
ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าดว้ยชุมชนและกรรมการชุมชน 

พ.ศ.  2564 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน   
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงก าหนดระเบียบขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน   
พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน  พ.ศ.  2555 
ข้อ ๔ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว   

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๕ ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสัง่  

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ 
“การพัฒนาชุมชน”  หมายความว่า  การด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

อย่างมีแบบแผนทั้งทางกายภาพ  สิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม  อนามัยและจิตใจ  โดยให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม  และเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา   

“ชุมชน”  หมายความว่า  บริเวณที่มีกลุ่มคนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง   มีวิถีชีวิต 
ที่เกี่ยวพันกัน  และชุมชนตามกฎหมายอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

“สมาชิกชุมชน”  หมายความว่า  ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านในชุมชนนั้น 
“ขอบเขตของชุมชน”  หมายความว่า  บริเวณพ้ืนที่ที่ชุมชนร่วมกันก าหนดขอบเขตในการขอ

จัดตั้งชุมชน 
“คณะกรรมการชุมชน”  หมายความว่า  ตัวแทนของสมาชิกชุมชนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจาก

สมาชิกชุมชน 
“ชุมชนแออัด”  หมายความว่า  ชุมชนที่มีลักษณะบ้านเรือนหนาแน่น  ประชาชนอยู่อย่างแออดั 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



“ชุมชนเมือง”  หมายความว่า  ชุมชนที่มีลักษณะของบ้านเรือนอยู่รวมกันค่อนข้างหนาแน่น  
แต่ไม่แออัด  มีสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการคมนาคมสะดวก   

“ชุมชนชานเมือง”  หมายความว่า  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ด้านเกษตรกรรม  และชุมชนที่มีบ้านเรือน  
ที่อยู่รวมกัน   

“ชุมชนอาคารสูง”  หมายความว่า  ชุมชนที่มีสภาพเป็นแฟลต  คอนโดมิเนียม  อะพาร์ตเมนต์  
หรืออาคารอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน 

“ชุมชนรูปแบบพิเศษ”  หมายความว่า  ชุมชนที่นอกเหนือจากสี่ประเภทดังกล่าวข้างต้น   
และปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบตามที่ส านักพัฒนาสังคมก าหนดหลักเกณฑ์  เพ่ือประโยชน์ 
ในการจัดตั้งชุมชนได้ครอบคลุม  แต่ชุมชนดังกล่าวมิได้รับการสนับสนุนเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

“การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม”  หมายความว่า  การส่งเสริมและเสริมสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เพ่ือให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

“การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน”  หมายความว่า  การพัฒนาสภาพ 
บ้านเรือน  อาคารและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และสภาพแวดล้อมชุมชนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นที่พักอาศัย 
ของประชาชนให้มีความสุข  สะดวกสบาย  มั่นคงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับการด ารงชีวิต 

“การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”  หมายความว่า  การพัฒนาอย่างเป็นระบบในการจัดการชีวิต  
ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยเฉพาะในด้านการผลิต  การบริโภค  การบริหารเงินออม  การจัดสรรแบ่งปัน
ทรัพยากรและรายได้  ทุนชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

“การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในสังคม”  หมายความว่า  การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนพ่ึงตนเองและพัฒนาตนเอง  โดยให้ผู้น าชุมชน  ประชาชน  
และกลุ่มต่าง ๆ  รวมตัวเพื่อประกอบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

“การพัฒนาอนามัยชุมชน”  หมายความว่า  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี 
และสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยปกติสุข  รวมทั้งการปลูกฝังให้รู้จักดูแลสุขอนามัยของตนเองและปฏิบัติ 
ต่อบุคคลอื่นให้เกิดสุขนิสัยที่ดี 

“การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และความเป็นชาติไทย”  หมายความว่า  
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความสามัคคี    
เอื้ออาทรต่อกัน 

“แผนพัฒนาชุมชน”  หมายความว่า  แนวทางในการพัฒนาและด าเนินงานของชุมชนอย่างมีทิศทาง 
ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้  เพ่ือหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหา 
ที่ชุมชนได้ร่วมกันคิด  ก าหนดแนวทาง  กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน  โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



ลดการพ่ึงพิงภายนอกด้วย  การค านึงถึงศักยภาพทรัพยากร  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม   
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งกรรมการชุมชน 
“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ชุมชนที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง 
“ที่เลือกตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้งและให้หมายความรวมถงึ 

บริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบบริเวณที่เลือกตั้งด้วย  
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่ก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง 
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชน 
“ผู้เลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชน 
“ผู้อ านวยการเขต”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการเขตที่ชุมชนตั้งอยู่ในท้องที่ 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการเขตให้ด าเนินการเลือกตั้ง 

หมวด  ๒ 
ชุมชน 

 
 

ข้อ 7 ให้แบ่งชุมชนออกเป็น  5  ประเภท  ดังนี้   
(๑) ชุมชนแออัด 
(๒) ชุมชนเมือง 
(๓) ชุมชนชานเมือง 
(๔) ชุมชนอาคารสูง 
(5) ชุมชนรูปแบบพิเศษ 
ข้อ 8 การจัดตั้งชุมชนให้ท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) เหตุผลในการขอจัดตั้งชุมชน 
(๒) มีชื่อชุมชน  ที่ตั้ง  แผนที่แสดงขอบเขตของชุมชน  และผังแสดงที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง 

และบริเวณข้างเคียงของชุมชน   
(3) จ านวนบ้านที่ประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยหลัง  เว้นแต่เป็นการ  

ตั้งชุมชนประเภทอื่น  ตามข้อ  7  (5)   
(๔) ข้อมูลโครงสร้างประชากรและรายละเอียดของประชาชนในชุมชน  เช่น  ชื่อ - ชื่อสกุล   

เพศ  อาย ุ การศึกษา  อาชีพ  เป็นต้น   
(๕) ข้อมูลการคมนาคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
(๖) เจ้าบ้านหรือผู้อาศัยที่เจ้าของบ้านมอบหมายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนจ านวน 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่   ของจ านวนบ้านในชุมชนเข้าชื่อเสนอต่อผู้อ านวยการเขตแจ้งความประสงค์ 
ขอจัดตั้งชุมชน   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๗) มีกลุ่มด้านการพัฒนาชุมชนอย่างน้อยสามกลุ่ม  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย ์
และกลุ่มทางสังคม  เป็นต้น  และมีระยะเวลาจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน  โดยมีหลักฐาน 
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

(๘) กรณีบริเวณสถานที่ตั้งชุมชนเป็นพ้ืนที่ของบุคคลอื่น  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ  
จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งเป็นชุมชนได้ 

(๙) สถานที่ตั้งชุมชนไม่เป็นที่สาธารณะ   
(10) ชุมชนที่ขอจัดตั้งต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  

หรือตามกฎหมายอื่น ๆ   
ในกรณีการจัดตั้งชุมชนรูปแบบพิเศษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด   
ในกรณีชุมชนประสงค์จะจัดตั้งชุมชนที่จดทะเบียนกับกรุงเทพมหานครให้ผู้แทนชุมชนชั่วคราว

ยื่นเรื่องต่อผู้อ านวยการเขตในเขตพ้ืนที่   เมื่อผู้อ านวยการเขตพิจารณาเห็นสมควรให้ด าเนินการ 
จัดตั้งชุมชนได้  ตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี  แล้วเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร 
เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครต่อไป 

