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นางสาวสุทธิมาตร  จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

  
หลักการและเหตุผล
	 โดยทีป่จัจบุนัมปีญัหาเกีย่วกบัความมัน่คงจากบคุคลหรอืกลุม่บคุคล 
ที่มีหลากหลาย	 มีความรุนแรง	 รวดเร็ว	 สามารถขยายตัวจนส่งผลกระทบเป็น 
วงกว้าง	 และมีความสลับซับซ้อนจนอาจกระทบต่อเอกราชและบูรณภาพแห่ง 
อาณาเขต	 ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศ	 และเป็นภยันตรายต่อ 
ความสงบสขุของประชาชน	ดงันัน้	เพือ่ใหส้ามารถปอ้งกนัและระงบัภยัทีเ่กดิขึน้ 
ได้อย่างทันท่วงที	 จึงสมควรกำหนดให้มีหน่วยปฏิบัติงานหลักเพื่อรับผิดชอบ 
ดำเนนิการรกัษาความมัน่คงในราชอาณาจกัร	ตลอดจนบรูณาการและประสาน 
การปฏิบัติร่วมกับทุกส่วนราชการ	ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ป้องกันและรักษาความมั่นคง	รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นของตน 
เพื่อป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในยามปกติ	และในยามที่เกิดสถานการณ์ 
อันเป็นภัยต่อความมั่นคงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 และกำหนดให้มีมาตรการและ 
กลไกควบคมุการใชอ้ำนาจเปน็การเฉพาะตามระดบัความรนุแรงของสถานการณ	์ 
เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ	 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
  “การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร”	 หมายความว่า 
การดำเนินการเพื่อป้องกัน	ควบคุม	แก้ไข	และฟื้นฟูสถานการณ์ใด	ที่เป็นภัย 
หรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่สงบสุข	 
ทำลาย	หรือทำความเสียหายต่อชีวิต	ร่างกายทรัพย์สินของประชาชนหรือข

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก หน้า ๓๓
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 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ
	 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑

๒

องรัฐ	 ให้กลับสู่สภาวะปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน	
หรือความมั่นคงของรัฐ
 “คณะกรรมการ”	 หมายความว่า	 คณะกรรมการอำนวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 “ผู้อำนวยการ”	หมายความว่า	ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
 “หน่วยงานของรัฐ”	หมายความว่า	ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	 
องค์การมหาชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานอื่นของรัฐ	 
แต่ไม่รวมถึงศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๒) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ๒.๑) บททั่วไป 
								 ใหจ้ดัตัง้กองอำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 
เรียกโดยย่อว่า	“กอ.รมน.”	ขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี	มีอำนาจหน้าที่และ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 มีฐานะเป็น 
ส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
โดยวิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงาน	 การจัดโครงสร้าง	 การแบ่ง 
ส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงาน	 และอัตรากำลังให้เป็นไปตามที่คณะ 
รัฐมนตรีกำหนด	และใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร	 เรียกโดยย่อว่า	 “ผอ.รมน.”	เป็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างใน	กอ.รมน.	และรับผิดชอบในการปฏิบัต ิ
ราชการของ	 กอ.รมน.	 โดยมีผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผู้อำนวยการ 
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 เรียกโดยย่อว่า	 รอง ผอ.รมน.  
และให้เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการ	 กอ.รมน.	มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานอำนวยการและธุรการของ	 กอ.รมน.	 โดยให้รองผู้อำนวยการ	 ผู้ช่วย 
ผู้อำนวยการ	และเลขาธิการ	กอ.รมน.	มีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการ	 
พนักงาน	 และลูกจ้างใน	กอ.รมน.	รองจากผู้อำนวยการและมีอำนาจหน้าที่
อื่นตามที่	ผอ.รมน.	กำหนด
	 ทั้งนี้	ให้	ผอ.รมน.	มีอำนาจทำนิติกรรม	ฟ้องคดี	ถูกฟ้องคดี	 
และดำเนนิการทัง้ปวงเก่ียวกับคดีอันเก่ียวเน่ืองกับอำนาจหน้าท่ีของ	กอ.รมน.	 
โดยกระทำในนามของสำนักนายกรัฐมนตรี



