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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๖
วาดวยโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท
เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท
ภายใตมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน (มพช.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเ มื่อวัน ที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๔๓ เปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๐ (๖) และ (๗) คณะกรรมการสถาบัน พัฒ นาองคกรชุมชน จึง กํา หนด
ขอบังคับ วาดวยโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและชนบท ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๖
วาดวยโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“โครงการ” หมายความวา โครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“คณะกรรมการโครงการ” หมายความวา คณะกรรมการโครงการเสริมสรา งความเขมแข็ง
ขององคกรชุมชนเมืองและชนบท
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ หลักเกณฑ
วิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติต ามขอบัง คับโดยไมขัด หรือแยง กับขอบัง คับหรือมติอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

หมวด ๑
คณะกรรมการโครงการและการดําเนินโครงการ
ขอ ๕ ใหแตงตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน จํา นวน
๙ คน โดยใหมีองคประกอบจากหลายฝาย คือ ผูแทนชุมชน ๕ คน, ผูแทนหนวยงานภาครัฐ ๑ คน
ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน ๑ คน (องคกรพัฒนาเอกชน) และผูทรงคุณวุฒิ ๑ คน ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการ
สถาบัน ฯ เปนประธานโดยใหคณะกรรมการโครงการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ใหขอเสนอแนะนโยบายการบริหารโครงการ
(๒) กํา หนดแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาโครงการเสริมสรา งความเขมแข็ง ของ
องคกรชุมชนใหตรงตามหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ
(๓) พิจารณาอนุมัติโครงการตามขอ (๒) ซึ่ง ไดมีกระบวนการพิจารณาเบื้องตน จากพื้น ที่
ระดับจังหวัดหรือระดับภาคมาแลว
(๔) พัฒ นาขบวนการสง เสริมความเขมแข็ง ขององคกรชุม ชนและพั ฒ นาความสามารถ
ในการบริหารจัดการกองทุนขององคกรชุมชน
(๕) บริหารการเงินของโครงการ
(๖) ติดตามประเมินผลโครงการ
(๗) แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๖ ใหมีคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนระดับจังหวัด เพือ่ ทําหนาที่
กลั่นกรองพิจารณาโครงการทั้งดานการพัฒนาและสินเชื่อ โดยมีองคประกอบจากผูแ ทนองคกรชุมชน
และฝายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ ๗ การดําเนินโครงการแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
๑) โครงการที่ใหสินเชื่อแกกลุมเปาหมาย ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา โดยเนนใหองคกรชุมชน
บริหารจัดการสินเชื่อรวมกันในระดับเครือขาย เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาสภาพคลองไดอยางรวดเร็ว
และทั่วถึง เรียกวา “โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาความเขมแข็ง ขององคกรชุมชน” วงเงิน งบประมาณ
๔๐๐ ลานบาท
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๒) โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งและความสามารถในการบริหารจัดการ
ขององคกรชุมชนและเครือขาย เรียกวา “โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน”
วงเงินงบประมาณ ๑๐๐ ลานบาท
