
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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