
หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๙ 

วาดวย  วิทยาลัยการจดัการทางสังคม 
 

 

เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินและประชาสงัคมเปนไป   
อยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีการดําเนินการในองคประกอบท่ีสําคัญสามประการคือ  ประการแรก   
การสรางและพัฒนาองคกรและเครือขายของชุมชนใหเปนขบวนการทางสงัคม  ประการท่ีสองการประสาน   
พลังกับภาคนโยบายรัฐและการเมือง  และประการสุดทายท่ีสําคัญคือ  การสงเสริมการเชือ่มโยงการเรยีนรู   
การสรางองคความรูและการจัดการความรูในขบวนการพัฒนาท่ีอยูบนฐานของวัฒนธรรม  ภูมิปญญาของ   
ชุมชนทองถ่ินท่ีมุงสูการพึ่งตนเอง  โดยมีองคกรชุมชนเปนแกนหลักในการดําเนินการประสานกับองคกร   
สนับสนุนอยางบูรณาการ 

จึงควรใหมีองคการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู  การสรางองคความรู  และการจัดการความรู   
ในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินขึ้น  โดยมุงหวังใหเปนองคกรท่ีเกิดจากการรวมพลังและมีสวนรวมจากภาคี   
การพัฒนาในการเปนเจาของ  ท้ังการจัดตั้ง  การกําหนดนโยบาย  การใชประโยชน  การมีสวนรวมในการ   
ดําเนินงานและการกํากับดูแล  ใหเปนองคกรท่ีตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  จิตวิญญาณ   
และการจัดการของชุมชนทองถ่ิน  เปนองคกรท่ีมีบทบาทเอ้ืออํานวยใหชุมชนทองถ่ินสามารถจดัการเรยีนรู   
การสรางองคความรู  และการจัดการความรูของชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชนได  เปนองคกรท่ีสามารถ   
เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ิน  ความรูสากล  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมอยางบูรณาการ  สามารถยกระดับ   
และขยายผลการจัดการความรูของชุมชนทองถ่ินใหเปนท่ียอมรับและมีบทบาทในการศึกษาของทองถ่ิน   
จนถึงในระดับนโยบาย  เปนองคกรท่ีสามารถประสานเชื่อมโยงเครือขายองคกรชุมชน  และองคกรพันธมิตร   
ท้ังหลาย  ท้ังในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนเปนองคกรท่ีกะทัดรัด  มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ   
และธรรมาภิบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔),  (๘)  ของพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้สถาบันพฒันาองคกร   
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  จึงออกขอบังคับ   
วาดวย  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย   
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม” 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“ประธานกรรมการสถาบัน”  หมายความวา  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“คณะกรรมการสถาบัน”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“วิทยาลัย”  หมายความวา  วิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
“เจาหนาท่ี”  หมายความวา  เจาหนาท่ีของวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการสถาบันเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  วัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี 

 
 

ขอ ๕ ใหจัดตั้งหนวยงานอิสระภายในกํากับของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  เรียกวา  “วิทยาลัย   
การจัดการทางสังคม”  โดยเรียกยอวา  “วจส.”  และใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  Social  Management   
College  โดยเรียกยอวา  SMC 

ขอ ๖ ใหวิทยาลัยมีสํานักงานกลางอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง 
ขอ ๗ การจัดตั้งวิทยาลัยมุงหวังใหเปนกลไกสําคัญในการจัดการความรู  เพื่อคนหาคณุคาและ   

เพิ่มคุณคาใหกับชุมชนทองถ่ินและสังคมไทย  โดยวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางท่ีประสานเชื่อมโยง  สงเสริม   
เสริมสราง  ติดตาม  ประเมินผล  รวมพัฒนาและรวมสรางนวัตกรรมเก่ียวกับการเรียนรู  การสรางองคความรู   
และการจัดการความรู  เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคกรชุมชน  ชุมชนทองถ่ิน  และประชาสังคม 