การรวมชุมชน  การแยกชุมชน  การเปลี่ยนชื่อชุมชน  การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของชุมชน  
และการเปลี่ยนแปลงประเภทชุมชน  ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี   ทั้งนี ้
โดยจัดท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานครและให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ลงนามประกาศ 

ข้อ ๙ การจัดท าประกาศก าหนดชุมชนตามระเบียบนี้   ให้ส านักงานเขตจัดส่งเอกสาร 
ตามข้อ  8  ให้ส านักพัฒนาสังคม  เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและจัดท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร
เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นผู้ลงนาม   

ข้อ ๑๐ เมื่ อกรุ ง เทพมหานครได้ประกาศให้ชุมชนใดเป็นชุมชนตามระเบียบนี้แล้ว   
ให้ส านักงานเขตจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  นับแต่วันที่ 
กรุงเทพมหานครได้ประกาศจัดตั้งชุมชน 

ข้อ ๑๑ ชุมชนใดมีสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้พ้นสภาพการเป็นชุมชน 
(๑) คณะกรรมการชุมชนหมดวาระแล้วไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ ง เป็นกรรมการชุมชน 

ครบตามจ านวนที่ก าหนด  เมื่อได้ประกาศเลือกตั้งกรรมการชุมชนไปแล้วอย่างน้อยสองครั้ง   
และผู้อ านวยการเขตมีความเห็นชอบสมควรพ้นสภาพการเป็นชุมชน   

(๒) เจ้าบ้านหรือผู้อาศัยที่เจ้าของบ้านมอบหมายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนจ านวน  
ไม่น้อยกว่าสามในสี่  ของชุมชนเข้าชื่อเสนอต่อผู้อ านวยการเขตแจ้งความประสงค์ขอให้ชุมชนพ้นสภาพ
การเป็นชุมชน 

(3) กรณีที่ส านักงานเขตพิจารณาเห็นว่า  คณะกรรมการชุมชน  หรือสมาชิกชุมชนไม่ให้ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
ให้บรรลุเป้าหมาย  และหรือไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน   

้หนา   ๑๒
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(4) เจ้าของกรรมสิทธิ์ตามข้อ  8  (๘)  ได้ถอนความยินยอมเป็นหนังสือให้จัดตั้งเป็นชุมชน 
เมื่อปรากฏความตามวรรคหนึ่งให้ผู้อ านวยการเขตเสนอความเห็นต่อส านักพัฒนาสังคม 

เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดและจัดท าเป็นประกาศกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร  
เป็นผู้ลงนามประกาศยกเลิกชุมชน 

หมวด  ๓ 
คณะกรรมการชมุชน 

 
 

ข้อ ๑2 ในชุมชนหนึ่งให้มีกรรมการชุมชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งจ านวนอย่างน้อยชุมชนละเจ็ดคน   
ถ้าชุมชนใดมีบ้านเกินหนึ่งร้อยหลัง  ให้มีการเลือกกรรมการชุมชนนั้นเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนต่อจ านวนบ้าน 
ทุกห้าสิบหลัง  เศษของห้าสิบ  ถ้าเกินยี่สิบห้าให้นับเป็นห้าสิบหลัง  แต่ทั้งนี้  เมื่อรวมกรรมการชุมชน 
ทั้งหมดแล้ว  จะต้องไม่เกินจ านวนสิบห้าคน   

ชุมชนใดถ้ามีผู้สมัครตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป  และไม่เกินจ านวนกรรมการชุมชนที่ก าหนดไว้ให้ถือว่า
ผู้สมัครได้รับเลือกตั้งโดยไม่มีการเลือกตั้ง  และไม่ต้องเลือกตั้งกรรมการชุมชนให้ครบตามจ านวนที่พึงมี
ตามวรรคแรก 

ข้อ ๑3 คณะกรรมการชุมชนประกอบด้วยต าแหน่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) รองประธานกรรมการ 
(๓) เลขานุการ 
(๔) เหรัญญิก 
(๕) นายทะเบียน 
(๖) ประชาสัมพันธ์ 
(๗) ต าแหน่งอื่นใด  ตามที่คณะกรรมการชุมชนเห็นสมควรแต่งตั้ง   
ข้อ ๑4 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   เป็นผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชุมชน 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง   
(๓) มีชื่ ออยู่ ในทะเบียนบ้ านในชุมชนติดต่อกันถึ งวันสมัครรับ เลือกตั้ ง ไม่น้อยกว่ า 

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน   
(๔) มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
(๕) เป็นสมาชิกชุมชนที่ประกอบอาชีพสุจริต  ไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
ข้อ ๑5 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้าม  มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

กรรมการชุมชน   

้หนา   ๑๓
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(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย   
(๔) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้   
(๕) ภิกษ ุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) ต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก  และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  

หรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น   
(๗) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป  และได้พ้นโทษ 

มายังไม่ถึงห้าปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท   
(๘) เป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ   สมาชิกสภาท้องถิ่น  สมาชิกสภาเขต  

ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง   
(๙) เคยเป็นกรรมการชุมชน  และได้พ้นจากต าแหน่งในชุมชนนั้นตามข้อ  19  (๖)  หรือ  (๗)  

มายังไม่ถึงสองปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ข้อ ๑6 บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชน   
(๑) มีสัญชาติไทย   
(๒) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  ในวันเลือกตั้ง 
ข้อ ๑7 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

กรรมการชุมชน 
(๑) เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อ  ๑5  (๒)  หรือ  (๕)   
(๒) ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อ ๑8 กรรมการชุมชนด ารงต าแหน่งตามวาระคราวละสามปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  หรือวันที่ก าหนด 

ให้เป็นวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 
ข้อ 19 กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ครบก าหนดตามวาระ 
(๒) ตาย   
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑4  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑5   
(๕) กรรมการชุมชนว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง  ของจ านวนกรรมการชุมชนที่ประกาศแต่งตั้ง   

และให้ถือว่ากรรมการชุมชนส่วนที่เหลือพ้นจากต าแหน่ง 
(๖) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  เข้าชื่อเสนอต่อผู้อ านวยการเขต 

ให้กรรมการชุมชนคนใดคนหนึ่งพ้นจากต าแหน่ง  และผู้อ านวยการเขตให้ความเห็นชอบ   

้หนา   ๑๔
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(๗) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการชุมชนจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสาม  เข้าชื่อเสนอต่อผู้อ านวยการเขต   
ให้กรรมการชุมชนทั้งชุดพ้นจากต าแหน่ง  และผู้อ านวยการเขตให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๒0 เมื่อกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  19  (๑)  (๕)  หรือ  (๗)  ให้ผู้อ านวยการเขต   
จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนชุดใหม่ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่กรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่ง   
เว้นแต่กรณีอยู่ในระยะเวลาการเลือกตั้งทั่วไปหรือกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถ  
ด าเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้อ านวยการเขตขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินหกสิบวัน   

ในกรณีคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ   19  (๑)  ให้กรรมการชุดเดิม 
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งกรรมการชุมชนชุดใหม่แล้วเสร็จ   โดยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถเบิกจ่ายค่าสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการชุมชนได้ 

กรณีกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  19  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๖)  จนเป็นเหตุให้   
กรรมการชุมชนเหลือน้อยกว่าเจ็ดคน  และไม่ใช่กรณีตามข้อ  19  (๕)  ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มี 
การเลือกตั้งกรรมการชุมชนมีจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  แต่ไม่เกินจ านวนกรรมการชุมชนที่ประกาศแต่งตั้ง 
ตามข้อ  59  ภายในก าหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่กรรมการชุมชนเหลือน้อยกว่าเจ็ดคน  เว้นแต่วาระ 
ของกรรมการชุมชนจะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และให้กรรมการชุมชนที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ 
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ ๒1 การลาออกของกรรมการชุมชนให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อ านวยการเขตและ   
ให้ผู้อ านวยการเขตจัดท าประกาศลาออกของผู้นั้นออกจากการเป็นกรรมการชุมชน  โดยมีผลนับแต่วันที่ 
ระบุไว้ในหนังสือลาออก 

ในกรณีหนังสือลาออกมิได้ระบุวันที่ลาออกไว้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้อ านวยการเขตได้รับหนังสือ
ลาออก 

หมวด  4 
การได้มาของคณะกรรมการชุมชน 

 
 

ข้อ ๒2 คณะกรรมการชุมชน  ต้องได้มาจากการเลือกตัง้ของคนในชุมชนนั้น  เว้นแต่  ตามข้อ  12   
วรรคสอง  หรือชุมชนรูปแบบพิเศษ 

การเลือกตั้งกรรมการชุมชนตามวรรคหนึ่ง   ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   
ผู้เลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนกรรมการชุมชนที่จะพึงมีได้ในชุมชนนั้น 

ข้อ ๒3 ในการเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการเขตประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน   
จ านวนกรรมการชุมชนที่พึงมตีามข้อ  ๑2  ก าหนดวันรับสมคัร  วันเลือกตั้ง  ระยะเวลารับสมคัร  สถานที่
รับสมัครเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  โดยให้ท าเป็นประกาศของส านักงานเขต  และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งอย่างน้อยหน่วยเลือกตั้งละเจ็ดคน 
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หากมีผู้สมัครกรรมการชุมชนน้อยกว่าเจ็ดคน  ให้ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครและ 
เลื่อนก าหนดวันเลือกตั้งไม่เกินสองครั้งภายในสามสิบวัน 

กรณีผู้สมัครกรรมการชุมชนได้ยื่นใบสมัครแล้ว  เมื่อพ้นระยะเวลาการรับสมัครจะขอถอนชื่อ
ออกจากการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการชุมชนไม่ได้   หากผู้สมัครถอนชื่อในระยะเวลาการรับสมัคร 
จะยื่นสมัครใหม่ในครั้งนั้นอีกไม่ได้   

ข้อ ๒4 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
ผู้รับสมัคร  ณ  สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง  พร้อมหลักฐานส าเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจ าตัวประชาชน  
ใบรับรองแพทย์และรูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตวัขนาดสองนิ้ว  แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  
ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันและไม่เกินหกเดือน  นับถึงวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้ง   จ านวนสี่ใบ   
หรือตามจ านวนที่ผู้อ านวยการเขตก าหนด   

เมื่อผู้อ านวยการเขตหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับใบสมัครแล้ว  ให้บันทึกการรับสมัครไว้ 
เป็นหลักฐาน  และให้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติของผู้สมัคร  และตรวจสอบว่าผู้สมัคร 
มีสิทธิที่จะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่  ให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร  ถ้าผู้สมัครมีสิทธิ 
ที่จะสมัครรับเลือกตั้งได้  ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานเขต 
ที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 

ประกาศตามวรรคสอง  ให้มีชื่อผู้สมัคร  รูปถ่ายผู้สมัคร  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้  
ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตามแบบท้ายระเบียบนี้หรือตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด 

ข้อ ๒5 ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร   
ถ้ามีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคน  และไม่สามารถตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครตามวรรคหนึ่งแล้ว   จะเปลี่ยนแปลงหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครไม่ได้   

หลักเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  และการจับสลากให้เป็นไป  
ตามกฎหมายที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยอนุโลม 

ข้อ ๒6 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชนแล้ว   ห้ามมิให้ผู้ใดน าสิ่งพิมพ์   
แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นมาโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัครภายในที่เลือกตั้ง 

กรณีมีสิ่งพิมพ์  แผ่นประกาศ  หรือสิ่งอื่นใดอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครภายในที่เลือกตั้ง  
อยู่แล้วก่อนหรือในวันเลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งมีอ านาจและหน้าที่ท าลาย  ปกปิด 
หรือน าเอกสารไปไว้นอกที่เลือกตั้ง 

การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ห้ามพ่นหรือระบายสีซึ่งข้อความ  ภาพ  หรือรูปรอยใด ๆ  หรือ  
โดยวิธีการปิดประกาศ  ณ  ที่รั้ว  ก าแพง  ผนัง  อาคาร  สะพาน  เสาไฟฟ้า  หรือต้นไม้  บรรดาซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ  หรือ  ณ  บริเวณที่เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต  เว้นแต่
เป็นการปิดประกาศ  ณ  สถานที่ที่ก าหนด 
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ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  อันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสาม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ของบ้านเมือง  มีอ านาจหน้าที่ท าลาย  ปกปิด  ลบ  หรือล้างข้อความ  ภาพ  หรือรูปรอยดังกล่าว   
แต่ในกรณีที่มิใช่ทรัพย์สินของทางราชการ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจดังกล่าว   
เมื่อได้รับค าร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน 

ข้อ ๒7 ในวันเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๒.๐๐  นาฬิกา   

นับตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดเวลาของการเลือกตั้ง  ห้ามมิให้ผู้ใด
ท าการโฆษณาไม่ว่าโดยวิธีใดอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือท าด้วยประการใดอันเป็นการรบกวน
หรือเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง 

ข้อ 28 เมื่อมีประกาศส านักงานเขตให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุมชน  จนถึงวันเลือกตั้งห้ามมิให้ 
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเอง   
หรือผู้สมัครอื่นหรืองดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรายใดด้วยวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) จัดท า  ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง  
หรือทางอ้อมแก่ชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  สถาบันการศึกษา  สถานสงเคราะห์  หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม  ใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใด 

อันเกี่ยวกับผู้สมัครรายใด   
การประกาศนโยบาย  หรือการด าเนินการตามแนวทาง  ในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่    

ของกรรมการชุมชน  หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน  มิให้ถือว่าเป็นกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ผู้อ านวยการเขตประกาศเพ่ือแนะน า

วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครไว้ในบริเวณสถานที่เลือกตั้งก็ได้ 
ข้อ 29 เมื่อได้มีประกาศส านักงานเขตให้เลือกตั้งกรรมการชุมชนแล้ว   ให้เจ้าหน้าที่    

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประสานฝ่ายทะเบียนตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ตามทะเบียนบ้านให้ถูกต้องตามจริง  จ านวนสามชุด  ดังนี้ 

(1) ชุดที่หนึ่ง  ติดประกาศบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้   ณ  ที่เลือกตั้งไว้  หรือบริเวณใกล้เคียง 
ท่ีเลือกตั้งนั้นไว้  โดยเปิดเผยให้ทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(2) ชุดที่สอง  ใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมชื่อ  การถอนชื่อ  หรือการย้าย
ทะเบียนบ้านออกไปนอกเขตเลือกตั้ง  ตลอดจนการแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

(3) ชุดที่สาม  ให้แก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่สอง  แล้วจัดท าปกให้แตกต่างจากชุดอื่น  และ  
ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการชุมชน  เพื่อใช้เป็นบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุ 

ข้อ 30 ผู้เลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่อ  
อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ให้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อต่อผู้อ านวยการเขตก่อนวันเลือกตั้ง 
ไม่น้อยกว่าห้าวัน   