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

  ๒.๒) อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักร 
	 	 (๑)	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิแนวโนม้ของสถานการณ ์
ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรายงาน 
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
	 	 (๒)	อำนวยการในการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	 
ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและ 
ดำเนินการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแผนและแนวทางนั้น
	 	 (๓)	อำนวยการ	ประสานงาน	และเสริมการปฏิบัติของ 
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	ในการดำเนินการตามแผนและแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานตาม	(๒)	ในการนี้	คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้	กอ.รมน.	มีอำนาจ 
ในการกำกับการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
ด้วยก็ได้
	 	 (๔)	 เสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้อง 
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ	 ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	สร้างความรักความ 
สามัคคีของคนในชาติ	รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
และความสงบเรียบร้อยของสังคม
  (๕)	ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติหรือตามที่  
คณะรัฐมนตรสีภาความมั่นคงแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
	 	 นอกจากการมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดินแล้ วบรรดาอำนาจหน้ าที่ ของผู้ อำนวยการ 
ตามกฎหมายนี้	ผอ.รมน.	จะมอบอำนาจให้	ผอ.รมน. ภาค	ผอ.รมน.	จังหวัด	 
หรือผู้อำนวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นปฏิบัติ 
แทนก็ได้
 ๒.๓) คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร
	 ให้มีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักรคณะหนึ่งประกอบด้วย	นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานและกรรมการ 
โดยตำแหน่ง	จำนวน	๑๘	คน	โดยมีเลขาธิการ	กอ.รมน. เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ	 และให้ผู้อำนวยการแต่งตั้งข้าราชการใน	กอ.รมน. เป็นผู้ช่วย 

๓
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เลขานุการไม่เกิน	๒	คน	โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับ	 
ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อ	กอ.รมน.	ในการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ 
ของ	กอ.รมน.	รวมตลอดทั้งอำนาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	วางระเบยีบเกีย่วกบัการอำนวยการและประสานงาน 
กบัหนว่ยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร 
การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. กอ.รมน. ภาค และ	กอ.รมน. จังหวัด ออกข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการงบประมาณ	การเงินการคลัง	การพัสดุ และการจัดการ 
ทรัพย์สินของ	กอ.รมน.
	 	 (๒)	แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา	กอ.รมน.	โดยคำนึงถึงการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในภาคส่วนต่างๆ	
	 	 (๓)	แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะทำงานเพือ่ปฏบิตั ิ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 	 (๔)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือ 
กฎหมายอื่น
 ๒.๔) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
	 เมือ่มีกรณีจำเป็นในอันท่ีจะรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	 
“ในพืน้ทีข่องกองทพัภาคใด”	คณะกรรมการโดยคำเสนอแนะของ	ผอ.รมน.
จะมีมติให้กองทัพภาคนั้นจัดให้มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภา
ค	เรียกโดยย่อว่า	“กอ.รมน.ภาค”	ซึ่งเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ	กอ.รมน.	มี 
แม่ทัพภาคเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	เรียกโดยย่อว่า	 
“ผอ.รมน.ภาค”	ทำหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจกัรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบของกองทพัภาคตามที	่ผอ.รมน.	 
มอบหมาย	และเป็น ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	พนักงาน	และลูกจ้างที่ได้รับ 
คำสัง่ใหม้าปฏบิตังิานใน	กอ.รมน.	ภาค	และรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการ 
ของ	กอ.รมน.ภาคตลอดจนอาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา	 กอ.รมน.	 
ภาคขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน 
ภัยที่จะเกิดขึ้นและให้คำปรึกษาตามที่	ผอ.รมน.	ภาค	ร้องขอ
	 	 ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ	กอ.รมน.  
ภาค	กฎหมายได้กำหนดให้ผอ.รมน.	มีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการและ 
ลูกจ้างของกองทัพภาค	รวมตลอดทั้งข้าราชการ	 พนักงาน	และลูกจ้างของ 
หนว่ยงานของรฐัทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีใ่หม้าปฏบิตังิานประจำหรอืเปน็ครัง้คราวใน 
กอ.รมน.	ภาค	ได้ตามที่	ผอ.รมน.	ภาค	เสนอ

๔ ๕



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 ๒.๕) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
	 	 เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุน	 ช่วยเหลือ	 และปฏิบัติการ 
ตามอำนาจหน้าที่ของ	 กอ.รมน.	ภาค	ตามข้อ	๒.๔)	ผอ.รมน.	ภาค	โดยความ 
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและ	 ผอ.รมน.	 จะตั้ง 
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด	 เรียกโดยย่อว่า	 “กอ.รมน. 
จังหวัด”	 ขึ้นในจังหวัดที่อยู่ในเขตของกองทัพภาคเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรง 
ต่อ	 กอ.รมน.	 ภาค	 ก็ได้	 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความ
มั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่	 ผอ.รมน.	 มอบหมาย	
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
จังหวัด	 เรียกโดยย่อว่า	 “ผอ.รมน. จังหวัด” เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	
พนักงาน	 และลูกจ้าง	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ	 กอ.รมน.	
จังหวัด	 และ	 ผอ.รมน.	 จังหวัด	 อาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา	 กอ.รมน.
จังหวัดขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย	 ประธานกรรมการและกรรมการมีจำนวน
ไม่เกิน	๓๐	คนโดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชนในพื้นที่ 
ทุกภาคส่วน	เพื่อทำหน้าที่ในการเสนอแนะการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันภัย 
ที่จะเกิดขึ้น	และให้คำปรึกษาตามที่	ผอ.รมน.	จังหวัด	ร้องขอ

