
 หนา   ๖ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการหมูบาน  การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  

๒๔๕๗  และมาตรา  ๒๘  ตรี  แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๗   

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมาย

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ

มาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๘  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการเปนกรรมการ

หมูบาน  การปฏิบัติหนาที่และการประชุมของคณะกรรมการหมูบาน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบั งคับกระทรวงมหาดไทยว าด วยการดํ าเนินงานของคณะกรรมการหมู บ าน   

พ.ศ.  ๒๕๒๖ 

(๒) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยว าดวยการเลือกต้ังกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ   

พ.ศ.  ๒๕๓๓ 

(๓) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยว าดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบ าน   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ังที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๑ 
การเปนกรรมการหมูบานของผูนํากลุมในหมูบาน 

 

 

ขอ ๕ ในหมวดนี้ 

“กลุม”  หมายความรวมถึง  องคกรในหมูบานหรือกลุมอาชีพ 

“กลุมบาน”  หมายความวา  บานเรือนที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกันเปนกลุมยอยภายในหมูบาน  

โดยอาจแบงตามสภาพภูมิประเทศ  ประวัติความเปนมา  วัฒนธรรมประเพณี  หรือระบบเครือญาติ   

และใหหมายความรวมถึง   คุมบาน  เขตบาน  บานจัดสรร  หรือที่ เ รียกชื่ออยางอื่นที่มี ลักษณะ

เชนเดียวกับกลุมบาน 

“กลุมอาชีพ”  หมายความวา  กลุมที่มีการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในการ

ประกอบอาชีพ  เพิ่มพูนรายไดหรือการพัฒนาอาชีพ 

“กลุมกิจกรรม”  หมายความวา  กลุมที่มีการจัดต้ังข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระทําการอยางใด

อยางหนึ่งเพื่อประโยชนของสมาชิกในกลุมหรือเพื่อประโยชนของสวนรวม 

“ผูนํา”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงทําหนาที่เปนประธาน  หรือหัวหนาของกลุม  และหมายความ

รวมถึงผูแทนดวย 

“ผูแทน”  หมายความวา  บุคคลที่ผูนําของกลุมมอบหมาย  หรือในกรณีที่กลุมใดไมมีผูนํา   

ใหกลุมประชุมเลือกสมาชิกของกลุมเปนผูแทน 

ขอ ๖ ผูนําของกลุมดังตอไปนี้  เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง 

(๑) กลุมบาน  ตามประกาศของนายอําเภอ 

(๒) กลุมหรือกลุมกิจกรรมที่มาจากการรวมตัวกันของสมาชิก  ซ่ึงต้ังข้ึนตามกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการ  ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ 

(๓) กลุมอาชีพ  หรือกลุมกิจกรรมที่มาจากการรวมตัวกันของสมาชิก  หรือต้ังข้ึนเพื่อดําเนิน

กิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม  และตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 (ก) เปนกลุมที่มีสมาชิกไมนอยกวาย่ีสิบคน 

 (ข) สมาชิกของกลุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  มีภูมิลําเนาในหมูบาน 
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 (ค) เปนกลุมที่มีการดําเนินกิจกรรมในหมูบาน  อยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหกเดือน 

 (ง) เปนกลุมที่มีกฎระเบียบที่กําหนดไวชัดเจน  และตองเกิดจากสมาชิกรวมกันกําหนด 

ทั้งนี้  นายอําเภออาจพิจารณายกเวนลักษณะตาม  (ก)  ได  ในกรณีที่เห็นสมควร 

ขอ ๗ ใหนายอําเภอจัดทําประกาศจํานวนและรายชื่อของกลุมบานตามขอ  ๖ (๑)  ในแตละ

หมูบานปดประกาศใหราษฎรในหมูบานทราบ  โดยในกลุมบานหนึ่งใหประกอบดวยบานเรือนจํานวน

สิบหาถึงย่ีสิบหลังคาเรือนโดยประมาณ  เวนแตในกรณีจําเปนนายอําเภออาจกําหนดใหมีจํานวน

บานเรือนมากหรือนอยกวาที่กําหนดไวนี้ก็ได 

ขอ ๘ ใหผูใหญบาน  สมาชิกกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖ (๓)  