เมื่อผู้อ านวยการเขตได้รับค าร้องแล้ว  ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  หากเห็นว่าผู้ยื่นค าร้องหรือ   
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด  ให้เพ่ิมชื่อต่อท้ายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๓1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ  29  
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการเขตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน   
เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตัง้ 
ให้มีค าสั่งถอนชื่อผู้นั้น  ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องและเจ้าบ้านทราบ   
ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ให้รายงานต่อ 
ผู้อ านวยการเขต  พร้อมทั้งประกาศไว้ในสถานที่เลือกตั้งและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวัน  
นับแต่วันได้รับค าร้อง 

กรณีตามวรรคสอง  ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่า
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและยื่นค าร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อผู้อ านวยการเขต   ให้ผู้อ านวยการเขต
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว  ค าวินิจฉัยของผู้อ านวยการเขตถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๓2 เขตเลือกตั้งกรรมการชุมชน  ให้ถืออาณาเขตบริเวณและขอบเขตที่ก าหนดไว้ในแผนที่  
ของชุมชน  ซึ่งชุมชนเป็นผู้ก าหนดท าขึ้นในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนของกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 33 ในการเลือกตั้งให้มีที่เลือกตั้งได้หนึ่งแห่ง  ที่เลือกตั้งนั้นให้เป็นที่ซึ่งประชาชนเข้าออก  
ได้สะดวกเพ่ือการลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้มีขนาดพอสมควรที่จะด าเนินการเลือกตั้งได้สะดวกและ 
ให้ผู้เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งและตรวจดูบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้โดยง่าย   ในที่เลือกตั้งหนึ่ง   
ให้ผู้อ านวยการเขตก าหนดให้มีหน่วยเลือกตั้งตามความเหมาะสม  ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่งต้องจัดให้มี 
จ านวนผู้เลือกตั้งในจ านวนที่เหมาะสมสามารถจัดให้ผู้เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นลงคะแนนเลือกตั้ง  
ได้หมดเสร็จภายในระยะเวลาที่เปิดลงคะแนนเลือกตั้ง 
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ข้อ 34 ในที่เลือกตั้งอย่างน้อยให้มีประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมเครื่องหมายประจ าตัวผู้สมัคร 
ติดตั้งไว้ให้ผู้เลือกตั้งมองเห็นได้ชัดเจน  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง   
แต่ห้ามปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครและเครื่องหมายประจ าตัวผู้สมัครไว้ในคูหาลงคะแนน 

ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการอ านวยความสะดวก  หรือช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
แก่คนพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ 

ข้อ 35 ห้ามผู้ใดก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในที่เลือกตั้งหรือเข้าไปในที่เลือกตั้งโดยไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องหรือก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนที่รอการเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๓6 บัตรเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด  ซึ่งต้องก าหนดให้มี 
ช่องท าเครื่องหมาย  ส าหรับไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดด้วย 

ข้อ 37 หีบบัตรเลือกตั้งให้ท าด้วยไม้หรือโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงแข็งแรง  มีฝาและใช้วัสดุ
ปิดผนึกที่แข็งแรงด้านหน้าโปร่งแสงมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้งได้   และที่ฝามีช่องใส่บัตรเลือกตั้ง   
หีบบัตรเลือกตั้งให้มีขนาดพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้เลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น   
และเมื่อใช้สายรัด  หรืออุปกรณ์อย่างอื่นแทนสายรัดแล้ว  ถ้ามิได้ท าลายสายรัดหรืออุปกรณ์อย่างอื่นแล้ว 
จะเอาบัตรเลือกตั้งออกไม่ได้ 

ขอ้ ๓8 การลงคะแนนเลือกตั้งให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรเลือกตั้งให้ตรงกับ
เครื่องหมายประจ าตัวผู้สมัครไม่เกินจ านวนกรรมการชุมชนที่จะมีได้ในชุมชนนั้น ๆ 

ข้อ 39 ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวนบัตร 
เลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และปิดประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้ง  ไว้ในที่เปิดเผย  และ 
เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง   ให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้นเห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า  และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
พร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด    
ให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าว  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน  ซึ่งอยู่บริเวณที่เลือกตั้ง 
ในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น 

ข้อ 40 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  39  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่กล่าวเปิดการลงคะแนน  เช่น   
กล่าวว่า  “บัดนี้  ถึงเวลาลงคะแนนแล้ว  ขอเปิดการลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่มการลงคะแนนต่อไป 

ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง
ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่   โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือแสดงบัตรหรือหลักฐานอื่นใด 
ซึ่งทางราชการหน่วยงานของรัฐออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร   
บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุแล้วให้ใช้แสดงตนได้ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว  ให้อ่านชื่อและที่อยู่ของผู้นั้นดัง ๆ    
ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วงให้จดหมายเลขบัตร  และสถานที่ออกบัตร  และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ   
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หรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นหลักฐาน  แล้วให้เจ้าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง 
ให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงหรือเจ้าหน้าที่สงสัยว่าผู้ซึ่งมาแสดงตนนั้น  มิใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  ให้เจ้าหน้าที่บันทึกการทักท้วง  หรือข้อสงสัยไว้เป็นหลักฐาน  และให้ท าการสอบสวนและ
วินิจฉัยว่า  ผู้ถูกทักท้วง  หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชรีายชื่อผูม้ีสิทธิเลือกตัง้หรือไม่  แล้วให้เจ้าหนา้ที่
บันทึกค าวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย   

ข้อ 41 เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้พับบัตรเลือกตั้งเพ่ือมิให้
ผู้อื่นทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใด  แล้วให้น าบัตรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 
ด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่  และให้น าความในข้อ  ๓4  วรรคสอง  มาใช้บังคับกับการน าบัตรเลือกตั้ง   
ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ  ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ 42 ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องมิให้
ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้ง  เว้นแต่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ 43 ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งนั้นลงคะแนนเลือกตั้งหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๔4 ห้ามผู้ใดใช้บัตรที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง  ซึ่งเจ้าหน้าที่มอบให้ลงคะแนนเลือกตั้ง   
ห้ามผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท าตามอ านาจหน้าที่ 
ข้อ ๔5 ห้ามผู้ใดกระท าการใด ๆ  เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่บัตรเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการกระท า  

ตามอ านาจหน้าที่   
ในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการชุมชน  ห้ามมิให้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ

บัตรเลือกตั้ง  เพ่ือให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง  รวมทั้งการน าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น  เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด 

ข้อ ๔6 ห้ามผู้ใดน าบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ  41 
ห้ามผู้ใดกระท าการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งมีจ านวนผิดจากความจริง 
ข้อ ๔7 ห้ามผู้ใดกระท าการใด ๆ  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เพ่ือขัดขวาง 

หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป  ณ  ที่เลือกตั้ง  หรือเข้าไป  ณ  ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง  หรือมิให้ไปถงึ   
ณ  ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ ๔8 ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด 
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง  หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง  ให้แก่ผู้สมัครใด 

ข้อ 49 ตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือการลงคะแนนตามข้อ   39  แล้ว   
หรือภายหลังเวลาที่ได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งนั้นเพื่อรักษาไว้  เมื่อการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว  ห้ามผู้ใดเปิด   
ท าลาย  ท าให้เสียหาย  ท าให้เปลี่ยนสภาพ  หรือท าให้ไร้ประโยชน์  หรือลักพาไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง 
หรือบัตรเลือกตั้ง  โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย 
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ข้อ 50 ก่อนประกาศผลการนับคะแนน  ห้ามเจ้าหน้าที่แจ้งแก่ผู้ใดให้ทราบจ านวนบัตร
เลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนไว้หรือให้ทราบจ านวนคะแนนอันได้ลงไว้ส าหรับบุคคลใดหรือให้ทราบว่าผู้ใด
ลงคะแนนหรือไม่ 