๓) ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 ๓.๑) การปอ้งกนั ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ และแกไ้ขหรอืบรรเทา 
เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
	 	 ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรแต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 และเหตุการณ์ 
นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน	ทั้งอยู่ ในอำนาจหน้าที่หรือ 
ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วย 
คณะรัฐมนตรีจะมีมติมอบหมายให้	กอ.รมน.	เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน	 
ปราบปราม	ระงับ	 ยับยั้ง	และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักรนั้นภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้	ทั้งนี้	
ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
  ท้ัง น้ี	 เ ม่ือ เห ตุการณ์ดังก ล่าว ส้ิน สุดลงหรือสามารถ 
ดำเนินการแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 
ตามปกติแล้ว	 ให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้อำนาจหน้าที่ของ	กอ.รมน. 
ที่ ไ ด้ รั บมอบหมายสิ้ นสุ ดลง 	 และ ให้ นายกรั ฐมนตรี ร ายงานผลต่ อ 
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบโดยเร็ว
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 ๓.๒) อำนาจหน้าทีข่อง กอ.รมน. ต่อการรักษาความมัน่คงภายใน 
ราชอาณาจักร 
	 	 ในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายตามข้อ	๓.๑)	 
ให้	กอ.รมน	มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย
	 	 (๑)	ป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	และแก้ไขหรือ 
บรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ได้ 
รับมอบหมายตามข้อ	๓.๑)
  (๒)	จัดทำแผนการดำเนินการตาม (๑) เสนอต่อคณะ 
กรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ	
	 	 (๓)	กำกับ	 ติดตาม	 และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือบูรณาการในการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนตาม	(๒)
	 	 (๔)	สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมว่าจะเป็นภัย 
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือเป็นอุปสรรคต่อการรักษา 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกจากพื้นที่ที่กำหนด
  ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าทีต่าม	(๑)	ให้ผู้อำนวยการ 
และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมาย	เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรอืตำรวจชัน้ผูใ้หญแ่ละรว่มเปน็พนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธิี
พจิารณาความอาญา	และหากการใชอ้ำนาจของ	กอ.รมน.	ดงักลา่วกอ่ใหเ้กดิ 
ความเสียหายแก่ประชาชนผู้สุจริต	ให้	กอ.รมน.	จัดให้ผู้นั้นได้รับการชดเชย 
ค่าเสียหายตามควรแก่กรณี
		 	 ในกรณีที่มีคำสั่งตาม	(๔)	แล้ว	ให้	กอ.รมน.	แจ้งให้ 
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทราบพร้อมด้วยเหตุผล	และ 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับคำสั่งให้ออกจากพื้นที่นั้นไปรายงานตัวยัง 
หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดโดยเร็ว	ในการนี้ให้หน่วยงานของรัฐเจ้าสังกัด 
ดำเนินการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งหน้าที่	 หรือ 
พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งดังกล่าว
	 	 เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตักิารตามอำนาจหนา้ทีด่งักลา่ว	 
ถา้มคีวามจำเปน็ที	่กอ.รมน.	ตอ้งใชอ้ำนาจหรอืหนา้ทีต่ามกฎหมายใดทีอ่ยูใ่น 
อำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐใด	ให้คณะรัฐมนตรี 
มีอำนาจแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใด	ๆ 	ใน	กอ.รมน.	เป็นเจ้าพนักงานหรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น	 หรือมีมติให้หน่วยงานของรัฐนั้นมอบ 
อำนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฎหมายในเรือ่งดงักลา่ว	ให	้กอ.รมน.	 
ดำเนินการแทนหรือมีอำนาจดำเนินการด้วยภายในพื้นที่และระยะเวลา 
ทีก่ำหนด	ทัง้นี	้ตอ้งกำหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขในการใชอ้ำนาจนัน้ไวด้ว้ย 