เสนอชื่อกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมใหนายอําเภอพิจารณา  โดยใหนายอําเภอแตงต้ังคณะกรรมการ

คณะหนึ่ง  จํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน  เพื่อทําหนาที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ 

ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรมตามขอ  ๖ (๓)  ที่ไดรับความ

เห็นชอบแลว  ปดประกาศใหราษฎรในหมูบานทราบ 

ขอ ๙ เมื่อไดมีประกาศตามขอ  ๗  แลว  ใหตัวแทนครัวเรือนในกลุมบานเลือกบุคคล   

ในกลุมบานคนหนึ่งเปนผูนํากลุมบานในคณะกรรมการหมูบาน 

ผูนํากลุมบานตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 

ผูนํากลุมบานมีหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงานของผูใหญบาน  ตามที่ผูใหญบานมอบหมาย 

ขอ ๑๐ ใหกลุมตามขอ  ๖  เลือกสมาชิกของกลุมคนหนึ่งเปนผูแทนในคณะกรรมการ

หมูบาน  โดยอาจเลือกจากผูนําหรือสมาชิกที่กลุมเห็นสมควรก็ได 

ผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 

ขอ ๑๑ เมื่อผูใดไดรับเลือกจากกลุมตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  ใหแจงผูใหญบานทราบ 

ใหผูใหญบานรายงานผูไดรับเลือกตามวรรคหนึ่งไปยังนายอําเภอเพื่อจัดทําทะเบียนและออก

หนังสือสําคัญไวเปนหลักฐาน  และจัดทําประกาศรายชื่อกรรมการหมูบานโดยตําแหนง  ปดประกาศให

ราษฎรในหมูบานทราบ 
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ขอ ๑๒ การเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนงของผูนํากลุมในหมูบานส้ินสุดลงเมื่อมีการเลอืก

ผูนําตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐  ข้ึนใหม 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งแลว  การเปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนงของ

ผูนํากลุมในหมูบานตองส้ินสุดลง  ดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 

(๒) ตาย 

(๓) เมื่อนายอําเภอมีประกาศใหกลุมตามขอ  ๖ (๑)  หรือ  (๓)  ส้ินสุดสภาพของการเปนกลุม  

หรือขาดคุณสมบัติของการเปนกลุม 

ขอ ๑๓ ในกรณีที่กลุมหรือองคกรตามขอ  ๖  ถูกยุบ  เลิก  หรือไมมีการดําเนินกิจกรรม

ตอเนื่องกันเปนเวลาเกินหนึ่งป  ใหถือวาส้ินสุดสภาพของการเปนกลุม  หรือขาดคุณสมบัติของการเปนกลุม  

และใหกรรมการหมูบานรายงานใหนายอําเภอประกาศตามขอ  ๘ 

 

หมวด  ๒ 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

ขอ ๑๔ ในหมวดนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการประชุมเลือกกรรมการหมูบาน

ผูทรงคุณวุฒิ 

“วันประชุม”  หมายความวา  วันประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 

“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 

“ปลัดอําเภอประจําตําบล”  หมายความวา  ปลัดอําเภอที่นายอําเภอมีคําส่ังแตงต้ังใหรับผิดชอบ

ประจําตําบล 

ขอ ๑๕ การประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ใหนายอําเภอจัดทําประกาศกําหนด

วัน   เวลา   และสถานที่ในการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ   ปดประกาศและ

ประชาสัมพันธใหราษฎรในหมูบานทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม 
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ขอ ๑๖ ในการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ใหมีคณะกรรมการประกอบดวย  

ผูใหญบานเปนประธาน  ผูชวยผูใหญบานเปนกรรมการ  ทําหนาที่ดําเนินการเลือก  และใหนายอําเภอ

แตงต้ังปลัดอําเภอประจําตําบล  ขาราชการในอําเภอหนึ่งคน  และกํานันหรือผูใหญบาน  ในอําเภอนั้น

หนึ่งคน  เปนที่ปรึกษาและทําหนาที่สักขีพยานดวย 

ผูมีสิทธิเขาประชุมตองมีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน  และใหนายอําเภอ

จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเขาประชุม 

ในวันประชุม  ใหคณะกรรมการพรอมดวยที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง  ประชุมราษฎรผูมีสิทธิ