ข้อ 51 เมื่อถึง เวลา  12.00  นาฬิกาตรง  ให้ เจ้าหน้าที่ประกาศปิดการแสดงตน 
เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง 

กรณีมีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว   
ยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง  ก็ให้เจ้าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้นท าการลงคะแนนเลือกตั้ง
จนเสร็จสิ้นและบันทึกเหตุการณ์พร้อมลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

ข้อ 52 ให้เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้หมายเหตุ  การลงคะแนนและนับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือแล้วจัดท า
ประกาศรายการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  จ านวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ปิดประกาศไว้   
ณ  ที่เลือกตั้ง 

ข้อ 53 วิธีนับคะแนน  ให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบบัตรเลือกตั้งทีละบัตร  ออกมาจากหีบบัตร
เลือกตั้ง  และให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย  ถ้าเป็นบัตรดีให้ด าเนินการ
นับคะแนนต่อไป  ถ้าเป็นบัตรเสียให้เจ้าหน้าที่สลักหลังว่า  “เสีย”  และให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสามคน 
ลงลายมือชื่อก ากับไว้โดยให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก   และห้ามมิให้นับบัตรเสีย 
เป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด 

ในการนับคะแนน  ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกคะแนนในแบบกรอกคะแนน  ให้เจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
เป็นผู้อ่านเลขหมายประจ าตัวผู้สมัครที่ปรากฏมีการท าเครื่องหมายกากบาทอยู่ในบัตรเลือกตั้ง    
โดยให้ออกเสียงดัง ๆ  และให้ผู้เลือกตั้งที่ยังเหลืออยู่  ณ  ที่นั้นได้เห็นด้วย 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้อ่านเลขหมายประจ าตัวผู้สมัครคนใดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนขีดคะแนน 
หนึ่งขีดตรงช่องกรอกคะแนนของผู้สมัครที่เป็นเจ้าของเลขหมายประจ าตัวนั้นในกระดานกรอกคะแนน  
หรือวัสดุอื่นที่ใช้ในการกรอกคะแนน  โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่  ณ  บริเวณนั้นเห็นการกรอกคะแนนได้ 
โดยชัดเจนและสะดวก 

เมื่อเสร็จการกรอกคะแนนแล้ว  ให้ตรวจสอบคะแนนให้ตรงกัน 
แบบกรอกคะแนนซึ่งได้ใช้กรอกคะแนนถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 
เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดลงแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนแล้วรายงาน 

แสดงผลการนับคะแนนหนึ่งฉบับ  ประกาศผลของการนับคะแนนหนึ่งฉบับ  และแบบกรอกคะแนน 
ที่ใช้กรอกคะแนนแล้วบรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจประทับครั่งทับรูกุญแจไว้   
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และให้เอากระดาษปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งโดยมีลายมือชื่อก ากับไว้บนกระดาษนั้นด้วย   ทั้งนี ้
ให้กระท าโดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนซึ่งอยู่   ณ  ที่นั้น  ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผลของการนับคะแนน   
ณ  ที่เลือกตั้งนั้น  และรีบท ารายงานแสดงผลของการนับคะแนนและปิดหีบบัตรเลือกตั้งรายงาน
ผู้อ านวยการเขตโดยเร็ว 

ข้อ 54 ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเลือกตั้งนับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ได้ท าเครื่องหมายในช่อง    
ไม่ลงคะแนนเลือกตั้ง  และให้ประกาศจ านวนบัตรดังกล่าวด้วย 

ในการนับคะแนนเลือกตั้ง  หากเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  วินิจฉัยด้วยเสียงข้างมากว่า  
บัตรเลือกตั้งใด  เป็นบัตรเสีย  ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก  และห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนน
เลือกตั้ง  ไม่ว่ากรณีใด 

บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(2) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง 

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ 
ด าเนินการเลือกตั้ง 

(3) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(4) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจ านวนกรรมการชุมชนที่พึงมีได้ในชุมชนนั้น 
(5) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน  “ไม่เลือก

ผู้สมัครผู้ใด” 
(6) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  

“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
(7) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 
(8) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก  “ช่องท าเครื่องหมาย” 
(9) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนซึ่งมีจุดตัดอยู่นอก  “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

(10) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  ที่ไม่มีผู้สมัครหรือผู้สมัคร   
ที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง 

(11) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(12) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เกินกว่า 

หนึ่งเครื่องหมายใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เดียวกัน  ส าหรับการเลือกตั้งกรรมการชุมชนคนเดียว 
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การเลือกตั้งกรรมการชุมชนมากกว่าหนึ่งคน  หากเป็นกรณีตามวรรคสาม  (๘)  (๑๐)  (๑๑)  
(๑๒)  และมีเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  ให้ผู้สมัครอื่นถูกต้องด้วย  ไม่ถือว่าเป็น
บัตรเสียทั้งฉบับและให้นับเป็นคะแนน 

ข้อ 55 เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  ผู้อ านวยการเขตจะท าลายบัตรเลือกตั้งและเอกสาร 
ที่เก็บอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งนั้นได้  เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้งแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการเขตเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งนั้นไว้จนกว่า 
เรื่องจะถึงที่สุด 

ข้อ 56 ในการประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการชุมชน  ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนมาก 
ตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนกรรมการที่ก าหนดไว้ในชุมชนนั้น 

ในกรณีที่ผู้สมัครหลายคนได้คะแนนเท่ากัน  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับผู้ได้รับเลือกตั้ง
ได้ตามจ านวนกรรมการชุมชนที่จะมีได้  ให้ท าการจับสลากโดยท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะต้องจับ
สลากเป็นสลากซึ่งมีข้อความ  “ได้รับเลือกตั้ง”  เท่ากับจ านวนกรรมการชุมชนที่จะพึงมีหรือยังขาดอยู่   
นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ได้รับเลือกตั้ง”   
ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนนั้น  โดยให้เรียงล าดับหมายเลขผู้สมัครก่อนหลัง   

การจับสลากให้กระท าต่อหน้าผู้อ านวยการเขตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการเขต   
ณ  ที่เลือกตั้ง  และให้บันทึกผลการจับสลากไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๕7 เมื่อผู้อ านวยการเขตประกาศผลการเลือกตั้งของชุมชนใด ๆ  หากผู้ เลือกตั้ง 
หรือผู้สมัครเห็นว่าการเลือกตั้งนั้น  หรือเห็นว่าการที่บุคคลใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชน 
เป็นไปโดยมิชอบ  ผู้เลือกตั้งหรือผู้สมัครมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อผู้อ านวยการเขตภายในเจ็ดวัน 

ข้อ ๕8 เมื่อผู้อ านวยการเขตได้รับค าร้องคัดค้านแล้ว  ให้ด าเนินการพิจารณาโดยไม่ชักช้า 
และให้มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการที่ผู้ใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นไปโดยมิชอบ  
สมควรจะให้มีการเลือกตั้งใหม่  ให้มีค าสั่งให้มีการเลือกตัง้ใหม่ทั้งหมดหรอืเฉพาะแตก่รรมการชุมชนคนใด
ที่ถูกคัดค้านตามค าร้องคัดค้านนั้นก็ได้ 