๖ ๗



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
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 ๓.๓) การจัดตั้งศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงานที่ เรียกชื่อ 
อย่างอื่น
	 	 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจาก 
เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามอำนา
จหน้าที่ในข้อ	 ๓.๒)	 ในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	 ให้	 ผอ.รมน.	 โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการมอีำนาจจดัตัง้ศนูยอ์ำนวยการหรอืหนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่ง
อื่นเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเป็นการเฉพาะก็ได้
	 	 โดยให้โครงสร้าง	 อัตรากำลัง	 การบริหารจัดการ	 อำนาจ 
หน้าที่	 การกำกับติดตาม หรือบังคับบัญชาศูนย์อำนวยการหรือหน่วยงาน 
ที่ เรียกชื่ออย่างอื่นนั้นเป็นไปตามที่ 	 ผอ.รมน.	 โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการกำหนด	ทั้งนี้ 	 ให้อำนาจของ	ผอ.รมน.	 เป็นอำนาจของ 
ผู้อำนวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานนั้น
 ๓.๔) อำนาจในการออกข้อกำหนดของ ผอ.รมน. 
	 					 เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	และ 
แก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ภายในพื้นที่ตามข้อ	 ๓.๑)	 ให้	 ผอ.รมน.	 โดยความ 
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกข้อกำหนด	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหรืองดเว้น 
การปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
	 	 (๒)		หา้มเขา้หรอืใหอ้อกจากบรเิวณพืน้ที	่อาคาร	หรอืสถานที ่
ที่กำหนดในห้วงเวลาที่ปฏิบัติการ	 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่	 
หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น
	 	 (๓)		ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด
	 	 (๔)		ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน
	 	 (๕)		หา้มการใชเ้สน้ทางคมนาคมหรอืการใชย้านพาหนะ	หรอื 
กำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
	 		 (๖)		ใหบ้คุคลปฏบิตัหิรอืงดเวน้การปฏบิตัอิยา่งหนึง่อยา่งใด 
อันเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด 
แก่ชีวิต	ร่างกาย	หรือทรัพย์สินของประชาชน
	 		 ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะกำหนดหลักเกณฑ์	เงื่อนเวลาหรือ 
เงือ่นไขทีก่ำหนดไวด้ว้ยกไ็ด้	แตท่ัง้นีข้อ้กำหนดดงักลา่วตอ้งไมก่อ่ความเดอืดรอ้น 
แก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ
 ๓.๕) การกลับใจมอบตัวของผู้ต้องหา 
	 	 ภายในเขตพื้ นที่ ที่ คณะรั ฐมนตรีมีมติ ให้ 	 กอ .รมน.	 
ดำเนินการตามข้อ	๓.๑)	 หากปรากฏว่าผู้ใดต้องหาว่าได้กระทำความผิด 
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อันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่คณะรัฐมนตรี 
กำหนด	กลับใจเข้ามอบตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นกรณีที่พนักงาน 
สอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนแล้วปรากฏว่าผู้นั้นได้กระทำไปเพราะ 
หลงผิดหรือเท่าไม่ถึงการณ์และการเปิดโอกาสให้ผู้นั้นกลับตัวจะเป็น 
ประโยชนต์อ่การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	ในการนีใ้หพ้นกังาน 
สอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนของผู้ต้องหานั้น	 พร้อมทั้งความเห็นของ 
พนักงานสอบสวนไปให้	ผอ.รมน.
	 			 ในกรณีที่	 ผอ.รมน.	เห็นด้วยกับความเห็นของพนักงาน 
สอบสวนให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นของ	ผอ.รมน.	ให้พนักงานอัยการเพื่อ 
ยืน่คำรอ้งตอ่ศาล	หากเหน็สมควรศาลอาจสัง่ใหส้ง่ผูต้อ้งหานัน้ใหผู้อ้ำนวยการ
เพือ่เขา้รบัการอบรม	ณ	สถานทีท่ีก่ำหนดเปน็เวลาไมเ่กนิ	๖	เดอืนและปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขอืน่ทีศ่าลกำหนดดว้ยกไ็ด้	แตก่ารดงักลา่วตอ้งไดร้บัความยนิยอม 
จากผู้ต้องหา	
	 	 ทั้งนี้	 เมื่อผู้ต้องหาได้เข้ารับการอบรมและปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขที่ศาลกำหนดดังกล่าวแล้ว	 กฎหมายได้กำหนดให้สิทธินำคดีอาญา 
มาฟ้องผู้ต้องหานั้นย่อมเป็นอันระงับไป
 ๓.๖) บทบังคับตามกฎหมายต่างๆ 
	 	 กฎหมายได้กำหนดให้บรรดาข้อกำหนด	ประกาศ	คำสั่ง 
หรือการกระทำตามข้อ	๓)	นี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ 
ราชการทางปกครองและให้การดำเนินคดีใดๆอันเนื่องมาจากข้อกำหนด	 
ประกาศ	คำสัง่	หรอืการกระทำตามขอ้	๓)	นีใ้หอ้ยูใ่นอำนาจของศาลยตุธิรรม 
ทั้งนี้	ในกรณีที่ศาลจะต้องพิจารณาเพื่อใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อน 
พพิากษาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่หรอืประมวลกฎหมาย 
วธิพีจิารณาความอาญา	แลว้แตก่รณี	ใหศ้าลเรยีกเจา้พนกังานหรอืพนกังาน 
เจ้าหน้าที่ซึ่งออกข้อกำหนด	ประกาศหรือคำสั่ง	หรือกระทำการนั้น	มาเพื่อ 
ชี้แจงข้อเท็จจริง	รายงาน	หรือแสดงเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา 
สั่งใช้มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวดังกล่าวด้วย

๔) บทกำหนดโทษ
	 ผูใ้ดฝา่ฝนืขอ้กำหนดทีอ่อกตามขอ้	๓.๔)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	หรอื	 
(๖)	ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน	๑	ปี	หรือปรับไม่เกิน	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	
หรือทั้งจำทั้งปรับ