เลือกผูใหญบานในหมูบาน  เพื่อแจงวัตถุประสงคในการเลือก  จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการ

หมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ตลอดจนวิธีการเลือกใหผูเขาประชุมไดทราบ 

เมื่อดําเนินการตามวรรคสามแลว  ใหคณะกรรมการประกาศใหผูเขาประชุมชวยกันตรวจสอบ

วามีบุคคลที่ไมมีสิทธิเขาประชุมอยูในที่ประชุมหรือไม  หากมีใหผูเขาประชุมคัดคานข้ึนในขณะนั้น  

แลวใหคณะกรรมการและที่ปรึกษา  รวมกันตรวจสอบ  ถาไดความวาบุคคลนั้นเปนผูไมมีสิทธิ 

เขาประชุมจริง  ก็ใหคณะกรรมการเชิญบุคคลดังกลาวออกจากที่ประชุม 

ขอ ๑๗ ในการกําหนดจํานวนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่จะพึงมีในหมูบานใด   

ใหที่ประชุมราษฎรตามขอ  ๑๖  เปนผูกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูเขาประชุมคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลในหมูบานที่มีความรูความสามารถซึ่งเปน

ที่ยอมรับของราษฎรในหมูบาน   และมีความเหมาะสมที่จะเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 

ตอที่ประชุมไดหนึ่งคน  และตองมีผูเขาประชุมรับรองอยางนอยสามคน  ทั้งนี้  ผูไดรับการเสนอชื่อ 

ตองอยูในที่ประชุม  เวนแตผูถูกเสนอชื่อแสดงความสมัครใจไวเปนหนังสือ 

ใหคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผูไดรับการเสนอชื่อ  หากเห็นวาผูใดมีคุณสมบัติ   

ไมครบถวนก็ใหแจงที่ประชุมทราบ 

เมื่อคณะกรรมการไดประกาศปดการเสนอชื่อแลว  ปรากฏวามีผูเสนอชื่อนอยกวาจํานวน 

ที่กําหนดไวในขอ  ๑๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อบุคคลในหมูบานตามวิธีการที่กําหนดไวใน

วรรคหนึ่งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่ที่ประชุมกําหนด 

ขอ ๑๙ เมื่อที่ประชุมปดการเสนอชื่อตามขอ   ๑๘  แลว   การเลือกกรรมการหมูบาน

ผูทรงคุณวุฒิอาจเลือกโดยวิธีเปดเผยหรือวิธีลับก็ไดตามที่ประชุมกําหนด 
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การเลือกโดยวิธีเปดเผย  ใหที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  โดยให
คณะกรรมการประกาศชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  หากผูเขาประชุมเห็นวาผูที่ไดรับการเสนอชื่อนั้น
เหมาะสมจะเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิก็ใหยกมือข้ึนพนศีรษะ   แลวใหคณะกรรมการ 
นับคะแนนจากผูที่ยกมือในแตละคร้ังที่ประกาศ  และจดบันทึกคะแนนไว 

การเลือกโดยวิธีลับ  ใหใชวิธีการหยอนบัตร  โดยใชบัตรเลือกผูใหญบานโดยอนุโลม 
ขอ ๒๐ เมื่อที่ประชุมออกเสียงเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเสร็จส้ินแลว  ใหผูที่ได

คะแนนสูงสุดจํานวนตามที่ประชุมกําหนดเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ
หากมีผูที่ไดรับเลือกไดคะแนนเทากันหลายคน  และเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการ

หมูบานผูทรงคุณวุฒิเกินจํานวนตามขอ  ๑๗  ใหทําการจับสลากผูที่ไดรับคะแนนเทากันใหเหลือจํานวน
กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตามที่กําหนด 

ในกรณีที่ไมสามารถประชุมหรือเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิไดตามขอ   ๑๙   
ใหนายอําเภอกําหนดและประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิใหมภายในสิบหาวันจนกวาจะครบ
ตามจํานวน 

ขอ ๒๑ เมื่อไดกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิแลว   ใหคณะกรรมการจัดทํารายงาน 
การประชุมไวเปนหลักฐานโดยใหที่ปรึกษาลงชื่อรับรอง  แลวใหผูใหญบานรายงานใหนายอําเภอทราบ
เพื่อแตงต้ังเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตอไป 