หมวด ๒
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน
กลุมเปาหมาย
ขอ ๘ กลุมเปาหมายของโครงการ กําหนดไวดังนี้
๑) คนจนในเมืองและชนบท ที่รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน หรือเครือขา ยองคกร
ชุมชนที่มีการออม หรือการลงทุนรวมกันอยางตอเนื่อง มีการจัดการการเงินรวมกันและมีโอกาสเขา ถึง
แหลงเงินในระบบไดนอย โดยเนนใหองคกรชุมชนบริหารจัดการสินเชื่อรวมกันในระดับเครือขาย
๒) เปนองคกรชุมชนที่ยัง ไมเ คยไดรับการสนับสนุน สิน เชื่อจากโครงการแกไ ข
ปญหาดานการเงินและสินเชื่อสําหรับคนจนในเมือง
คุณสมบัติขององคกรผูเสนอใชบริการสินเชื่อ
ขอ ๙ องคกรชุมชนผูเสนอใชบริการสินเชื่อในโครงการ จะตองเปน องคกรชุมชน หรือ
เครือขายองคกรชุมชน ทั้งภาคชนบทและเมือง ที่จัดตั้งและดําเนินกิจกรรมมาไมต่ํากวา ๖ เดือน และ
มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการเงินบัญชีที่เปดเผยตรวจสอบได
วัตถุประสงคของสินเชื่อ
ขอ ๑๐ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ใหบริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาความเขมแข็ง ขององคกร
ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อจัดใหมีสินเชื่อสนับสนุนการแกไขปญหาในภาวะวิกฤต ที่จะชวยแกไขปญหาสภาพคลอง
ขององคกร และกระจายสินเชื่อไปใหสมาชิกนําไปแกไขปญหาปลดเปลื้องหนี้น อกระบบ และลงทุน
ประกอบอาชีพไดอยางรวดเร็ว และทั่วถึง
(๒) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพความสามารถในการบริห ารจัด การกลุม และองคกร
การเงินชุมชน
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(๓) เพื่อพัฒนายกระดับขีด ความสามารถและการมีสวนรวมขององคกรชุมชน เครือขา ย
องคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
(๔) เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหเกิดระบบสวัสดิการของชุมชน
การเสนอใชสินเชื่อ
ขอ ๑๑ การเสนอสินเชื่อมุงเนนใหองคกรชุมชนบริหารจัดการสินเชื่อรวมกันในระดับเครือขาย
การเสนอใชบริการสินเชื่อใหองคกรชุมชนเสนอขอมูล ปญหา และผลกระทบที่เ กิด ขึ้น กับสมาชิกและ
องคกรโครงการและกิจกรรมที่จะใชสินเชื่อเพื่อแกปญหา
การพิจารณาสินเชื่อ
ขอ ๑๒ ใหคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนระดับจังหวัด เปนผูพ จิ ารณา
ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอใชสิน เชื่อในเบื้องตน แลว เสนอเขา รับการกลั่น กรองในเวที
เรียนรูระดับภาค จากนั้นเสนอใหคณะกรรมการโครงการพิจารณา
ขอ ๑๓ การพิจารณาสินเชื่อใหพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้
(๑) สภาพ และปริมาณของปญหา/ความตองการของสมาชิกในชุมชน องคกรสมาชิกและ
เครือขายผูเสนอใชสินเชื่อ
(๒) คุณภาพและความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรผูเสนอใชสินเชื่อ
(๓) วัตถุประสงคและความเปนไปไดของแผนงานโครงการ และความสอดคลองกับปญหา
(๔) ประโยชนและผลกระทบจากการใชสินเชื่อที่เกิดขึ้นกับสมาชิกและองคกร
(๕) ความสามารถในการชําระคืน
วงเงินสินเชื่อ
ขอ ๑๔ วงเงินสินเชื่อกําหนดไวดังนี้
วงเงินสินเชื่อ ใชหลักการกระจายตามความจําเปนและเหมาะสม โดยพิจารณาจากจํานวนองคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่มีอยู โดยในเบื้องตนใหอยูในวงเงินจังหวัดละไมเกิน ๕ ลานบาท
อัตราดอกเบี้ย
ขอ ๑๕ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน คิดอัตราดอกเบี้ยกับองคกรเครือขาย รอยละ ๑ ตอป
โดยองคกรเครือขายสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยกับองคกรชุมชนและสมาชิกไดต ามความเหมาะสมกับ