(๒) ถ้าเห็นว่าการเลือกตั้งหรือการที่ผู้ใดได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นไปโดยชอบ  
หรือเป็นเพียงข้อสงสัยว่ามิชอบ  แต่ไม่มีเหตุอันสมควรจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือเฉพาะกรรมการชุมชน 
ที่ถูกคัดค้านให้มีค าสั่งยกค าร้องคัดค้านเสีย 

ค าสั่งที่ผู้อ านวยการเขตได้วินิจฉัยใน  (1)  หรือ  (2)  ให้เป็นที่สุด   
ค าสั่งของผู้อ านวยการเขตซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของกรรมการชุมชนผู้ใดผู้หนึ่งสิ้นสุดลง   

ย่อมไม่กระทบกระเทือนกิจการที่กรรมการชุมชนผู้นั้นได้กระท า 
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ข้อ 59 ให้ผู้อ านวยการเขตประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการชุมชน   ปิดประกาศไว้    
ณ  ส านักงานเขต  ให้ทราบทั่วกัน 

ข้อ 60 ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้หมวด  4  การได้มาของคณะกรรมการชุมชนนี้ให้น าบทบัญญัติ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การด าเนนิงานของกรรมการชุมชน 

 
 

ข้อ 61 ให้ผู้อ านวยการเขตจัดให้มีการประชุมกรรมการชุมชนครั้งแรกภายในสามสิบวัน   
นับแต่วัน เลือกตั้ ง   เ พ่ือพิจารณาเลือกคณะกรรมการชุมชนต าแหน่งต่าง  ๆ  ตามข้อ  ๑3   
โดยให้ผู้อ านวยการเขต  ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ในการเลือกคณะกรรมการชุมชนต าแหน่งต่าง ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  หากคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ข้อ ๖2 ให้ส านักงานเขตจัดส่งเอกสารให้กับส านักพัฒนาสังคม  ดังนี้ 
(๑) ส าเนาประกาศส านักงานเขต  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการชุมชน  (แบบ  กช.  ๘  หรือ  กช.  ๑๑) 
(๒) ส าเนาประกาศส านักงานเขต  เรื่อง  แต่งตั้งต าแหน่งกรรมการชุมชน  (แบบ  กช.  ๑๒) 
(3) แบบแสดงบัญชีรายชื่อชุมชนและกรรมการชุมชน  (แบบ  กช.  ๑๘)   
ข้อ 63 ให้ผู้อ านวยการเขตจัดท าประกาศแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการชุมชน  และลงนาม  

ในบัตรประจ าตัวกรรมการชุมชน  
ข้อ 64 คณะกรรมการชุมชนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) พัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนทั้งในด้านกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม

และระดมทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(2) จัดประชุมในชุมชนหรือเวทีสาธารณะเพื่อพัฒนาชุมชนตาม  (1) 
(3) ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน 
(4) ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร   หน่วยงานราชการ  องค์การ   

และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ในอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน 
(5) เสริมสร้างความสามัคคีและการมีวินัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
(6) ส่งเสริมวัฒนธรรม  ศีลธรรม  และประเพณีอันดีงาม 
(7) ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
(8) ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับนโยบาย  โครงการ  แผนงาน  และกิจกรรมอื่น  

ของกรุงเทพมหานคร   
(9) มีสิทธิและหน้าที่เผยแพร่ผลงาน  หรือเสนอปัญหาความต้องการของชุมชนต่อส านักงานเขต   

และกรุงเทพมหานคร   
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(10) มีสิทธิและหน้าที่เสนอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะในโครงการของรัฐที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต  
และสาธารณะ 

(11) ติดตามประเมินผลและรายงานต่อส านักงานเขต  กรุงเทพมหานคร  และสมาชิกชุมชน   
(12) ประสานงานแจ้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ  ที่เข้าไปปฏิบัติงาน   

ในชุมชนต่อผู้อ านวยการเขต   
(๑3) มีอ านาจแต่งตั้งผู้มีความรู้ความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาหรือคณะท างานในฝ่ายต่าง ๆ 
ข้อ 65 ผู้ได้รับแต่งตั้งตามข้อ  64  (13)  ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการชุมชนเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๔) กรรมการชุมชนซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ 66 ประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(1) มีหน้าที่ด าเนินการตามหน้าที่คณะกรรมการชุมชน 
(2) เชิญประชุมสมาชิกชุมชน  คณะกรรมการชุมชน 
(3) ควบคุมดูแลการติดตาม  รับผิดชอบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 
(4) เป็นตัวแทนของคณะกรรมการชุมชนในการติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการ   

องค์กรและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ   
(5) หน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ 67 รองประธานกรรมการชุมชนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการชุมชน  ในกรณีที่ประธานกรรมการชุมชนไม่อยู่  หรืออยู่  

แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ 68 เลขานุการมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม 
(๒) จัดท ารายงานการประชุม 
(๓) จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของคณะกรรมการชุมชน 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ 69 เหรัญญิกมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย  และรายงานต่อคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน  พร้อมติดประกาศ 

ให้ประชาชนในชุมชนทราบ   
(๒) รับผิดชอบเก็บรักษาเงินสดไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท  หากเกินกว่าจ านวนนี้ให้น าฝากธนาคาร

ภายในเจ็ดวัน  ในนามของชุมชน   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๓) ฝากและถอนเงิน  ส าหรับกรณีการถอนเงินให้ลงนามร่วมกับกรรมการชุมชนอีกสองคน   
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชุมชน 

(๔) จ่ายเงินตามที่คณะกรรมการชุมชนมีมติอนุมัติ   เว้นแต่กรณีฉุกเฉินให้ประธานกรรมการ
ชุมชนมีอ านาจสั่งจ่ายได้ครัง้ละไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท  แล้วให้รายงานตอ่ที่ประชุมในการประชุมครัง้ตอ่ไป   

(๕) จัดท าทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลหรือครอบครองของคณะกรรมการชุมชน 
และรายงานให้ส านักงานเขตทราบปีละหนึ่งครั้ง   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ 70 นายทะเบียนมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดท าแผนที่และแผนผังชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
(๒) ส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลประชากรในชุมชนให้เป็นปัจจุบันและรายงานให้ส านักงาน

เขตทราบปีละหนึ่งครั้ง   
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ 71 ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ   
(๒) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน   
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนมอบหมาย 
ข้อ 72 สมาชิกชุมชนพึงมีส่วนร่วม  ดังต่อไปนี้   
(1) ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  ทั้งในด้านกายภาพ  เศรษฐกิจและสังคม  อนุรักษ์  

ฟ้ืนฟู  หรือส่งเสริมภูมิปัญญา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณีอันดีงามของชุมชน 
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย  หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
(3) ดูแลรักษาทรัพย์สินของชุมชนและสาธารณสมบัติในชุมชน 
(4) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  รวมทั้งไม่กระท าการใด ๆ  ที่อาจ

ก่อให้เกิดความแตกแยกของหมู่คณะในชุมชน 
(๕) ให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๖) มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานของชุมชน 
(๗) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของชุมชน 
(๘) สอดส่องดูแลปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนพร้อมเสนอต่อคณะกรรมการชุมชน 
ข้อ 73 ให้มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง   และจัดส่งรายงาน  

การประชุมให้ส านักงานเขตทราบ 
ในกรณีที่กรรมการชุมชนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  หรือผู้อ านวยการเขตเห็นสมควรให้มี    

