
 หนา   ๒๗ 
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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๖ 

วาดวยโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท 
 

 

เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท 
ภายใตมาตรการเสริมการพัฒนาชนบทและชุมชน  (มพช.)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี  ๘   
สิงหาคม  ๒๕๔๓  เปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๒๐  (๖)  และ  (๗)  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  จึงกําหนด 
ขอบังคับ  วาดวยโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและชนบท  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับท่ี  ๖   
วาดวยโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๔๓  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“โครงการ”  หมายความวา  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“คณะกรรมการโครงการ”  หมายความวา  คณะกรรมการโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ขององคกรชุมชนเมืองและชนบท 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  หลักเกณฑ   

วิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับหรือมติอ่ืน ๆ  ของ 
คณะกรรมการ 
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หมวด  ๑ 
คณะกรรมการโครงการและการดาํเนนิโครงการ 

 
ขอ ๕ ใหแตงตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน  จํานวน   

๙  คน  โดยใหมีองคประกอบจากหลายฝาย  คือ  ผูแทนชุมชน  ๕  คน,  ผูแทนหนวยงานภาครัฐ  ๑  คน   
ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  ๑  คน  (องคกรพัฒนาเอกชน)  และผูทรงคุณวุฒิ  ๑  คน  ท้ังนี้  ใหผูอํานวยการ 
สถาบัน  ฯ  เปนประธานโดยใหคณะกรรมการโครงการมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

(๑) ใหขอเสนอแนะนโยบายการบริหารโครงการ 
(๒) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของ 

องคกรชุมชนใหตรงตามหลักการและวัตถุประสงคของโครงการ 
(๓) พิจารณาอนุมัติโครงการตามขอ  (๒)  ซึ่งไดมีกระบวนการพิจารณาเบ้ืองตนจากพื้นท่ี 

ระดับจังหวัดหรือระดับภาคมาแลว 
(๔) พัฒนาขบวนการสง เสริมความเขมแข็งขององคกรชุมชนและพัฒนาความสามารถ 

ในการบริหารจัดการกองทุนขององคกรชุมชน 
(๕) บริหารการเงินของโครงการ 
(๖) ติดตามประเมินผลโครงการ 
(๗) แตงตั้งคณะทํางานตามความจําเปนและเหมาะสม 
ขอ ๖ ใหมีคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนระดับจังหวัด  เพือ่ทําหนาท่ี 

กล่ันกรองพิจารณาโครงการทั้งดานการพัฒนาและสินเชื่อ  โดยมีองคประกอบจากผูแทนองคกรชุมชน 
และฝายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

ขอ ๗ การดาํเนินโครงการแบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
  ๑) โครงการท่ีใหสินเชื่อแกกลุมเปาหมาย  ในอัตราดอกเบ้ียต่ํา  โดยเนนใหองคกรชุมชน 

บริหารจัดการสินเชื่อรวมกันในระดับเครือขาย  เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาสภาพคลองไดอยางรวดเร็ว 
และท่ัวถึง  เรียกวา  “โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน”  วงเงินงบประมาณ   
๔๐๐  ลานบาท 
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  ๒) โครงการท่ีสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งและความสามารถในการบริหารจัดการ 
ขององคกรชุมชนและเครือขาย  เรียกวา  “โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแขง็ขององคกรชมุชน”   
วงเงินงบประมาณ  ๑๐๐  ลานบาท 

หมวด  ๒ 
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

 
กลุมเปาหมาย 

ขอ ๘ กลุมเปาหมายของโครงการ  กําหนดไวดังนี้ 
  ๑) คนจนในเมืองและชนบท  ท่ีรวมตัวกันเปนองคกรชุมชน  หรือเครือขายองคกร 

ชุมชนท่ีมีการออม  หรือการลงทุนรวมกันอยางตอเนื่อง  มีการจัดการการเงินรวมกันและมีโอกาสเขาถึง 
แหลงเงินในระบบไดนอย  โดยเนนใหองคกรชุมชนบริหารจัดการสินเชื่อรวมกันในระดับเครือขาย 