ขอ ๘ ใหวิทยาลัยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๑) สงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับการเรียนรู  การสรางองคความรู  และการจดัการความรูของ   
องคกรชุมชน  ชุมชนทองถ่ิน  และประชาสังคม  โดยใหความสําคัญกับฐานความรู  ภูมิปญญาและทุนทาง   
สังคมทองถ่ิน  เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

(๒) สนับสนุนและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาการเรียนรู  การสรางองคความรู  และการจัดการ   
ความรูใหเปนฐานการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย 

(๓) สงเสรมิการสรางเครือขายการเรียนรูขององคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  ประชาสังคม   
หนวยจัดการความรูทองถ่ิน  องคกรสงเสริมการเรียนรูและการจัดการความรูตาง   ๆ ท้ังในและตางประเทศ   
เพื่อพัฒนาสังคมไทยสูการเปนชุมชนเรียนรูและสังคมเรียนรู 

(๔) เพื่อสงเสริมการสรางความสามารถใน  “การจัดการทางสังคม”  อันเปนสวนหนึ่งของการสราง   
“สังคมคุณภาพ”  “สังคมสมานฉันท”  และ  “สังคมแหงภูมิปญญา” 

ขอ ๙ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๘  ใหวิทยาลัยมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้  ดวย 

(๑) ประสานงานและรวมมือในการสงเสริมการเรียนรู  การสรางองคความรูและการจัดการความรู   
กับพหุภาคีท่ีเก่ียวของ  ท้ังภาคชุมชน  ประชาคม  เอกชน  และราชการ 

(๒) ศึกษาวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู  การสรางองคความรู  และการจัดการความรู 
(๓) ใหบริการฝกอบรม  สัมมนา  หรือการเรียนรูรูปแบบอ่ืน   ๆ แกองคกรชุมชน  เครือขายองคกร   

ชุมชน  ชุมชนทองถ่ิน  ประชาสังคม  และหนวยงานตาง   ๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู  การสราง   
องคความรูและการจัดการความรู 

(๔) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของวิทยาลัย 
(๕) ตั้งตัวแทน  มอบหมาย  หรือวาจางใหบุคคลอ่ืนประกอบกิจการตาง   ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค   

ของวิทยาลัย 
(๖) รับเปนตัวแทน  รับมอบหมายงาน  หรือรับจางบุคคล  เพื่อประกอบกิจการตาง  ๆ  ภายในขอบ   

วัตถุประสงคของวิทยาลัย 
(๗) กระทําการอ่ืนใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๒ 
ทุน  รายได  และทรัพยสิน 

 
 

ขอ ๑๐ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของวิทยาลัย  ประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินท่ีสถาบันใหเปนทุนประเดิม 
(๒) เงินและทรัพยสินท่ีองคกรพันธมิตรใหเปนทุนประเดิม 
(๓) เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลท่ีจัดสรรผานสถาบันเปนรายป 
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานภาครัฐ  องคกรระหวาง   

ประเทศ  และเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหกับวิทยาลัย 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของวิทยาลัย 
ขอ ๑๑ รายไดของวิทยาลัยไมตองสงใหกับสถาบัน 
ขอ ๑๒ ใหวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแลและบํารุงรักษา  ใช  จําหนาย  และจัดหาประโยชน   

จากทรัพยสินของวิทยาลัยท่ีไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของวิทยาลัย 
ขอ ๑๓ การใชจายเงินของวิทยาลัยใหใชจายไปเพื่อกิจการของวิทยาลัยโดยเฉพาะ  การเก็บรักษา   

และเบิกจายเงินของวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด  ๓ 
การบริหารและการดาํเนนิกิจการ 

 
 

ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการ   
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม”  จํานวนไมต่ํากวาสิบเอ็ดคน  และไมเกินสิบหาคน  ประกอบดวย 

(๑) ผูแทนองคกรชุมชนไมนอยกวาหาคน 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิ 
(๓) ผูแทนคณะกรรมการสถาบัน 
(๔) ผูอํานวยการซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

การสรรหากรรมการตาม  (๑)  (๒)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการสถาบนั   
กําหนด 