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเป็นกรณีพิเศษให้ประธานกรรมการชุมชนเรียกประชุมภายในเจ็ดวัน 
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ข้อ 74 การนัดประชุมต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่าสามวนั  พร้อมทั้งวาระการประชมุ  
เว้นแต่ได้นัดในที่ประชุมแล้วหรือเป็นกรณีเร่งด่วน 

ข้อ 75 การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดล าดับ  ดังต่อไปนี้   
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องเพ่ือทราบ 
(๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
(๕) เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 
(๖) เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
ข้อ 76 การประชุมคณะกรรมการชุมชนต้องมีกรรมการชุมชนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของคณะกรรมการชุมชน  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งกรรมการชุมชนให้เป็นไปตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ

ชุมชน  โดยองค์ประชุมต้องมีกรรมการชุมชนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๗7 มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน 
เป็นผู้ชี้ขาด  และให้ถือมตินั้นเป็นที่สุด 

ข้อ ๗8 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุมชนและคณะท างานมีสิทธิเข้าร่วมประชุม  และมีสิทธิ  
ขออภิปรายแสดงข้อคิดเห็นใด ๆ  ก็ได้  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

หมวด  6 
บทบาทส านักงานเขตในการพัฒนาชมุชน 

 
 

ข้อ 79 ให้ส านักงานเขตจัดให้มีข้อมูลด้านประชากร  และด้านพ้ืนที่ของชุมชนแต่ละประเภท   
ในเขตพ้ืนที่ในเชิงมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ส าหรับใช้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ   ซึ่งอย่างน้อย 
ข้อมูลที่มีต้องแสดงให้เห็นถึงทุน  ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่   ตลอดจนสถานภาพ 
ของประชากรที่จะต้องได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  คุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ 

ข้อ 80 ให้ส านักงานเขตจัดให้มีระบบการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน   
โดยผ่านกรรมการชุมชน  องค์กรชุมชน  หรือศูนย์ประสานงานชุมชนที่เรียกชื่ออย่างอื่น  หรือโดยใช้เครื่องมือ 
ชนิดต่าง ๆ  ที่สามารถติดต่อข่าวสารระหว่างกันได้อย่างทั่วถึงกับชุมชนทุกแห่ง 

ข้อ 81 ข้อมูลที่ได้จากการจัดท าในข้อ  79  ให้น ามาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา   
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  พิจารณาจัดท าเป็นค าของบประมาณของเขต  เพ่ือการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร 
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ข้อ 82 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานเพ่ือให้กรรมการชุมชนได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง    
มีประสิทธิภาพ  มิให้เกิดความเสียหายแก่ชุมชน 

ข้อ 83 ให้ส านักงานเขตด าเนินการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   ตามวิธีการ 
ท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับประเภทและสถานภาพของชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ   
ทั้งนี้   ให้ส านักงานเขตจัดให้มีช่องทางเพ่ือให้ชุมชนทุกแห่งสามารถเสนอปัญหา   ความต้องการ   
และให้ข้อเสนอแนะการจัดท าบริการให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ   และส านักงานเขต 
สามารถติดต่อสื่อสารกลับไปยังทุกชุมชนทุกแห่งได้ 

ข้อ 84 ให้ส านักงานเขตเป็นหน่วยงานหลักในการประสานบูรณาการ  สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงาน  ให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการผ่านกรรมการชุมชนและตัวแทนภาคประชาชน 
ในรูปแบบและระดับต่าง ๆ  ของชุมชนทุกประเภท  โดยใช้วิธีการประชุมเป็นรายเดือน  หรือห้วงเวลา 
ที่เหมาะสม  หรือวิธีการอื่น ๆ 

หมวด  7 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การจดัตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชมุชน 

 
 

ข้อ 85 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนต้องไม่ซ้ าซ้อนกันระหว่าง    
ส านักพัฒนาสังคมและส านักการศึกษา  ทั้งนี้  อาจจะแบ่งเด็กก่อนวัยเรียนออกเป็น  2  กลุ่ม  ช่วงอายุ  2  ปี   
ถึงอายุ  3  ป ี และอายุ  4  ป ี ถึงอายุ  6  ปี   

ในกรณีเด็กอายุตั้งแต่  4  ปีขึ้นไป  จะต้องพัฒนาให้มีความพร้อมและสามารถเข้าเรียนต่อ 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ 

ข้อ 86 ในการให้บริการเด็กก่อนวัยเรียน  ควรค านึงถึงเด็กในชุมชนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก   
ก่อนวัยเรียนตั้งอยู่  และชุมชนใกล้เคียงที่ไม่มีศูนย์ฯ  เป็นหลัก  การพิจารณารับเด็กก่อนวัยเรียน  
นอกเหนือจากนั้น  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 
ในชุมชน  และส านักงานเขต  ทั้งนี้  หากมีการรับเด็กนอกชุมชนต้องเป็นกรณีจ าเป็น  เนื่องจากอาจท าให้ 
มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงขึ้นและมีผลต่อการรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 87 ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน  คณะกรรมการชุมชนต้องส ารวจ 
ความต้องการของสมาชิกชุมชน  จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนและจัดเตรียมสถานที่   ซึ่งต้องอยู่ 
ในชุมชนที่จะด าเนินการ  โดยมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(๑) กรณีสถานที่เป็นของเอกชน  จะต้องมีเอกสารสิทธิหรือหนังสือแสดงความยินยอม   
ให้ใช้ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรุงเทพมหานครก าหนด 

(๒) การเช่าที่ดินหรืออาคาร  คณะกรรมการชุมชนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
หรืออาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 

(๓) สถานที่ที่ก าหนดให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน  หากมีอาคารอยู่แล้ว 
ให้พิจารณาถึงความสะอาด  ปลอดภัย  แสงแดดส่องถึง  อากาศถ่ายเท  ไม่อับชื้น  กรณีที่จะสร้างขึ้นใหม่ 
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง  และควรจะมีพื้นที่ว่างส าหรับใช้เป็นสนามเด็กเล่นด้วย 

ข้อ 88 ให้คณะกรรมการชุมชนยื่นเรื่องพร้อมแจ้งความประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนในชุมชนพร้อมกับเอกสารการให้ความสนับสนุนเสนอต่อผู้อ านวยการเขต   เพ่ือพิจารณา  
ตามความเหมาะสมและให้ส านักงานเขตแจ้งส านักพัฒนาสังคมเพื่อทราบ 

ข้อ 89 ผู้อ านวยการเขตเมื่อได้พิจารณาให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนแล้ว   
ให้ด าเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กประจ าศูนย์   โดยกรุงเทพมหานครสนับสนุนค่าตอบแทน   
อาหารเสริม  วัสดุอุปกรณ์  และอื่น ๆ  ที่จ าเป็นตามความเหมาะสม 

ข้อ 90 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน  ก าหนดให้อยู่ในการ
ควบคุมดูแลของผู้อ านวยการเขต  และคณะกรรมการชุมชน 

ข้อ 91 ให้คณะกรรมการชุมชนเสนอแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนโดยผ่านความเห็นชอบของผู้อ านวยการเขต  เพ่ือท าหน้าที่บริหาร   
และก ากับ  ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อ 92 ในกรณีที่มีปัญหาในการบริหารงานระหว่างคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการ 
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน  ให้ผู้อ านวยการเขตเป็นผู้วินิจฉัยและค าวินิจฉัยเป็นที่ยุติ 
ต้องปฏิบัติไปตามนั้น  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน 
เป็นส าคัญ 