  ๒) เปนองคกรชุมชนท่ียังไมเคยไดรับการสนับสนุนสินเชื่อจากโครงการแกไข 
ปญหาดานการเงินและสินเชื่อสําหรับคนจนในเมือง 
คุณสมบัติขององคกรผูเสนอใชบริการสินเชื่อ 

ขอ ๙ องคกรชุมชนผูเสนอใชบริการสินเชื่อในโครงการ  จะตองเปนองคกรชุมชน  หรือ 
เครือขายองคกรชุมชน  ท้ังภาคชนบทและเมือง  ท่ีจัดตั้งและดําเนินกิจกรรมมาไมต่ํากวา  ๖  เดือน  และ 
มีรูปแบบวิธีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบการเงินบัญชีท่ีเปดเผยตรวจสอบได 
วัตถุประสงคของสินเชื่อ 

ขอ ๑๐ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ใหบริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
ชุมชนโดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

(๑) เพื่อจัดใหมีสินเชื่อสนับสนุนการแกไขปญหาในภาวะวิกฤต  ท่ีจะชวยแกไขปญหาสภาพคลอง 
ขององคกร  และกระจายสินเชื่อไปใหสมาชิกนําไปแกไขปญหาปลดเปล้ืองหนี้นอกระบบ  และลงทุน 
ประกอบอาชีพไดอยางรวดเร็ว  และท่ัวถึง 

(๒) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพความสามารถในการบริหารจัดการกลุม  และองคกร 
การเงินชุมชน 
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(๓) เพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถและการมีสวนรวมขององคกรชุมชน  เครือขาย 
องคกรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน 

(๔) เพื่อกระตุนและสนับสนุนใหเกิดระบบสวัสดิการของชุมชน 
การเสนอใชสินเชื่อ 

ขอ ๑๑ การเสนอสินเชื่อมุงเนนใหองคกรชุมชนบริหารจัดการสินเชื่อรวมกันในระดับเครือขาย   
การเสนอใชบริการสินเชื่อใหองคกรชุมชนเสนอขอมูล  ปญหา  และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสมาชิกและ 
องคกรโครงการและกิจกรรมท่ีจะใชสินเชื่อเพื่อแกปญหา 
การพิจารณาสินเชื่อ 

ขอ ๑๒ ใหคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนระดบัจังหวัด  เปนผูพจิารณา 
ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอใชสินเชื่อในเบ้ืองตนแลว  เสนอเขารับการกล่ันกรองในเวที 
เรียนรูระดับภาค  จากนั้นเสนอใหคณะกรรมการโครงการพิจารณา 

ขอ ๑๓ การพิจารณาสินเชื่อใหพิจารณาจากเกณฑตอไปนี้ 
(๑) สภาพ  และปริมาณของปญหา/ความตองการของสมาชิกในชุมชน  องคกรสมาชิกและ 

เครือขายผูเสนอใชสินเชื่อ 
(๒) คุณภาพและความสามารถในการบริหารจัดการขององคกรผูเสนอใชสินเชื่อ 
(๓) วัตถุประสงคและความเปนไปไดของแผนงานโครงการ  และความสอดคลองกับปญหา 
(๔) ประโยชนและผลกระทบจากการใชสินเชื่อท่ีเกิดขึ้นกับสมาชิกและองคกร 
(๕) ความสามารถในการชําระคืน 

วงเงินสินเชื่อ 
ขอ ๑๔ วงเงินสินเชื่อกําหนดไวดังนี้ 
วงเงินสินเชื่อ  ใชหลักการกระจายตามความจําเปนและเหมาะสม  โดยพจิารณาจากจาํนวนองคกร 

ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนท่ีมีอยู  โดยในเบ้ืองตนใหอยูในวงเงินจังหวัดละไมเกิน  ๕  ลานบาท 
อัตราดอกเบ้ีย 

ขอ ๑๕ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  คิดอัตราดอกเบ้ียกับองคกรเครือขาย  รอยละ  ๑  ตอป   
โดยองคกรเครือขายสามารถคิดอัตราดอกเบ้ียกับองคกรชุมชนและสมาชิกไดตามความเหมาะสมกับ 
การบริหารจัดการและจัดระบบสวัสดิการใหกับชุมชน  ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียท่ีคิดกับองคกรชุมชนและ 
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สมาชิกจะตองไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดยมีกระบวนการพจิารณา 
แนวทางรวมกันในระดับจังหวัดหรือระดับภาค 
การจายเงินสินเชื่อ 