ใหคณะกรรมการตามวรรคแรก  ตกลงเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน 
ขอ ๑๕ กรรมการตามขอ  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษความผิดท่ีไดกระทํา   

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจางของวิทยาลัย  หรือท่ีปรึกษา  หรือผูเชี่ยวชาญท่ีมีสัญญาจางกับ   

วิทยาลัย 
ขอ ๑๖ ใหกรรมการตามขอ  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการ   

ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึง่ไดรบัแตงตัง้ใหม   
เขารับหนาท่ี 

ขอ ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามขอ  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  พนจาก   
ตําแหนง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการสถาบันใหออก  เพราะบกพรองตอหนาท่ี  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ

หยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๕ 
ขอ ๑๘ ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  พนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหทําการ   

สรรหาและเสนอคณะกรรมการสถาบันแตงตั้งผูอ่ืนดํารงตําแหนงแทน  เวนแตวาระท่ีเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน   



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได  และใหผูไดรับแตงตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยู 
ของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

ในกรณีท่ีกรรมการตามขอ  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  พนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการ   
ประกอบดวยกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยู  และในกรณีท่ีประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ   
ท่ีเหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการ 

ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการสถาบันในการบริหารกิจการ 
ของวิทยาลัย  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัย  รวมถึงการใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน   
และแผนการเงินของวิทยาลัย 

(๒) กํากับดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค  รวมถึงการออกระเบียบ   
คําสั่ง  ประกาศ  หรือขอกําหนดของวิทยาลัยในเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงาน  การบรหิารบุคคล  การบรหิาร   
การเงิน  การบัญชีและทรัพยสิน  และการบริหารงานท่ัวไป 

(๓) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันอยางนอย  ๓  เดือนตอครัง้และรายงาน   
ตอสาธารณะอยางนอยปละครั้ง 

(๔) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย 
ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน   

กรรมการท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
ขอ ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญใหเปนท่ีปรึกษาของ   

คณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพือ่พจิารณาหรอืปฏิบัตกิารอยางใด   
อยางหนึ่ง  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ขอ ๒๒ ใหประธานกรรมการ  กรรมการ  ท่ีปรึกษา  อนุกรรมการ  สมาชิกคณะทํางาน  ไดรบั   
เบ้ียประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสถาบันกําหนด 

ขอ ๒๓ ใหวิทยาลัยมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงตั้ง  และถอดถอนผูอํานวยการ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ 
ขอ ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
(๓) มีความรู  ความสามารถ  และประสบการณเหมาะสมในการบริหารกิจการของวิทยาลัย   

ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีตามขอ  ๘  และขอ  ๙ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕) 
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับสถาบัน 
ขอ ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีท่ีกําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก  เพราะบกพรองตอหนาท่ี  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน   

ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๕ 
มติของคณะกรรมการใหผูอํานายการพนจากตําแหนงตาม  (๔)  ตองประกอบดวยคะแนนเสียง   

ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  โดยไมนับรวมผูอํานวยการ 
ขอ ๒๗ ใหผูอํานวยการรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของวิทยาลัย  มีหนาท่ี   

บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ  วัตถุประสงค  และอํานาจหนาท่ีของวิทยาลัย  และให   
เปนไปตามระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  ขอกําหนด  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชา   
เจาหนาท่ีและลูกจางทุกตําแหนง  รวมท้ังใหมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย  แผนงาน  และโครงการตอคณะกรรมการเพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัย   
บรรลุวัตถุประสงค 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

(๒) บริหารวิทยาลัยโดยรวมใหเปน  “องคกรเรียนรู”  (Learning  Organization)  ซึ่งสงเสริม   
ใหทุกสวนของวิทยาลัยมีการคิดคนศึกษา  และแลกเปล่ียนเรียนรู  ท้ังภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง   
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ  อยูเสมอ 