๘ ๙
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๕) บทเฉพาะกาล
	 ใหโ้อนบรรดากจิการ	ทรพัยส์นิ	งบประมาณ	หนี	้สทิธิ	ขา้ราชการ 
พนักงานลูกจ้าง	 และอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร	ีที	่๒๐๕/๒๕๔๙	เรือ่ง	การจดัตัง้กองอำนวยการ 
รักษาความมั่นคงภายใน	ลงวันที่	๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	มาเป็นของ 
กองอำนวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัรตามกฎหมายนี	้ตลอดจน 
ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	และกองบัญชาการผสม 
พลเรอืน	ตำรวจ	ทหาร	ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามคำสัง่สำนกันายกรฐัมนตร	ีที	่๒๐๗/๒๕๔๙	 
เร่ือง	การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงวนัที	่๓๐	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙  
เปน็ศนูยอ์ำนวยการหรอืหนว่ยงานทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามมาตรา	๑๗ 
ของกฎหมายนี้

หมายเหตุ:-
 	พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 	พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล	ซึ่งมาตรา	๒๙	และมาตรา	๓๑	ประกอบกับ 
มาตรา	๓๒	มาตรา	๓๓	มาตรา	๓๔	มาตรา	๓๖	มาตรา	๔๑	และมาตรา	๔๓	 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

๘ ๙
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 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ
	 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑

หลักการและเหตุผล
	 ดว้ยชมุชนเปน็สงัคมฐานรากทีม่คีวามสำคญัทางประวตัศิาสตร์	 
มีวิถีชีวิต	 วัฒนธรรมแตกต่างหลากหลายตามภูมินิเวศ	 การพัฒนาประเทศ 
ที่ผ่านมาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 
อย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอประสบปัญหาความยากจนเกิดปัญหา
สังคมมากขึ้น	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนถูกทำลายจนเสื่อมโทรม	 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง	
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ	 การสร้างระบอบประชาธิปไตย	 และ 
ระบบธรรมาภบิาลซึง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญตัริบัรองสทิธิ 
ชุมชนและประชาชนให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามความ 
หลากหลายของวถิชีวีติ	วฒันธรรมและภมูปิญัญาของทอ้งถิน่	จงึเหน็สมควร 
สง่เสรมิและสนบัสนนุใหช้มุชนและประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันา 
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
 “ชุมชน”	หมายความว่า	กลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันโดยมี 
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน	 หรือ 
ทำกิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน	หรือดำเนินการอื่น 
อันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก	มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมี 
ระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้
 “ชุมชนท้องถิ่น”	หมายความว่า	ชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ 
หมู่บ้านหรือตำบล
 “ชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิ”	หมายความวา่	ชมุชนทอ้งถิน่ซึง่เกดิขึน้ 
ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐
 “องค์กรชุมชน”	หมายความว่า	องค์กรซึ่งเป็นการรวมของ 
ชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	 หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	ซึ่งจดแจ้งการจัดตั้งตาม 
พระราชบัญญัตินี้	ทั้งนี้	ไม่ว่าประชาชนจะจัดตั้งกันขึ้นเอง	หรือโดยการ 

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๑ ก หน้า ๒๖

๑๐ ๑๑
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แนะนำหรือสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ	เอกชน	หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
 “ผู้นำชุมชน”	หมายความว่าประธานกรรมการของชุมชน 
ท้องถิ่น	 ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือชุมชนอื่น	 หรือหัวหน้ากลุ่ม	 หรือผู้ดำรง 
ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นผู้นำของชุมชนท้องถิ่น	 ชุมชนท้องถิ่น 
ดั้งเดิมหรือชุมชนอื่นในลักษณะเดียวกัน