ใหนายอําเภอจัดทําประกาศแตงต้ังกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  ปดประกาศใหราษฎร 
ในหมูบานทราบ  พรอมทั้งจัดทําทะเบียนและออกหนังสือสําคัญไวเปนหลักฐาน 

ขอ ๒๒ กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  นับแตวันที่นายอําเภอไดมี
ประกาศแตงต้ัง 

นอกจากออกจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิตองออกจากตําแหนงดวย
เหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
(๒) ตาย 
(๓) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๔) นายอําเภอมีคําส่ังใหออก  เมื่อสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหากอยู

ในตําแหนงตอไปอาจกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยแกหมูบานได 
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ขอ ๒๓ ในกรณีที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง  ถากรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ 

ที่เหลืออยูมีจํานวนไมนอยกวาสองคน  ใหกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิเหลือเทาจํานวนที่มีอยู 

กรณีที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิวางลง  จนเปนเหตุใหกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒ ิ

ที่เหลืออยูมีจํานวนนอยกวาสองคน  และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิที่เหลือมีวาระการดํารงตําแหนง

ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน  ใหนายอําเภอจัดใหมีการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิ  

ข้ึนแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบวาตําแหนงวางลง  และใหอยูในตําแหนงตาม

วาระของผูซ่ึงตนแทน 

กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงพรอมกัน   

ใหนายอําเภอดําเนินการจัดใหมีการประชุมเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหมภายในสามสิบวัน  

นับแตวันที่กรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหนงหรือพนจากตําแหนงพรอมกัน 

ขอ ๒๔ ในการเลือกกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิคร้ังแรกตามระเบียบนี้  ใหดําเนินการ

เลือกภายในเกาสิบวันนับแตระเบียบกระทรวงมหาดไทยนี้มีผลใชบังคับ 
 

หมวด  ๓ 
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน 

 

 

ขอ ๒๕ ในหมวดนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการหมูบาน 

“เลขานุการ”  หมายความวา  เลขานุการคณะกรรมการหมูบาน 

ขอ ๒๖ ใหคณะกรรมการเลือกรองประธานกรรมการหมูบานจากกรรมการหมูบานโดยตําแหนง

คนหนึ่ง  และจากกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิอีกคนหนึ่ง  โดยใหคณะกรรมการเลือกรองประธานคนใด 

คนหนึ่งเปนรองประธานคนที่หนึ่ง 

ในกรณีที่หมูบานใดมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ

อาจกําหนดใหมีตําแหนงรองประธานมากกวาที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได 

รองประธานกรรมการหมูบานมีหนาที่ชวยประธานกรรมการหมูบานปฏิบัติตามหนาที่และ

กระทํากิจการตามที่ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 
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ขอ ๒๗ ใหประธานกรรมการหมูบานเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเลขานุการ   
และใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหมูบานคนหนึ่งเปนเหรัญญิก 

ในกรณีที่หมูบานใดมีเหตุผลและความจําเปน  คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีผูชวยเลขานุการ  
หรือผูชวยเหรัญญิกก็ได  โดยใหเลือกจากกรรมการหมูบาน 

เลขานุการมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการ  การจัดการเกี่ยวกับการประชุมและงานอื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

เหรัญญิกมีหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือคณะกรรมการในการรับจายและเก็บรักษาเงินและ
ทรัพยสินของหมูบานและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานมอบหมาย 

ขอ ๒๘ รองประธานกรรมการหมูบานและเหรัญญิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) พนจากการเปนกรรมการหมูบาน 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติใหออกจากตําแหนง  ดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

ทั้งหมดเทาที่มีอยู  เห็นวาละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ 
ผูซ่ึงพนจากตําแหนงตาม  (๓)  จะดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการหมูบาน  และเหรัญญิกอีก

ไมไดภายในกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
ขอ ๒๙ เลขานุการพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ประธานกรรมการหมูบานส่ังใหออกจากตําแหนง 
(๒) ประธานกรรมการหมูบานพนจากตําแหนง 
(๓) มีเหตุตามขอ  ๒๘ 
ขอ ๓๐ ใหปลัดอําเภอประจําตําบล  กํานัน  นายกเทศมนตรีตําบล  และนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการในตําบล  มีหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการในตําบลนั้น 

นอกจากบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว  นายอําเภออาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานของรัฐ   
และบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่แตงต้ังตามวรรคสองพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ตาย 
(๒) ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอใหลาออก 
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(๓) นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ขอ ๓๑ ใหมีคณะทํางานดานตาง ๆ  เพื่อชวยเหลือปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการและ
ผูใหญบาน  อยางนอยใหมีคณะทํางานดานอํานวยการ  ดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  
ดานแผนพัฒนาหมูบาน  ดานสงเสริมเศรษฐกิจ  ดานสังคมสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข  และดาน
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

นอกจากคณะทํางานตามวรรคหนึ่งแลว  คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอ 
อาจแตงต้ังคณะทํางานอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นวาจําเปนและเปนประโยชนแกการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติมก็ได 

ขอ ๓๒ คณะทํางานดานตาง ๆ  ใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) คณะทํางานดานอํานวยการ  มีหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ  การจัดการประชุม  การรับจาย

และเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของหมูบาน  การประชาสัมพันธ  การประสานงานและติดตามการทํางานของ
คณะทํางานดานตาง ๆ  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการในรอบปและงานอื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๒) คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม
ใหราษฎรมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
การสงเสริมอุดมการณและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหแกราษฎรในหมูบาน  การสงเสริมดูแลให
ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของหมูบาน  การสรางความเปนธรรมและ
ประนีประนอมขอพิพาท  การตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายในหมูบาน  การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชนของหมูบาน  การปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภยันตรายของหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๓) คณะทํางานดานแผนพัฒนาหมูบาน  มีหนาที่ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน  
ประสานการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมูบานกับคณะทํางานดานตาง ๆ  เพื่อดําเนินการหรือ
เสนอของบประมาณจากภายนอก  การรวบรวมและจัดทําขอมูลตาง ๆ  ของหมูบาน  การติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการ
มอบหมาย 
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(๔) คณะทํางานดานสงเสริมเศรษฐกิจ  มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมการดําเนินการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน  การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ  การผลิตและการตลาด
เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับราษฎรในหมูบาน  และงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือ
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๕) คณะทํางานดานสังคมสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข  มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี   
เด็ก   เยาวชน   ผู สูงอายุและผูพิการ   การจัดสวัสดิการในหมูบานและการสงเคราะหผูยากจน   
ที่ไมสามารถชวยตนเองได   การสง เสริมการอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
การสาธารณสุขและงานอื่นใดตามที่ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

(๖) คณะทํางานดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา  
ศาสนา  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาและวัฒนธรรมของหมูบานและงานอื่นใดตามที่
ประธานกรรมการหมูบานหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

ในกรณีที่หมูบานใดมีคณะทํางานอื่นตามขอ  ๓๑  วรรคสอง  ใหคณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของนายอําเภอกําหนดชื่อและหนาที่ของคณะทํางานดานตาง ๆ  ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ในการจัดต้ังคณะทํางานนั้น 

ขอ ๓๓ คณะทํางานดานอํานวยการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหมูบาน  รองประธาน
กรรมการหมูบาน  ผูชวยผูใหญบาน  หัวหนาคณะทํางานดานตาง ๆ  เลขานุการ  และเหรัญญิก   
เปนคณะทํางาน   โดยใหประธานกรรมการหมูบานและเลขานุการ  เปนหัวหนาและเลขานุการ
คณะทํางาน 

ขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหมูบานที่เห็นสมควรเปนหัวหนาคณะทํางานดานตาง  ๆ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะทํางานดานการปกครองและรักษาความสงบเรียบรอย  ใหเลือกจากกรรมการหมูบาน
ซ่ึงเปนผูชวยผูใหญบาน 

(๒) คณะทํางานดานอื่น ๆ  ใหเลือกจากกรรมการหมูบาน 
กรรมการหมูบานที่ได รับเลือกให เปนหัวหนาคณะทํางานดานตาง ๆ  ใหเปนหัวหนา