ขอ ๑๖ เพื่อสนับสนุนใหมีการใชสินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค  และมีประสิทธิภาพ   
คณะกรรมการโครงการอาจพิจารณาจายสินเชื่อเปนงวด ๆ  โดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การใชสินเชื่อท่ีผานมากอนการจายสินเชื่องวดตอไป 
ระยะเวลาการชําระคืนสถาบัน 

ขอ ๑๗ กําหนดใหมีการชําระคืนภายในระยะเวลาไมเกิน  ๕  ป  โดยงวดการชําระคืน 
อาจพิจารณาจากกิจกรรมดําเนินการอยางนอยไมเกิน  ๖  เดือนตองวด 
สินเชื่อท่ีไดรับชําระคืนจากองคกรชุมชน 

ขอ ๑๘ สินเชื่อท่ีไดรับชําระคืนจากองคกรชุมชน  สถาบันจะนําไปดําเนินการใหสอดคลอง 
กับวัตถุประสงคของโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบทตอไป 
การค้ําประกัน 

ขอ ๑๙ สถาบันกําหนดใหมีหลักประกันสินเชื่อ  ดังนี้ 
(๑) ใหกรรมการองคกรชุมชน  หรือกรรมการเครือขายองคกรชุมชนผูกูเปนผูค้ําประกัน 

สัญญาเงินกู  และ 
(๒) หลักเกณฑอ่ืน  ๆ เชน  สมุดเงินฝากของเครือขายองคกรผูกู  สังหาริมทรัพย  อสังหาริมทรัพย   

หรือหลักประกันอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการโครงการเหน็สมควร 
การผิดนัดชําระหนี ้

ขอ ๒๐ ในกรณีองคกรผูใชสินเชื่อไมชําระคืนเงินตน  และหรือดอกเบ้ียไดตามสญัญาใหถือวา 
ผิดนัดการชําระหนี้  สถาบัน  ฯ  สามารถเรียกเก็บคาปรับได  ท้ังนี้ใหเปนไปตามประกาศของสถาบัน 
การเรียกคืนสินเชื่อ 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีองคกรผูใชสินเชื่อไมปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงสัญญาและอาจกอใหเกิด 
ความเสียหายตอสถาบันและขบวนการขององคกรชุมชน  ใหผูอํานวยการสถาบัน  โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการโครงการมีสิทธิเรียกสินเชื่อคืนบางสวน  หรือเต็มจํานวนท่ียังคางชําระพรอมดอกเบ้ีย 
โดยสิ้นเชิง  ถึงแมยังไมถึงกําหนดชําระคืนตามสัญญาก็ตาม 



 หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
โครงการสนับสนนุการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

 
วัตถุประสงค 

ขอ ๒๒ โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนมีวัตถุประสงค 
ดังตอไปนี้ 

  ๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเครือขายองคกร 
ชุมชนใหมีความสามารถในการบริหารจัดการ  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ท่ีสงผลใหองคกรชุมชน 
เกิดความเขมแข็งและตอบสนองความตองการของสมาชิก 

  ๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนา  โดยองคกรชุมชนสามารถเปนแกนหลักในการสราง 
และพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนและธุรกิจชุมชน 

  ๓. เพื่อสงเสริมและพัฒนาบทบาทขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
ใหเปนแกนหลักและมีสวนรวมในกลไกประชาสังคมอันจะกอใหเกิดการประสานความรวมมือกัน 
ระหวางภาคีตาง ๆ  ในทองถ่ิน 
กลุมเปาหมาย 

ขอ ๒๓ กลุมเปาหมายโครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน   
ไดกําหนดไวดังนี้ 

  ๑. องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  ท้ังภาคชนบทและเมือง 
  ๒. เครือขายประชาสังคม  และองคกรท่ีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา 

องคกรชุมชน 
คุณสมบัติของผูเสนอใชเงินสนับสนุน 

ขอ ๒๔ คุณสมบัติของผูเสนอใชเงินโครงการสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
ชุมชนกําหนดไวดังนี้ 

  ๑. องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน 
   ๑.๑ เกิดการรวมตัวกันของสมาชิก  หรือองคกรชุมชนสมาชกิดวยความสมัครใจ   

โดยมีวัตถุประสงครวมกันเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน 
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   ๑.๒ มีคณะกรรมการบริหารท่ีมาจากการเลือกสรรของสมาชิกหรือผูแทน 
องคกรสมาชิก  มีระบบการบริหารจัดการ  มีการรวมกันกําหนดกติกา  แผนงานขององคกรหรือเครือขาย 

   ๑.๓ มีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาองคกรและสมาชิกอยางตอเนื่อง 
   ๑.๔ มีการบริหารงานและบริหารเงินท่ีเปดเผย  ซื่อสัตย  สุจริต  สามารถให 

ขบวนการชุมชนและผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบได 
  ๒. เครือขายประชาสังคม  และองคกรท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา 

องคกรชุมชน 
   ๒.๑ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนา 

ชุมชน 
   ๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการ  มีกติกา  และแบบแผนท่ีชัดเจน 
   ๒.๓ มีการดําเนินกิจกรรมสงเสริม  สนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนา 

ชุมชน  โดยองคกรชุมชนท่ีสวนรวมอยางตอเนื่อง 
   ๒.๔ มีการบริหารงานและบริหารเงินท่ีเปดเผย  ซื่อสัตย  สุจริต  สามารถให 

ขบวนการชุมชนและผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบได 
การพิจารณาใหงบสนับสนุน 

ขอ ๒๕ ใหคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนระดับจังหวัดเปนผูพจิารณา 
ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอขอใชงบสนับสนุนในเบ้ืองตน  แลวเสนอเขารับการกล่ันกรอง 
ในเวทีเรียนรูระดับภาค  จากนั้นเสนอใหคณะกรรมการโครงการพิจารณา 

เพื่อสนับสนุนใหมีการใชงบพัฒนาความเขมแข็งตรงตามวัตถุประสงค  และมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการโครงการอาจพิจารณาจายเงินสนับสนุนเปนงวด ๆ  โดยมีการติดตามประเมินผลกอนการ 
จายเงินงวดตอไป 
วงเงินสนับสนุน 

ขอ ๒๖ วงเงินสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน  พจิารณาตามความจาํเปน 
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  การมีสวนรวมของผูท่ี 
เก่ียวของและนาเชื่อถือ  โดยในเบ้ืองตนแตละจังหวัดอยูภายใตวงเงินรวมจงัหวัดละไมเกิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 
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หมวด  ๔ 
การติดตามตรวจสอบภายในและประเมินผลโครงการ 

 
ขอ ๒๗ ใหมีการจัดระบบการติดตาม  ตรวจสอบการใชงบประมาณโครงการ   โดยจัดใหมี 

ระบบการตรวจสอบกันเองภายในองคกรชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนงบพัฒนาและงบสินเชื่อ  และ 
การตรวจสอบกันเองระหวางองคกร  รวมท้ังการตรวจสอบจากคณะภายนอกที่ประกอบดวยผูแทน 
จากหลายฝาย  ตามผลการหารือรวมกันของคณะกรรมการระดับภาค 

ขอ ๒๘ ใหผูอํานวยการรายงานผลการดําเนินงานและการจัดการการเงินใหคณะกรรมการ 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท  คณะกรรมการสถาบันพัฒนา 
องคกรชุมชนทราบทุกเดือน 

ขอ ๒๙ เม่ือกลไกการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานพบวามีการดําเนินงานท่ีไมถูกตอง 
ทําใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมกับสมาชิก  หรือองคกรสมาชิก  หรือขัดตอวัตถุประสงคของโครงการ 
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท  ผูเก่ียวของ  และคณะกรรมการโครงการ 
สามารถเขารวมแกไขปญหาได 

ขอ ๓๐ กรณีท่ีเกิดความเสียหายตอสมาชิก  องคกรสมาชิก  เครือขาย  ขบวนการขององคกร 
ชุมชนและโครงการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนเมืองและชนบท  ผูอํานวยการสถาบัน  ฯ   
มีสิทธิระงับการเบิกจายเงินในบัญชีตามโครงการได 

ขอ ๓๑ ใหมีการประเมินผลโครงการ  โดยคณะบุคคลภายนอกท่ีเปนอิสระ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