๒) สภาองค์กรชุมชนตำบล
 ๒.๑) การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 	 ในการจัดตั้ง	 “สภาองค์กรชุมชนตำบล”	นั้น	กฎหมาย 
ได้กำหนดให้ผู้แทนชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในแต่ละหมู่บ้าน 
ซึ่งได้จดแจ้งการจัดตั้งไว้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนชุมชนอื่นในตำบล ซึ่งได้
จดแจ้งการจัดตั้งไว้กับกำนัน	อาจประชุมปรึกษากันเพื่อจัดตั้งสภาองค์กร 
ชุมชนตำบลขึ้นสภาหนึ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายนี้ได้	โดยการที่จะได้มา 
ซึง่ผูแ้ทนชมุชนทอ้งถิน่	หรอืชมุชนทอ้งถิน่ดัง้เดมิในแตล่ะหมูบ่า้น	และการไดม้า 
ซึ่งผู้แทนชุมชนอื่นในตำบลนั้นให้เป็นไปตามที่ผู้นำชุมชนท้องถิ่น	หรือชุมชน 
ท้องถ่ินด้ังเดิมในแต่ละหมู่บ้าน	หรือผู้นำชุมชนอ่ืนในตำบลแล้วแต่กรณี	จะได้ 
ปรึกษาหารือกัน	โดยในแต่ละหมู่บ้านให้มีผู้แทนชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชน 
ทอ้งถิน่ดัง้เดมิ	หมูบ่า้นละ	๔	คน	และผูแ้ทนชมุชนอืน่ในตำบล	ชมุชนละ	๒	คน 
	 	 ทั้งนี้	 เมื่อกำนันได้รับจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน 
ตำบลแล้ว	 ก็ให้มีการออกใบรับการจดแจ้งให้เป็นหลักฐานและส่งบัญชีรายชื่อ 
ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	ทราบ	โดยในกรณีที่ตำบล 
หรือหมู่บ้านใดไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน	 ก็ให้จดแจ้งการจัดตั้งชุมชนหรือ 
จดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล	 แล้วแต่กรณี	 ไว้กับผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร ให้จดแจ้งไว้ 
กับผู้อำนวยการเขต	 และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ผู้อำนวยการเขต	 แล้วแต่กรณี	 ออกใบรับการจดแจ้งไว้เป็นหลักฐาน	 และแจ้ง 
ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	ทราบ
 ๒.๒) องค์ประกอบของสภาองค์กรชุมชนตำบล 
  ให้สภาองค์กรชุมชนตำบล	ประกอบด้วย
		 	 (๑)	สมาชกิซึง่เปน็ผูแ้ทนของชมุชนทอ้งถิน่หรอืชมุชนทอ้งถิน่ 
ดัง้เดมิในแตล่ะหมูบ่า้นและผูแ้ทนชมุชนอืน่ในตำบล	ซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกและมี
จำนวนตามที่ที่ประชุมตามข้อ	๒.๑)	กำหนด
		 	 (๒)	 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ 	 มีจำนวนไม่ เกิน	๑	 ใน	๕	 
ของจำนวนสมาชิกตาม	 (๑) ในวาระเริ่มแรกให้ที่ประชุมตามข้อ	๒.๑)	 

๑๐ ๑๑
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 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ
	 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑

กำหนดจำนวนและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตาม	(๒)ในวาระต่อไป	การกำหนด 
จำนวนและการคัดเลือกให้เป็นไปตามผลการปรึกษาหารือของสมาชิก 
ตาม	(๑)	ทัง้นี	้ใหค้ดัเลอืกจากผูท้รงคณุวฒุซิึง่เปน็ทีเ่คารพหรอืยอมรบันบัถอื 
ของชุมชนในตำบลนั้นและให้สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลมีวาระ 
การดำรงตำแหน่งคราวละ	๔	ปี	นับแต่วันคัดเลือก
 ๒.๓) การยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตำบล 
  เม่ือสภาองค์กรชุมชนตำบลมีเหตุจะต้องยุบเลิก	ให้ประธาน 
สภาองคก์รชมุชนตำบลทีอ่ยูใ่นตำแหนง่ขณะทีม่กีารยบุเลกิสภาองคก์รชมุชน
ตำบล	แจง้การยบุเลกิตอ่กำนนัเพือ่ออกใบรบัแจง้การยบุเลกิไวเ้ปน็หลกัฐาน 
และใหแ้จง้ไปยงัสถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน	(องคก์ารมหาชน)	ไดท้ราบดว้ย	 
แตห่ากตำบลใดไมม่กีำนนัใหป้ระธานสภาองคก์รชมุชนตำบลทีอ่ยูใ่นตำแหนง่
ขณะมกีารยบุเลกิสภาองคก์รชมุชนตำบล	แจง้การยบุเลกิตอ่ผูบ้รหิารองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือในกรณีเขตกรุงเทพมหานคร	ให้แจ้งการยุบเลิก 
ต่อผู้อำนวยการเขตและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ผู้อำนวยการเขต	แล้วแต่กรณี	ออกใบรับแจ้งการยุบเลิกไว้เป็นหลักฐาน	 
และให้แจ้งไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)ได้ทราบด้วย 
  โดยในกรณีท่ีมีการยุบเลิกสภาองค์กรชุมชนตำบลใด	ให้โอน 
บรรดาทรพัยส์นิทีเ่หลอือยูท่ัง้หมดแกห่นว่ยงานของรฐัหรอืองคก์รสาธารณะ 
ตามที่ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลเห็นสมควร	 ซึ่งหากไม่ได้จัดการโอน
บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวก็ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 
เป็นผู้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นและแจ้งให้ที่ประชุมในระดับจังหวัดของ 
สภาองค์กรชุมชนตำบลทราบ
 ๒.๔) บทต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบล
		 	 (๑)	ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งของ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง	สมาชิกสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 	 (๒)	ไมก่ระทำการอนัเปน็การฝา่ฝนืกฎหมายและศลีธรรม 
อันดี
		 	 (๓)	ไม่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
สมาชกิวฒุสิภา	สมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	หรอืผูบ้รหิารองคก์ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
	 	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลพ้นจาก 
ตำแหนง่ยงัไมค่รบ	๑	ป	ีและไดส้มคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร	 
สมาชิกวุฒิสภา	สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กร 