คณะทํางานไดเพียงคณะเดียว 
ขอ ๓๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาเลือกกรรมการหมูบานและราษฎรในหมูบานที่มีความรู

ความชํานาญหรือมีความเหมาะสมกับงานดานนั้น  ๆ จํานวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะทํางานในดานตาง  ๆ
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กรรมการหมูบานคนหนึ่งอาจเปนคณะทํางานมากกวาหนึ่งคณะก็ได 

ขอ ๓๖ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการโดยความ

เห็นชอบของนายอําเภอ  อาจมีมติใหจัดต้ังกองทุนกลางพัฒนาหมูบานข้ึน  เพื่อเปนกองทุนในการ

บริหารจัดการและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ตลอดจนกิจการอันเปนประโยชน

สาธารณะของหมูบานก็ได 

ขอ ๓๗ กองทุนกลางพัฒนาหมูบาน  อาจมีรายไดดังตอไปนี้ 

(๑) เงินที่กลุมหรือองคกรภายในหมูบานจัดสรรให 

(๒) เงินที่ไดรับการอุดหนุนจากสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

(๓) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 

(๔) รายไดจากการจัดกิจกรรมของหมูบาน 

ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายอําเภอกําหนดหลักเกณฑ  การใชจายเงิน

ของกองทุนกลางพัฒนาหมูบานไวดังตอไปนี้ 

(๑) คาใชจายในการจัดการประชุม 

(๒) คาใชจายในการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

(๓) การจัดสวัสดิการภายในหมูบาน 

(๔) การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชนของหมูบาน 

(๕) คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

หมวด  ๔ 
การประชุม 

 

 

ขอ ๓๙ ในหมวดนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการหมูบาน 
“การประชุม”  หมายความวา  การประชุมคณะกรรมการหมูบาน 
“ประชาคมหมูบาน”  หมายความวา  การประชุมราษฎรในหมูบานผูมีสิทธิเลือกผูใหญบาน 
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ขอ ๔๐ ใหคณะกรรมการประชุมกันเปนประจําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง  การกําหนดวัน  
เวลาประชุม  ใหประธานกรรมการหมูบานเปนผูกําหนดและเรียกประชุม  โดยใหมีการประชุมภายใน
เจ็ดวันหลังจากการประชุมประจําเดือนของกํานัน  ผูใหญบานที่นายอําเภอเรียกประชุม 

สถานที่ประชุม  ใหใชสถานที่ที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ขอ ๔๑ การประชุม  ใหกระทําโดยเปดเผยและเปดโอกาสใหราษฎรเขาฟงได  เวนแต

คณะกรรมการจะลงมติใหประชุมลับ 
ขอ ๔๒ การประชุมตองมีกรรมการหมูบานมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการหมูบานทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม 
ประธานกรรมการหมูบานมีหนาที่ดําเนินการประชุมใหเปนไปดวยความเรียบรอยตามระเบียบ

วาระการประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหมูบานไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธาน

กรรมการหมูบานเปนประธานในที่ประชุมเรียงตามลําดับ 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งใด  ถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม  ใหกรรมการ

หมูบานที่มาประชุมเลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคร้ังนั้น 
ขอ ๔๓ การลงมติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  เวนแตมีกฎหมาย  ระเบียบ  

ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเปนอยางอื่น 
กรรมการหมูบานคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ในการลงมติในเรื่องใด ๆ  ใหผูที่ทําหนาที่ เปนประธานในที่ประชุมนั้น  มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในฐานะกรรมการหมูบานได  และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม 
มีสิทธอิอกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

กอนการลงมติทุกคร้ังใหประธานในที่ประชุมตรวจสอบดูวามีกรรมการหมูบานอยูในที่ประชุม
ครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม  ถามีกรรมการหมูบานอยูในที่ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม
จะทําการลงมติในเรื่องใด ๆ  ไมได 

ในกรณีที่องคประชุมไมครบจนไมสามารถลงมติไดในประเด็นเดียวกันได  ใหประธานเรียก
ประชมุโดยดวนและในการประชุมเพื่อลงมติในคร้ังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม 