การบริหารจัดการและจัดระบบสวัสดิการใหกับชุมชน ทั้ง นี้อัต ราดอกเบี้ย ที่คิด กับองคกรชุมชนและ
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สมาชิกจะตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีกระบวนการพิจารณา
แนวทางรวมกันในระดับจังหวัดหรือระดับภาค
การจายเงินสินเชื่อ
ขอ ๑๖ เพื่อ สนั บสนุน ใหมี การใชสิ น เชื่อตรงตามวั ต ถุป ระสงค และมี ประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการโครงการอาจพิจารณาจายสินเชื่อเปนงวด ๆ โดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมิน ผล
การใชสินเชื่อที่ผานมากอนการจายสินเชื่องวดตอไป
ระยะเวลาการชําระคืนสถาบัน
ขอ ๑๗ กําหนดใหมีการชํา ระคืน ภายในระยะเวลาไมเ กิน ๕ ป โดยงวดการชํา ระคืน
อาจพิจารณาจากกิจกรรมดําเนินการอยางนอยไมเกิน ๖ เดือนตองวด
สินเชื่อที่ไดรับชําระคืนจากองคกรชุมชน
ขอ ๑๘ สินเชื่อที่ไดรับชําระคืนจากองคกรชุมชน สถาบันจะนําไปดําเนินการใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบทตอไป
การค้ําประกัน
ขอ ๑๙ สถาบันกําหนดใหมีหลักประกันสินเชื่อ ดังนี้
(๑) ใหกรรมการองคกรชุมชน หรือกรรมการเครือขา ยองคกรชุมชนผูกูเ ปน ผูค้ํา ประกัน
สัญญาเงินกู และ
(๒) หลักเกณฑอื่น ๆ เชน สมุดเงินฝากของเครือขายองคกรผูกู สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย
หรือหลักประกันอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการโครงการเห็นสมควร
การผิดนัดชําระหนี้
ขอ ๒๐ ในกรณีองคกรผูใชสินเชื่อไมชําระคืนเงินตน และหรือดอกเบีย้ ไดตามสัญญาใหถอื วา
ผิดนัดการชําระหนี้ สถาบัน ฯ สามารถเรียกเก็บคาปรับได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน
การเรียกคืนสินเชื่อ
ขอ ๒๑ ในกรณีที่องคกรผูใชสิน เชื่อไมปฏิบัติต ามเงื่อนไขแหง สัญ ญาและอาจกอใหเ กิด
ความเสียหายตอสถาบันและขบวนการขององคกรชุมชน ใหผูอํานวยการสถาบัน โดยความเห็น ชอบ
ของคณะกรรมการโครงการมีสิทธิเรียกสินเชื่อคืนบางสวน หรือเต็มจํานวนที่ยังคางชําระพรอมดอกเบีย้
โดยสิ้นเชิง ถึงแมยังไมถึงกําหนดชําระคืนตามสัญญาก็ตาม

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

หมวด ๓
โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน
วัตถุประสงค
ขอ ๒๒ โครงการสนับสนุน การพัฒ นาความเข มแข็ง ขององคกรชุ มชนมีวัต ถุประสงค
ดังตอไปนี้
๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็ง ขององคกรชุมชนและเครือขา ยองคกร
ชุมชนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนากระบวนการเรียนรู ที่สงผลใหองคกรชุมชน
เกิดความเขมแข็งและตอบสนองความตองการของสมาชิก
๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนา โดยองคกรชุมชนสามารถเปน แกนหลักในการสรา ง
และพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและธุรกิจชุมชน
๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบทบาทขององคกรชุมชนและเครือขา ยองคกรชุมชน
ใหเปนแกนหลักและมีสวนรวมในกลไกประชาสัง คมอัน จะกอใหเ กิด การประสานความรวมมือกัน
ระหวางภาคีตาง ๆ ในทองถิ่น
กลุมเปาหมาย
ขอ ๒๓ กลุม เปา หมายโครงการสนับสนุน การพั ฒ นาความเข มแข็ ง ขององคกรชุมชน
ไดกําหนดไวดังนี้
๑. องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ทั้งภาคชนบทและเมือง
๒. เครือข า ยประชาสัง คม และองคก รที่บทบาทในการสนับ สนุน การพัฒ นา
องคกรชุมชน
คุณสมบัติของผูเสนอใชเงินสนับสนุน
ขอ ๒๔ คุณสมบัติของผูเสนอใชเงินโครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกร
ชุมชนกําหนดไวดังนี้
๑. องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