๑๒ ๑๓
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ปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา	 ห้ามมิให้ผู้นั้น 
เปน็สมาชกิสภาองคก์รชมุชนตำบลเปน็เวลา	๑	ปนีบัแตว่นัสมคัรเขา้รบัเลอืกตัง้
หรือเข้ารับการสรรหาแต่ไม่ได้รับเลือกตั้งหรือสรรหา	แล้วแต่กรณี
 ๒.๕) อำนาจหน้าที่ของประธานสภาองค์กรชุมชนตำบล 
	 	 (๑)	เรียกและดำเนินการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 	 (๒)	ควบคุมและดำเนินกิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล 
ให้เป็นไปตามกติกาและมติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
  (๓)	ออกกติกาและคำส่ังใด	ๆ 	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย 
ในการประชุม
	 	 (๔)	เป็นผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลในกิจการที่เกี่ยวกับ 
บุคคลภายนอก
	 	 (๕)	แต่งตั้งเลขานุการสภาโดยความเห็นชอบของสมาชิก 
สภาองค์กรชุมชนตำบล
	 	 (๖)	อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
 ๒.๖) ภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล 
	 	 (๑) 	 ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้สมาชิกองค์กรชุมชน 
อนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศิลปะหรือวัฒนธรรม 
อันดีของชุมชนและของชาติ	ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานของรัฐในการจัดการ	การบำรุงรักษา	และการใช้ประโยชน์ 
จากทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะเปน็ประโยชนต์อ่ชมุชนและประเทศชาตอิยา่งยัง่ยนื 
	 	 (๒)	เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกองค์กร 
ชุมชน	รวมตลอดทั้งการร่วมมือกันในการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลและยั่งยืน
  (๓)	เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 	 (๔)		 เสนอแนะปัญหาและแนวทางแก้ไข	หรือความ 
ต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงาน 
ของรัฐ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 	 (๕)		 จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชน	เพื่อ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนิน 
โครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ 
ทรัพยากรธรรมชาติ	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน	 

๑๒ ๑๓



จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ
	 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑

ทัง้นี	้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืหนว่ยงานของรฐัซึง่เปน็ผูด้ำเนนิการหรอื 
เปน็ผูอ้นญุาตใหภ้าคเอกชนดำเนนิการตอ้งนำความเหน็ดงักลา่วมาประกอบ 
การพิจารณาด้วย
	 	 	 (๖)		 สง่เสรมิและสนบัสนนุใหอ้งคก์รชมุชนในตำบลเกดิ 
ความเขม้แขง็และสมาชกิองคก์รชมุชน	รวมตลอดทัง้ประชาชนทัว่ไปในตำบล 
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
	 	 	 (๗)		 ประสานและรว่มมอืกบัสภาองคก์รชมุชนตำบลอืน่ 
	 	 	 (๘)		 รายงานปญัหาและผลทีเ่กดิขึน้ในตำบลอนัเนือ่งจาก 
การดำเนินงานใด	ๆ 	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐ 
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 (๙)		 วางกตกิาในการดำเนนิกจิการของสภาองคก์รชมุชน 
ตำบล
	 	 (๑๐)		 จดัทำรายงานประจำปขีองสภาองคก์รชมุชนตำบล 
รวมถึงสถานการณ์ด้านต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในตำบล	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ให้ประชาชนทั่วไปทราบ
	 	 (๑๑)		 เสนอรายชื่อผู้แทน	 สภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อ 
ไปร่วมประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล	จำนวน	๒	คน
	 	 	 ทั้งนี้	กฎหมายได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานของรัฐส่งเสริม	 สนับสนุน	และให้ความร่วมมือ	รวมตลอดทั้ง 
ชี้แจงทำความเข้าใจแก่สภาองค์กรชุมชนตำบลและชุมชนทุกประเภทตามที่
ร้องขอ	รวมทั้งอาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรชุมชนตำบล
อยู่ในเขต	ให้การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสภาองค์กรชุมชน
ตำบลด้วย

๓) การประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 กฎหมายได้กำหนดให้มีการประชุมในระดับจังหวัดของ 
สภาองค์กรชุมชนตำบล	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	เพื่อดำเนินการต่างๆ	ตาม
ที่กฎหมายกำหนด
	 เมือ่สภาองคก์รชมุชนตำบลไมน่อ้ยกวา่	๑	ใน	๔	ของสภาองคก์ร 
ชุมชนตำบลทั้งหมดในจังหวัดเข้าชื่อกันร้องขอให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา 
และเสนอแนะเรื่องหนึ่งเรื่องใดอันอยู่ในภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบล 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจัดให้มีการประชุมในระดับจังหวัดของ 
สภาองค์กรชุมชนตำบล	เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
อาจดำเนินการจัดให้มีการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กร 
ชุมชนตำบล