ขอ ๔๔ ในการพิจารณาลงมติเร่ืองใด  หากที่ประชุมเห็นวา  เปนเร่ืองสําคัญที่จําเปนตองรับฟง

ความคิดเห็นของราษฎรในหมูบาน  หรือเปนเร่ืองที่จะมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของราษฎรในหมูบาน  
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หรือเปนเร่ืองที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการใหเปนไปตามมติของที่ประชุม

ประชาคมหมูบาน  คณะกรรมการอาจมีมติใหมีการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็น 

ในเรื่องดังกลาวก็ได 

เมื่อคณะกรรมการกําหนดวันประชุมประชาคมหมูบานแลว  ใหผูใหญบานเรียกประชุมราษฎร

ในหมูบานผูมีสิทธิเลือกผูใหญบานเขาประชุม 

การลงมติของที่ประชุมประชาคมหมูบานใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ  เวนแตมีกฎหมาย  

ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือหนังสือส่ังการกําหนดไวเปนอยางอื่น 

ผูเขาประชุมประชาคมหมูบานคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  และในกรณีที่มีคะแนนเสียง

เทากัน  ใหผูใหญบานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

เมื่อที่ประชุมประชาคมหมูบานลงมติในเร่ืองใดแลว  ใหคณะกรรมการประกาศใหราษฎร 

ในหมูบานทราบโดยทั่วกัน  และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมหมูบานในเรื่องนั้น ๆ  ทั้งนี้   

มติประชาคมตองไมขัดตอกฎหมาย  และระเบียบของทางราชการ  พรอมทั้งแจงใหนายอําเภอและ

ราษฎรทราบโดยทั่วกัน 

ขอ ๔๕ ราษฎรในหมูบานผูมีสิทธิเลอืกผูใหญบานจํานวนไมนอยกวาสิบคนอาจลงลายมือชื่อ

ทําหนังสือเสนอความคิดเห็นในเร่ืองที่ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชนสาธารณะของหมูบาน 

ตอคณะกรรมการเพื่อใหมีการพิจารณาในคณะกรรมการก็ได  และคณะกรรมการจะตองนําเร่ืองดังกลาว

บรรจุเขาวาระการประชุมในคราวตอไป 

ขอ ๔๖ เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการประชุมตามหมวดนี้  หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไว 

ในหมวดนี้  ใหประธานกรรมการหมูบานนําขอโตแยงที่เกิดข้ึนเสนอตอนายอําเภอเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  

คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหเปนที่สุดและใหใชไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

 

หมวด  ๕ 

การควบคุมดูแล 
 

 

ขอ ๔๗ ใหนายอําเภอมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
หมูบานหรือมติที่ประชุมประชาคมหมูบานใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับของทางราชการ  
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เลม   ๑๒๕  ตอนพิเศษ   ๑๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

และใหปลัดอําเภอประจําตําบลเปนผูชวยเหลือนายอําเภอในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ
ในตําบลที่รับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหนายอําเภอและปลัดอําเภอประจําตําบล  มีอํานาจเรียก
กรรมการหมูบานมาชี้แจงหรือใหขอเท็จจริง  ตลอดจนเรียกรายงานและเอกสารใด ๆ  จากคณะกรรมการ
หมูบานมาตรวจสอบก็ได 

ในกรณีที่ปลัดอําเภอประจําตําบลเห็นวาคณะกรรมการหมูบานปฏิบัติหนาที่ในทางที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกหมูบาน  หรือเสียหายแกทางราชการ  และปลัดอําเภอประจําตําบลไดชี้แจง
แนะนําตักเตือนแลวไมปฏิบัติตาม  ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนที่จะรอชามิได  ใหปลัดอําเภอ
ประจําตําบลมีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบานหรือมติที่ประชุม
ประชาคมหมูบานเปนการชั่วคราวไวตามที่เห็นสมควรได  แลวรีบรายงานนายอําเภอทราบภายในเจ็ดวัน
เพื่อใหนายอําเภอวินิจฉัยตามที่เห็นสมควรโดยเร็ว 

การกระทําของกรรมการหมูบาน  ที่ฝาฝนคําส่ังของปลัดอําเภอประจําตําบลตามวรรคสาม   
ไมมีผลผูกพันกบัคณะกรรมการหมูบาน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


