ก ำหนด   



ถำม  :  เหรญัญิก มีหน้ำท่ี  

 ตอบ  :   1. ด ำเนินกำรเก่ียวกบับญัชีรำยรบั - รำยจ่ำย 

     2. เกบ็รกัษำเงินสดและทรพัยสิ์นในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบักำร 

 ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรชุมชน 

     3. แถลงบญัชีรำยรบั – รำยจ่ำย ต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรชุมชน 

     4. รบัผิดชอบเรื่องอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรชุมชนมอบหมำย 

  ถำม  :  เลขำนุกำร มีหน้ำท่ี  

 ตอบ  :   1. นัดประชมุคณะกรรมกำรชุมชน 

     2. รบัผิดชอบงำนสำรบรรณ 

           3. ควบคมุกำรนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

     4. ท ำรำยงำนกำรประชมุแจ้งไปยงัผู้เก่ียวข้อง 

     5. รบัผิดชอบเร่ืองอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรชุมชนมอบหมำย  



ระเบียบกระทรวงมหำดไทย 

ว่ำด้วยคณะกรรมกำร ชมุชนของเทศบำล พ.ศ. 2564 



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
ของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การจัดการสิ่งแวดล้อม   
และทรัพยากรธรรมชาติ  การบ ารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในชุมชนของตนเอง   
รวมตลอดถึงเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวธิกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  อันจะเป็นการส่งเสรมิ 
ความร่วมมือของประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ  และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น  และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  50  มาตรา  53  มาตรา  56  และมาตรา  77   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้   

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน 
ของเทศบาล  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการ  อื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   

ให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา   

ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติ  เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้   ให้ขอท าความตกลง

กับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ 

หมวด  1 
การจดัตั้งชุมชน 

 
 

ข้อ ๕ ในเขตเทศบาลใดที่ไม่มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ.  2496  หากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้  โดยให้เทศบาลจัดท า
เป็นประกาศเทศบาลจัดตั้งชุมชน  และประกาศเทศบาลนั้นให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณพ้ืนที่หรือ 
เขตชุมชนด้วย  ทั้งนี้  การจัดตั้งชุมชนอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิม  ก่อนการจัดตั้งหรือ
การยกฐานะเทศบาลก็ได้   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



กรณีที่มีเหตุสมควร  อาจแบ่งพ้ืนที่หรือบริเวณใดในชุมชนเดิมเป็นชุมชนใหม่  หรือรวมชุมชน 
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นชุมชนเดียว  โดยค านึงถึงสภาพพ้ืนที่  จ านวนครัวเรือน  จ านวนประชากร   
ความสะดวกแกก่ารปฏิบัตงิานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ   

การรวม  ยุบ  หรือเปลี่ยนแปลง  เขตชุมชน  หรือเปลี่ยนชื่อชุมชนให้น าความในวรรคหนึ่งมาใชบ้ังคบั   
การด าเนินการตามข้อนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชนนั้น ๆ  ด้วย 

หมวด  2 
คณะกรรมการชมุชน 

 
 

ข้อ 6 ในชุมชนหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการชุมชน  ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือก
โดยประชาชนในชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  แต่ไม่เกินเก้าคน   

จ านวนกรรมการที่มาจากการเลือกโดยประชาชนตามวรรคหนึ่งในแต่ละชุมชนให้เป็นไป 
ตามที่เทศบาลประกาศก าหนด  โดยให้ค านึงถึงจ านวนครัวเรือนในชุมชนเป็นส าคัญ  หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการเลือกกรรมการชุมชน  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   

ข้อ 7 ผู้ที่จะเป็นกรรมการชุมชน  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือก   
(3) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย 

การทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันถึงวันเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
(4) ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการชุมชน  ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคน   
ข้อ 8 ผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เป็นกรรมการชุมชน 
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(3) ภิกษ ุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(4) ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก  และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล  

หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(5) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือก  เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(6) เป็นผู้ พ้นหรือถูกสั่งให้ออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
รองผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น  ข้าราชการประจ า   
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือของรัฐวิสาหกิจ  หรือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เพราะเหตุทุจริต   

ข้อ 9 ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย  หรือบุคคลที่มีการจัดท าทะเบียนประวัติและบัตรประจ าตัวตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกที่เข้ามา 
อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพ้ืนที่ควบคุม  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือก 
(3) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วย 

การทะเบียนราษฎรในชุมชนนั้นติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือก 
ข้อ 10 ผู้มีลักษณะตามข้อ  8  (1)  (2)  (3)  หรือ  (4)  ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกกรรมการชมุชน 
ข้อ 11 กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายกเทศมนตรี 
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  7  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  8   
(5) นายกเทศมนตรีเห็นว่าขาดการประชุมคณะกรรมการชุมชนติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุ

อันควร   
(6) ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าหรือหนึ่งร้อยคนสุดแต่จ านวนใดจะน้อยกว่า  เข้าชื่อ

เสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือให้กรรมการชุมชนทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง  หรือกรรมการชุมชนคนใด 
คนหนึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียของชุมชน   
และนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบ   

(7) ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรี  เพ่ือให้กรรมการชุมชน 
ทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง  หรือกรรมการชุมชนคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่งเพราะมีความประพฤติ 
ในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียของชุมชน  โดยให้นายกเทศมนตรีมีค าสั่งทันที 

(8) เทศบาลประกาศยุบชุมชน 
ข้อ 12 กรรมการชุมชนมีก าหนดวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกกรรมการ

ชุมชนตามข้อ  6   

้หนา   ๓
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เมื่อครบก าหนดวาระของคณะกรรมการชุมชน  หรือกรรมการชุมชนว่างลงตามข้อ  11  (1)   
ให้เทศบาลด าเนินการให้มีการเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ  6  ขึ้นใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบวาระ 

คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ  ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการได้เลือก
คณะกรรมการชุมชนตามข้อ  6 

ข้อ 13 เมื่อกรรมการชุมชนว่างลงตามข้อ  11  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  หรือ  (๗)  ให้มีการ
เลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่างภายในสามสิบวันและให้กรรมการที่ได้รับเลือกแทนกรรมการ
ที่ว่างอยู่ในต าแหน่งเท่ากับระยะเวลาของกรรมการชุมชนซึ่งตนแทน 

ถ้ากรรมการชุมชนที่ว่างลงตามวรรคหนึง่  มีวาระการด ารงต าแหนง่เหลืออยู่ไม่ถงึหนึ่งร้อยแปดสบิวนั   
เทศบาลจะไม่ด าเนินการเลือกกรรมการชุมชนแทนกรรมการที่ว่างก็ได้ 

ข้อ 14 การเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ  6  ให้เทศบาลประกาศก าหนดวันเพ่ือให้มีการประชุม 
เลือกกรรมการชุมชน   

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เทศบาลมีหนังสือแจ้งประกาศก าหนด  วัน  เวลา  
สถานที่  คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชน  ผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนและวิธีการเลือก
ตามระเบียบนี้  ให้ทุกครัวเรือนที่อยู่ในชุมชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ข้อ 15 ในการประชุมเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ   14  ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง
คณะกรรมการซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล  ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมเลือกกรรมการชุมชน 

ในการประชุมเลือกกรรมการชุมชน  ให้คณะกรรมการจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้าร่วมประชุม 
ลงลายมือชื่อ  และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 16 การเลือกกรรมการชุมชนตามข้อ  ๑๔  ให้คณะกรรมการประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่
ในที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการชุมชนต่อที่ประชุม   
และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อนั้นไม่น้อยกว่าสองคน  ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม   
เว้นแต่ผู้ถูกเสนอชื่อแสดงความสมัครใจไว้เป็นหนังสือ 

เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศปิดการเสนอชื่อแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อน้อยกว่าจ านวน 
ที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  วรรคสอง  ให้คณะกรรมการเปิดให้มีการเสนอชื่อให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้   

ข้อ 17 เมื่อที่ประชุมได้ปิดการเสนอชื่อตามข้อ  16  แล้ว  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการชุมชน
โดยวิธีเปิดเผย  หรือโดยวิธีลับ  ตามที่ประชุมมีมติ  แล้วให้คณะกรรมการนับคะแนนและจดบันทึก
คะแนนไว้ 
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เมื่อที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับ 
ลงมาจนครบจ านวนตามที่ก าหนดตามข้อ  ๖  วรรคสอง  เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการชุมชน   
และหากผู้ได้รับการเสนอชื่อในล าดับท้ายมีคะแนนเท่ากันและเกินจ านวนกรรมการชุมชน  ให้ใช้วิธีจับฉลาก 
ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันเพ่ือให้ได้กรรมการชุมชนครบจ านวน   

เมื่อได้กรรมการชุมชนแล้ว  ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือก  ณ  สถานที่เลือก  
และรายงานให้นายกเทศมนตรีทราบ  เพื่อด าเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชนต่อไป 

หมวด  ๓ 
การประชมุคณะกรรมการชมุชน 

 
 

ข้อ 18 เมื่อได้กรรมการชุมชนตามข้อ  6  แล้ว  ให้เทศบาลเรียกประชุมกรรมการชุมชน 
ตามข้อ  6  ภายในเจ็ดวัน  และให้กรรมการชุมชนเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน   
รองประธานกรรมการหนึ่งคน  และเหรัญญิกหนึ่งคน  แล้วให้ประธานกรรมการเลือกกรรมการชุมชนคนหนึ่ง 
เป็นเลขานุการ   