๑๔ ๑๕



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
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	 -	เมื่อมีกรณีที่จะจัดทำหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาจังหวัด 
	 -	เมื่อเห็นเป็นการสมควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของสภาองค์กร 
ชุมชนตำบล
	 ซึ่งการประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล 
ดังกล่าว	กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม  
แสดงความคิดเห็นและลงมติในที่ประชุมได้
	 (๑)		ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลตามที่ได้รับการเสนอรายชื่อ 
ตามข้อ	๒.๖)	(๑๑)
	 (๒)		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมีภูมิลำเนาอยู่ ในจังหวัดซึ่ งผู้แทนของ 
สภาองค์กรชุมชนตำบลตาม	(๑)	คัดเลือกให้เชิญมาร่วมประชุมมีจำนวน 
ไม่เกิน	๑	ใน	๕	ของผู้แทนของสภาองค์กรชุมชนตาม	(๑)	ซึ่งหลักเกณฑ์ 
ในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวให้เป็นไปตามกติกาของที่ประชุม 
ของผู้แทนตาม	(๑)	
	 (๓)		ผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย	อาจเขา้ร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้
	 ทั้งนี้	 ให้ที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล	 
ดำเนินการประชุมเรื่องการเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดต่อผู้ว่าราชการ 
จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการ 
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด	การเสนอแนะต่อผู้ว่าราชการจังหวัด	องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข 
หรือความต้องการของประชาชนในเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะและการ 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	สังคม	คุณภาพชีวิต	และสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งเรื่องการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนตำบล 
เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนื	การเสนอขอ้คดิเหน็ในเรือ่ง
ทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัหรอืองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปรกึษา	ตลอดจนการเสนอ
รายชือ่ผูแ้ทนระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตำบล	๒	คน	เพือ่ไปรว่มประชมุ 
ในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล

๔) การประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 ให้	 “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน”	 (องค์การมหาชน)	 ดำเนินการ 
จัดให้มีการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบลอย่างน้อยปีละ	 
๑	ครั้ง	 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว	กำหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิเข้าร่วม 
ประชุม	แสดงความคิดเห็นและลงมติในที่ประชุมได้

๑๔ ๑๕



จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	และ
	 พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 (๑)	 ผูแ้ทนระดบัจงัหวดัของสภาองคก์รชมุชนตำบลตามทีไ่ดร้บั 
การเสนอรายชื่อเพื่อไปร่วมประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 (๒)		ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชน 
ตำบลตาม	(๑)	เสนอให้เชิญมาร่วมประชุมมีจำนวนไม่เกิน	๑	ใน	๕	ของผู้แทน 
ตาม	(๑)	ซึ่งหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวให้เป็นไปตาม 
กติกาของที่ประชุมของผู้แทนตาม	(๑)
	 ทั้งนี้	 ให้ที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล 
ดำเนินการประชุมในเรื่องการกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
จัดตั้งและการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในระดับตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง
และพึ่งตนเองได้เพื่อเสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	
ใชเ้ปน็แนวทางปฏบิตั	ิการใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการกำหนด 
นโยบายและแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและกฎหมาย	รวมทั้งการจัดทำ 
บริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่า	๑	จังหวัดทั้งด้าน	เศรษฐกิจ	สังคม	คุณภาพชีวิต	 
และสิง่แวดลอ้ม	ตลอดจนการสรปุปญัหาทีป่ระชาชนในจงัหวดัตา่ง	ๆ 	ประสบ	 
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
สั่งการ

๕) การส่งเสริมกิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 กฎหมายได้กำหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การ 
มหาชน)	 กำหนดข้อบังคับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อ 
จัดประชุมในระดับชาติ	 ระดับจังหวัดและระดับตำบลของสภาองค์กรชุมชน 
ตำบลเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปได้	และได้กำหนดให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน)	มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและ 
พัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ด้วย
	 (๑)	ประสานและดำเนินการให้มีการจัดตั้งและดำเนินการของ 
สภาองค์กรชุมชนตำบล	 รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการเกี่ยวกับ 
สภาองค์กรชุมชนตำบลและผลการประชุมของการประชุมระดับจังหวัดและ 
ระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 (๒)	รวบรวมข้อมูล	 ศึกษา	 วิจัย	 และพัฒนาเกี่ยวกับงานของ 
สภาองค์กรชุมชนตำบล
	 (๓)	ประสานและร่วมมือกับราชการส่วนกลาง	ราชการส่วน 
ภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 

๑๖ ๑๗



  แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ ก.ค.-ส.ค. ๕๒

องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคม	ในการดำเนินการตาม 
กฎหมายนี้
	 (๔)	จัดทำทะเบียนกลางเกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนตำบล
	 (๕)	ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจัดตั้งและดำเนินการของ 
สภาองค์กรชุมชนและผลการประชุมในทุกระดับแล้วเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติและรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
อย่างน้อยปีละ	๑	ครั้ง
	 (๖)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล 
ระดับชาติหรือรัฐมนตรีมอบหมาย	

หมายเหตุ:-
 	ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป
 	พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล	ซึ่ง	มาตรา	๒๙	ประกอบกับมาตรา	๖๔	และมาตรา	๖๕	ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	

๑๖ ๑๗