(๓) บรรจุ  แตงตั้ง  ถอดถอน  เล่ือน  ลด  ตัดเงินเดือน  หรือคาจาง  ลงโทษตามวินัยลูกจาง  ตลอดจน   
ใหลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) บริหารบุคลากรของวิทยาลัย  ใหมีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  คุณภาพ   
และธรรมาภิบาล  ตลอดจนมีความสามัคคี  และความพอใจในการปฏิบัติงาน 

(๕) แตงตั้งบุคคล  หรือคณะทํางานเปนท่ีปรึกษาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการใด  ๆ อันเปนประโยชน 
(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย  โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบขอบังคับ   

ขอกําหนด  นโยบาย  ประกาศหรือมติท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๗) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของวิทยาลัย  รวมท้ังรายงาน   

การเงินและบัญชี  ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
(๘) ดําเนินการอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๒๘ ในการทํานิติกรรมท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการบริหารงานภายใตวัตถุประสงค   

ของวิทยาลัยให ผูอํานวยการมีอํานาจลงนามผูกพันสถาบันแทนวิทยาลัย  และใหผูอํานวยการสามารถมอบ 
อํานาจชวงใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติงานแทนได 

(๙) ดําเนินการอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๒๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือน  และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน 

ของผูอํานวยการ 
 

หมวด  ๔ 
การบัญชี  การรายงาน  การตรวจสอบ  และการประเมินผล 

 
 

ขอ ๓๐ การบัญชีของวิทยาลัย  ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ  ท่ีคณะกรรมการ   
กําหนด  แยกตางหากจากบัญชีท่ัวไปของสถาบัน  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน   
การบัญชี  และการพัสดุของวิทยาลัย  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการและกรรมการ   
สถาบันทราบอยางนอยปละครั้ง 



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ในการตรวจสอบภายใน  สํานักตรวจสอบภายในของสถาบันเปนผูดําเนินการ 
ขอ ๓๑ ใหวิทยาลัยจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  สงผูสอบบัญชีภายในเกาสบิวัน   

นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ปบัญชีของวิทยาลัยใหใชเชนเดียวกับปบัญชีของสถาบัน 
ขอ ๓๒ ใหวิทยาลัยทํารายงานกิจการของวิทยาลัยรายสามเดือน  และรายงานปเสนอคณะกรรมการ   

สถาบันรายงานปใหกลาวถึงผลงานของวิทยาลัยในปท่ีลวงมาแลว  บัญชีทําการพรอมท้ังรายงานของ   
ผูสอบบัญชี  รวมท้ังคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา   
และใหวิทยาลัยรายงานตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานของวิทยาลัย   
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค  โครงการ  และแผนงานที่ไดจัดทําไว  ใหวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินผล   
การดําเนินงานของวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  แตตองไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง  ใหจัดทําโดยองคกรหรือคณะบุคคลท่ีเปนอิสระ  และมีความเชี่ยวชาญ   
ในดานการประเมินผลกิจการ  โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด 

การประเมินผลการดําเนินการของวิทยาลัยจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล   
ในดานประสิทธิภาพ  และในดานการพัฒนาองคกรหรือในรายละเอียดอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการจะไดกําหนด   
เพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล  จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้   
ดวยก็ได 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๔ ใหคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทางสังคม  ทําหนาท่ีเปน   
คณะกรรมการ  โดยมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตาง ๆ  ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการตามขอบังคับนี้  รวมท้ังการสรรหาและการแตงตั้งผูอํานวยการ 
(๒) พิจารณาหลักเกณฑ  วิธีการ  สรรหาคณะกรรมการ  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน   

เห็นชอบ 



หนา   ๕๘ 
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(๓) จัดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการใหแลวเสร็จ  ตามหลักเกณฑ  วิธกีารท่ีคณะกรรมการ   
สถาบันเห็นชอบ  และเสนอชื่อผูไดรับการสรรหาใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณาแตงตั้ง 

(๔) ใหคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทางสังคมหมดหนาท่ีเม่ือคําสั่งแตงตั้ง   
คณะกรรมการมีผลบังคับใช  ซึ่งตองไมเกิน  ๖  เดือน  นับแตวันท่ีขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