๑.๑ เกิดการรวมตัวกันของสมาชิก หรือองคกรชุมชนสมาชิกดวยความสมัครใจ
โดยมีวัตถุประสงครวมกันเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

๑.๒ มีคณะกรรมการบริห ารที่มาจากการเลือกสรรของสมาชิกหรือผูแ ทน
องคกรสมาชิก มีระบบการบริหารจัดการ มีการรวมกันกําหนดกติกา แผนงานขององคกรหรือเครือขาย
๑.๓ มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองคกรและสมาชิกอยางตอเนื่อง
๑.๔ มีการบริหารงานและบริหารเงินที่เปดเผย ซื่อสัต ย สุจริต สามารถให
ขบวนการชุมชนและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
๒. เครือขายประชาสัง คม และองคกรที่มีบทบาทในการสนับสนุน การพัฒ นา
องคกรชุมชน
๒.๑ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน การแกไ ขปญ หาและพัฒ นา
ชุมชน
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการ มีกติกา และแบบแผนที่ชัดเจน
๒.๓ มีการดําเนิน กิจกรรมสง เสริม สนับสนุน การแกไ ขปญ หาและพัฒ นา
ชุมชน โดยองคกรชุมชนที่สวนรวมอยางตอเนื่อง
๒.๔ มีการบริหารงานและบริหารเงินที่เปดเผย ซื่อสัต ย สุจริต สามารถให
ขบวนการชุมชนและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
การพิจารณาใหงบสนับสนุน
ขอ ๒๕ ใหคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนระดับจังหวัดเปนผูพ จิ ารณา
ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอใชง บสนับสนุน ในเบื้องตน แลวเสนอเขา รับการกลั่น กรอง
ในเวทีเรียนรูระดับภาค จากนั้นเสนอใหคณะกรรมการโครงการพิจารณา
เพื่อสนับสนุนใหมีการใชงบพัฒนาความเขมแข็งตรงตามวัต ถุประสงค และมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการโครงการอาจพิจารณาจายเงินสนับสนุนเปนงวด ๆ โดยมีการติดตามประเมินผลกอนการ
จายเงินงวดตอไป
วงเงินสนับสนุน
ขอ ๒๖ วงเงินสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน พิจารณาตามความจําเปน
เหมาะสม โดยคํานึงถึงกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ การมีสวนรวมของผูที่
เกี่ยวของและนาเชื่อถือ โดยในเบื้องตนแตละจังหวัดอยูภายใตวงเงินรวมจังหวัดละไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

หมวด ๔
การติดตามตรวจสอบภายในและประเมินผลโครงการ
ขอ ๒๗ ใหมีการจัดระบบการติดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณโครงการ โดยจัด ใหมี
ระบบการตรวจสอบกันเองภายในองคกรชุมชนที่ไ ดรับการสนับสนุน งบพัฒ นาและงบสิน เชื่อ และ
การตรวจสอบกันเองระหวา งองคกร รวมทั้ง การตรวจสอบจากคณะภายนอกที่ประกอบดวยผูแ ทน
จากหลายฝาย ตามผลการหารือรวมกันของคณะกรรมการระดับภาค
ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการรายงานผลการดําเนินงานและการจัดการการเงิน ใหค ณะกรรมการ
โครงการเสริมสรางความเขมแข็ง ขององคกรชุมชนเมืองและชนบท คณะกรรมการสถาบัน พัฒ นา
องคกรชุมชนทราบทุกเดือน
ขอ ๒๙ เมื่อกลไกการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานพบวา มีการดํา เนิน งานที่ไ มถูกตอง
ทําใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมกับสมาชิก หรือองคกรสมาชิก หรือขัดตอวัตถุประสงคของโครงการ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท ผูเ กี่ย วของ และคณะกรรมการโครงการ
สามารถเขารวมแกไขปญหาได
ขอ ๓๐ กรณีที่เกิดความเสียหายตอสมาชิก องคกรสมาชิก เครือขาย ขบวนการขององคกร
ชุมชนและโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท ผูอํานวยการสถาบัน ฯ
มีสิทธิระงับการเบิกจายเงินในบัญชีตามโครงการได
ขอ ๓๑ ใหมีการประเมินผลโครงการ โดยคณะบุคคลภายนอกที่เปนอิสระ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