เมื่อกรรมการชุมชนได้ด าเนินการเลือกกรรมการชุมชนในต าแหน่งต่าง  ๆ  ตามวรรคหนึ่ง
เรียบร้อยแล้ว  ให้ประธานกรรมการรายงานให้เทศบาลทราบเพ่ือประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
ต่อไป   

ข้อ 19 ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้   
(1) เรียกประชุมคณะกรรมการชุมชนหรือสมาชิกชุมชน 
(2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชุมชนและการประชุมประชาคมในชุมชน 
(3) ดูแล  ประสานการด าเนินงานระหว่างชุมชนกับเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ   
(4) มอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่คณะท างานด้านต่าง ๆ 
ข้อ 20 คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่ในการจัดท าแผนและพัฒนาชุมชน  การแก้ไขปัญหา  

และสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจการของเทศบาล  และมีหน้าที่ช่วยเหลือเทศบาลในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  การจัดบริการ
สาธารณะในชุมชน  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เทศบาลมอบหมาย  หรือกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 21 คณะกรรมการชุมชนอาจแต่งตั้งคณะท างานด้านต่าง ๆ  ในชุมชนเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนและเทศบาลได้   ก าหนดชื่อและหน้าที่ของคณะท างานด้านต่าง ๆ   
ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะท างานด้านนั้น  ๆ  ทั้งนี้   ควรมีเยาวชน  และสตร ี
เป็นคณะท างานด้วย 
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ข้อ 22 ให้คณะกรรมการชุมชนประชุมกันเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  การก าหนด
วัน  เวลา  ประชุม  ให้ประธานคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้ก าหนดและเรียกประชุม   

สถานที่ประชุม  ให้ใช้สถานที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
การประชุมให้กระท าโดยเปิดเผยและต้องเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมฟังการประชุมด้วย 
ข้อ 23 การประชุมคณะกรรมการชุมชน  ต้องมีกรรมการชุมชนเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด  จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
กรรมการชุมชนที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้ขอลาการประชุมต่อประธานกรรมการชุมชน 
ในกรณีที่มีกรรมการชุมชนเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม  ให้ประธานในที่ประชุมมีอ านาจ 

เลื่อนการประชุมได้ตามความเหมาะสม 
ข้อ 24 ในกรณีที่ประธานกรรมการชุมชนหรือรองประธานกรรมการชุมชนไม่สามารถ 

เข้าประชุมคณะกรรมการชุมชนได้   ให้คณะกรรมการชุมชนพิจารณาคัดเลือกกันเองเป็นประธาน 
การประชุมเฉพาะในครั้งนั้นแทน 

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการชุมชนให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบ
วาระการประชุม  และต้องด าเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ 

ข้อ 26 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดและถือว่าเป็นที่สิ้นสุด   

ข้อ 27 ในการพิจารณาลงมติเรื่องใด  หากที่ประชุมเห็นวา่  เป็นเรื่องส าคัญที่จ าเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน  หรือเป็นเรื่องที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน  
หรือเป็นเรื่องที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุม
ประชาคมชุมชน  คณะกรรมการชุมชนอาจมีมติให้มีการประชุมประชาคมชุมชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
เรื่องดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ 28 ประชาชนในชุมชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนอาจลง
ลายมือชื่อท าหนังสือเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชน์สาธารณะของชุมชน  
ต่อคณะกรรมการชุมชนเพ่ือให้มีการพิจารณาในคณะกรรมการชุมชนก็ได้   และคณะกรรมการชุมชน
จะต้องน าเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการประชุมในคราวต่อไป 

ข้อ 29 เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการประชุมตามหมวดนี้   หรือกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ 
ในหมวดนี้  ให้ประธานกรรมการชุมชนน าข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นเสนอตอ่นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉยั   
ค าวินิจฉัยของนายกเทศมนตรีให้เป็นที่สุดและให้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น 
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หมวด  4 
การด าเนนิงาน  การส่งเสรมิ  และสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน 

 
 

ข้อ 30 นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน  ให้ค าแนะน า  ปรึกษาแก่คณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่   รวมถึงกลั่นกรองข้อเสนอ  
ข้อแนะน าของคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและเทศบาล   

ข้อ 31 เทศบาลอาจอุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชน   เพ่ือด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าที่ของชุมชน  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ 32 ให้คณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
จะครบวาระหรือพ้นจากต าแหน่ง  แต่ในกรณีที่ไม่มีการก าหนดวาระไว้ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกไม่เกิน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ให้บรรดาระเบียบ  ประกาศ  หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับคณะกรรมการชุมชนดังกล่าวที่ยังใช้
บังคับในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  10  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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