ข้อ 93 การย้ าย   การยุบศูนย์ พัฒนา เด็ กก่ อนวั ย เ รี ยนในชุมชนให้ เป็น ไปตามที่    
ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
อาสาสมัครผู้ดแูลเด็ก 

 
 

ข้อ 94 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนต้องมีอาสาสมัครท าหน้าที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
ตามที่กรุงเทพมหานครก าหนด  โดยจ านวนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  ก าหนดตามสัดส่วน  คือ  เด็ก   
จ านวน  10  คนต่อ  อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  1  คน 

ข้อ 95 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(1) อายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป  แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี 
(2) วุฒิการศึกษา  ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  หรือสูงกว่า 
(3) มีความรู้  ความสามารถด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือมีทักษะความช านาญ  

หรือมีประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย  อย่างน้อย  1  ป ี มีใบรับรองจากหน่วยงาน 
(4) มีภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยในชุมชนหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
(5) มีทัศนคติที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และมีความตระหนักถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัย 
(6) มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี 
(7) มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความประพฤติที่สามารถเป็นต้นแบบของเด็กปฐมวัยได้ 
(8) มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์   การประสานงาน   

การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง  เด็ก  ชุมชน  และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
(9) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  ยกเว้นความผิดลหุโทษที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางเพศ   

หรือความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
(10) ไม่ติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ  และไม่มีประวัติที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
ข้อ 96 การคัดเลือกอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  ให้เป็นไปตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด 
ข้อ 97 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ดูแลเด็กและจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัยของเด็ก 
(๒) ดูแล  ควบคุมเด็กให้ปลอดภัย 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ของเด็ก 
(๔) ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร 
(5) จัดท าเอกสารและรายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนรวมทั้งงบประมาณในภาพรวม  

ให้ผู้อ านวยการเขตทราบ 
(6) ศึกษาเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
(7) เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การอบรม  สัมมนา  และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมความรู้ 

ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครก าหนด 
(8) การประสานงาน  การรับตัวเด็กจากผู้ปกครอง  การส่งตัวเด็กให้ผู้ปกครองให้ด าเนินการ

อย่างรอบคอบ 
(9) ประเมินผลเด็กที่อยู่ในความดูแล  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเด็กต่อไป 

(๑0) ปลูกฝังเด็กเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  ค่าที่นิยมที่พึงประสงค์  รวมถึงเพ่ิมพูนสติปัญญา
ให้เด็กสามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ 

ข้อ 98 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  และศูนย์พัฒนาเด็ก 
ก่อนวัยเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



หมวด  8 
การส่งเสริม  สนับสนนุ  และพัฒนา 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การพัฒนา 

 
 

ข้อ 99 ชุมชนควรได้รับการพัฒนาด้านหลัก  ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน  ดังนี้ 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  หมายความว่า  การส่งเสริมและเสริมสร้างกระบวนการ

การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เพ่ือให้ประชาชน 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

(2) การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน  หมายความว่า  การพัฒนา 
สภาพบ้านเรือน  อาคารและสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และสภาพแวดล้อมชุมชนที่เกี่ยวข้อง   
ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของประชาชนให้มีความสุขสะดวกสบาย  มั่นคงปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเหมาะสมกับ 
การด ารงชีวิต   

(3) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  หมายความว่า  การพัฒนาอย่างเป็นระบบในการจัดการชีวิต  
ความเป็นอยู่ของชุมชนโดยเฉพาะในด้านการผลิต  การบริโภค  การบริหารเงินออม  การจัดสรรแบ่งปัน
ทรัพยากรและรายได้  ทุนชุมชนให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและสามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

(4) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนในสังคม  หมายความว่า  การส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนพ่ึงตนเองและพัฒนาตนเอง  โดยให้ผู้น าชุมชน  ประชาชน  
และกลุ่มต่าง ๆ  รวมตัวเพื่อประกอบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

(5) การพัฒนาอนามัยชุมชน  หมายความว่า  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี 
และสามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยปกติสุข  รวมทั้งการปลูกฝังให้รู้จักดูแลสุขอนามัยของตนเองและปฏิบัติ 
ต่อบุคคลอื่นให้เกิดสุขนิสัยที่ดี 

(6) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และความเป็นชาติไทย  หมายความว่า  
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ  วัฒนธรรมอันดีงาม  และสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความสามัคคี    
เอื้ออาทรต่อกัน 

ส่วนที ่ 2 
การส่งเสริม  สนับสนนุ 

 
 

ข้อ 100 ชุมชนพึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



(1) ให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการออมทรัพย์และพัฒนาชุมชนตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  ให้สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

(2) ให้ความรู้ในการพัฒนาชุมชน  โดยให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ   
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

(3) อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี   
อันดีงามของชุมชน  และให้การยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของชุมชน 

(4) สร้างเครือข่ายเพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งป้องกันอบายมุข   
และยาเสพติดในชุมชน 

(5) ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา  และแก้ไขปัญหาของชุมชน 
(6) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชน  สังคม 
(7) ส่งเสริมความรักความสามัคคีในชุมชน 
(8) ดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็ก  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยอ านวย 

ความสะดวก  ให้ได้รับสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ  ของรัฐที่พึงมีตามสมควร 
หมวด  9 

การควบคมุและรกัษาทรัพยส์ินทางราชการ 
 
 

ข้อ 101 คณะกรรมการชุมชนพึงมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของส านักงานเขตหรือหน่วยงาน
ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในความครอบครองหรือเพ่ือใช้ในกิจการของชุมชน  ดังนี้ 

(1) จัดท าทะเบียนเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนทรัพย์สินของส านักงานเขต 
เพื่อเก็บรักษาไว้ 

(2) เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลไว้ ให้อยู่ ในสภาพที่ดี   เว้นแต่จะเสื่อมไปโดยสภาพ 
หรือโดยการใช้งาน 

(3) รายงานความมีอยู่จริงของทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองให้ส านักงานเขตทราบ 
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี 

(4) ในระหว่างทรัพย์สินอยู่ในความครอบครองของชุมชน  หากเกิดความช ารุดเสียหาย   
หรือสูญหายประการใด ๆ  ให้รายงานให้ส านักงานเขตทราบโดยเร็ว 

ข้อ 102 เมื่อคณะกรรมการชุมชนพ้นจากต าแหน่งตามข้อ  19  (๑)  (๕)  หรือ  (๗)   
คณะกรรมการชุมชนจะต้องส่งมอบงานและทรัพย์สินในความครอบครองของคณะกรรมการชุมชนให้แก่ 
ผู้อ านวยการเขตภายในสิบห้าวันนบัแต่คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ไดร้ับเลือกตั้ง  เพื่อให้ผู้อ านวยการเขต 
มอบให้คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ต่อไป 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



หมวด  10 
เบ็ดเตลด็ 

 
 

ข้อ 103 แบบพิมพ์และทะเบียนต่าง ๆ  ให้ใช้แบบตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครก าหนด 
ข้อ 104 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  หรือที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  

ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ  ไป 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 105 ชุมชนซึ่งได้รับการจัดตั้งก่อนใช้ระเบียบนี้  ให้มีฐานะเป็นชุมชนตามระเบียบนี้ 
ข้อ 106 กรรมการชุมชนซึ่งได้รับเลือกตั้งก่อนใช้ระเบียบนี้  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ

ตามระเบียบเดิม 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  31  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลต ารวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๔


