เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๙
วาดวย วิทยาลัยการจัดการทางสังคม
เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและประชาสังคมเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการดําเนินการในองคประกอบที่สําคัญสามประการคือ ประการแรก
การสรางและพัฒนาองคกรและเครือขายของชุมชนใหเปนขบวนการทางสังคม ประการทีส่ องการประสาน
พลังกับภาคนโยบายรัฐและการเมือง และประการสุดทายที่สําคัญคือ การสงเสริมการเชือ่ มโยงการเรียนรู
การสรางองคความรูและการจัดการความรูในขบวนการพัฒนาที่อยูบนฐานของวัฒนธรรม ภูมปิ ญ ญาของ
ชุมชนทองถิ่นที่มุงสูการพึ่งตนเอง โดยมีองคกรชุมชนเปนแกนหลักในการดําเนินการประสานกับองคกร
สนับสนุนอยางบูรณาการ
จึงควรใหมีองคการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู การสรางองคความรู และการจัดการความรู
ในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นขึ้น โดยมุงหวังใหเปนองคกรที่เกิดจากการรวมพลังและมีสวนรวมจากภาคี
การพัฒนาในการเปนเจาของ ทั้งการจัดตั้ง การกําหนดนโยบาย การใชประโยชน การมีสว นรวมในการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแล ใหเปนองคกรที่ตระหนักในคุณคาของวัฒนธรรม ภูมิปญญา จิตวิญญาณ
และการจัดการของชุมชนทองถิ่น เปนองคกรที่มีบทบาทเอื้ออํานวยใหชุมชนทองถิน่ สามารถจัดการเรียนรู
การสรางองคความรู และการจัดการความรูของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนได เปนองคกรที่สามารถ
เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่น ความรูสากล และเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางบูรณาการ สามารถยกระดับ
และขยายผลการจัดการความรูของชุมชนทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับและมีบทบาทในการศึกษาของทองถิ่น
จนถึงในระดับนโยบาย เปนองคกรที่สามารถประสานเชื่อมโยงเครือขายองคกรชุมชน และองคกรพันธมิตร
ทั้งหลาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเปนองคกรที่กะทัด รัด มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และธรรมาภิบาล
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๔), (๘) ของพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จึง ออกขอบัง คับ
วาดวย วิทยาลัยการจัดการทางสังคม ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วา ดวย
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม”

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 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
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ของวิทยาลัยการจัดการทางสังคม
ขอ ๔ ใหประธานกรรมการสถาบันเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
การจัดตั้ง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่
ขอ ๕ ใหจัดตั้งหนวยงานอิสระภายในกํากับของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เรียกวา “วิทยาลัย
การจัดการทางสังคม” โดยเรีย กยอวา “วจส.” และใชชื่อเปน ภาษาอัง กฤษวา Social Management
College โดยเรียกยอวา SMC
ขอ ๖ ใหวิทยาลัยมีสํานักงานกลางอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกลเคียง
ขอ ๗ การจัดตั้งวิทยาลัยมุงหวังใหเปนกลไกสําคัญในการจัดการความรู เพื่อคนหาคุณคาและ
เพิ่มคุณคาใหกับชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย โดยวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางที่ประสานเชื่อมโยง สงเสริม
เสริมสราง ติดตาม ประเมินผล รวมพัฒนาและรวมสรางนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู การสรางองคความรู
และการจัดการความรู เพื่อประโยชนในการพัฒนาองคกรชุมชน ชุมชนทองถิ่น และประชาสังคม
ขอ ๘ ใหวิทยาลัยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

(๑) สงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนรู การสรางองคความรู และการจัดการความรูข อง
องคกรชุมชน ชุมชนทองถิ่น และประชาสังคม โดยใหความสําคัญกับฐานความรู ภูมปิ ญ ญาและทุนทาง
สังคมทองถิ่น เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม
(๒) สนับสนุนและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู การสรางองคความรู และการจัดการ
ความรูใหเปนฐานการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย
(๓) สงเสริมการสรางเครือขายการเรียนรูขององคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ประชาสังคม
หนวยจัดการความรูทองถิ่น องคกรสงเสริมการเรียนรูและการจัดการความรูต า ง ๆ ทัง้ ในและตางประเทศ
เพื่อพัฒนาสังคมไทยสูการเปนชุมชนเรียนรูและสังคมเรียนรู
(๔) เพื่อสงเสริมการสรางความสามารถใน “การจัดการทางสังคม” อันเปนสวนหนึ่งของการสราง
“สังคมคุณภาพ” “สังคมสมานฉันท” และ “สังคมแหงภูมิปญญา”
ขอ ๙ เพื่ อให บรรลุ วั ต ถุ ประสงค ต ามที่ กํ าหนดไว ในขอ ๘ ใหวิ ทยาลั ย มี อํา นาจหน า ที่
ดังตอไปนี้ ดวย
(๑) ประสานงานและรวมมือในการสงเสริมการเรียนรู การสรางองคความรูและการจัดการความรู
กับพหุภาคีที่เกี่ยวของ ทั้งภาคชุมชน ประชาคม เอกชน และราชการ
(๒) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู การสรางองคความรู และการจัดการความรู
(๓) ใหบริการฝกอบรม สัมมนา หรือการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ แกองคกรชุมชน เครือขายองคกร
ชุมชน ชุมชนทองถิ่น ประชาสังคม และหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู การสราง
องคความรูและการจัดการความรู
(๔) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของวิทยาลัย
(๕) ตั้งตัวแทน มอบหมาย หรือวาจางใหบุคคลอื่นประกอบกิจการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค
ของวิทยาลัย
(๖) รับเปนตัวแทน รับมอบหมายงาน หรือรับจางบุคคล เพื่อประกอบกิจการตาง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงคของวิทยาลัย
(๗) กระทําการอื่นใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง
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หมวด ๒
ทุน รายได และทรัพยสิน
ขอ ๑๐ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินงานของวิทยาลัย ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่สถาบันใหเปนทุนประเดิม
(๒) เงินและทรัพยสินที่องคกรพันธมิตรใหเปนทุนประเดิม
(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลที่จัดสรรผานสถาบันเปนรายป
(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐ องคกรระหวาง
ประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มผี ูอุทิศใหกับวิทยาลัย
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของวิทยาลัย
ขอ ๑๑ รายไดของวิทยาลัยไมตองสงใหกับสถาบัน
ขอ ๑๒ ใหวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครองดูแลและบํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหาประโยชน
จากทรัพยสินของวิทยาลัยที่ไดมาจากการใหหรือซื้อดวยเงินรายไดของวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การใชจายเงินของวิทยาลัยใหใชจายไปเพื่อกิจการของวิทยาลัยโดยเฉพาะ การเก็บรักษา
และเบิกจายเงินของวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๓
การบริหารและการดําเนินกิจการ
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กวา “คณะกรรมการ
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม” จํานวนไมต่ํากวาสิบเอ็ดคน และไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
(๑) ผูแทนองคกรชุมชนไมนอยกวาหาคน
(๒) ผูทรงคุณวุฒิ
(๓) ผูแทนคณะกรรมการสถาบัน
(๔) ผูอํานวยการซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง
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การสรรหากรรมการตาม (๑) (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีค่ ณะกรรมการสถาบัน
กําหนด
ใหคณะกรรมการตามวรรคแรก ตกลงเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ขอ ๑๕ กรรมการตามขอ ๑๔ (๑) และ (๒) ตองมีคุณสมบัติแ ละไมมีลักษณะตองหา ม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษความผิดทีไ่ ดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของวิทยาลัย หรือที่ปรึกษา หรือผูเชี่ยวชาญที่มีสัญญาจางกับ
วิทยาลัย
ขอ ๑๖ ใหกรรมการตามขอ ๑๔ (๑) และ (๒) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึง่ ไดรบั แตงตัง้ ใหม
เขารับหนาที่
ขอ ๑๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามขอ ๑๔ (๑) และ (๒) พนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการสถาบันใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเ สื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๕
ขอ ๑๘ ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๑๔ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหทําการ
สรรหาและเสนอคณะกรรมการสถาบันแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน เวนแตวาระที่เหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน
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จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได และใหผูไดรับแตง ตั้ง แทนนั้น อยูในตํา แหนง เทา กับวาระที่เ หลืออยู
ของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๑๔ (๑) และ (๒) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหค ณะกรรมการ
ประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระใหกรรมการ
ที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการ
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการสถาบัน ในการบริห ารกิจการ
ของวิทยาลัย โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานของวิทยาลัย รวมถึงการใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
และแผนการเงินของวิทยาลัย
(๒) กํากับดูแลการดําเนินงานของวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงค รวมถึงการออกระเบียบ
คําสั่ง ประกาศ หรือขอกําหนดของวิทยาลัยในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบริหารบุคคล การบริหาร
การเงิน การบัญชีและทรัพยสิน และการบริหารงานทั่วไป
(๓) รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถาบันอยางนอย ๓ เดือนตอครัง้ และรายงาน
ตอสาธารณะอยางนอยปละครั้ง
(๔) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิทยาลัย
ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา กึ่ง หนึ่ง ของจํา นวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติห นา ที่ไ ด
ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ ๒๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญใหเปน ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการ และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอยางใด
อยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๒๒ ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ สมาชิกคณะทํางาน ไดรบั
เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสถาบันกําหนด
ขอ ๒๓ ใหวิทยาลัยมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ
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หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
ขอ ๒๔ ผูอํานวยการตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง
(๓) มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมในการบริห ารกิจการของวิทยาลัย
ตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามขอ ๘ และขอ ๙
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕)
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน
ขอ ๒๕ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนา ที่ มีค วามประพฤติเ สื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๕
มติของคณะกรรมการใหผูอํานายการพนจากตําแหนงตาม (๔) ตองประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู โดยไมนับรวมผูอํานวยการ
ขอ ๒๗ ใหผูอํานวยการรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของวิทยาลัย มีหนาที่
บริหารกิจการของวิทยาลัยใหเปนไปตามขอบังคับ วัตถุประสงค และอํานาจหนาที่ของวิทยาลัย และให
เปนไปตามระเบียบ คําสั่ง ประกาศ ขอกําหนด นโยบาย และมติของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชา
เจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง รวมทั้งใหมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการเพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัย
บรรลุวัตถุประสงค
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(๒) บริหารวิทยาลัยโดยรวมใหเปน “องคกรเรียนรู” (Learning Organization) ซึ่ง สง เสริม
ใหทุกสวนของวิทยาลัยมีการคิดคนศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งภายในและภายนอกอยา งตอเนื่อง
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาในดานตาง ๆ อยูเสมอ
(๓) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือคาจาง ลงโทษตามวินัยลูกจาง ตลอดจน
ใหลูกจางออกจากตําแหนงตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) บริหารบุคลากรของวิทยาลัย ใหมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามัคคี และความพอใจในการปฏิบัติงาน
(๕) แตงตั้งบุคคล หรือคณะทํางานเปนที่ปรึกษาเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการใด ๆ อันเปนประโยชน
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัย โดยไมขัดหรือแยงกับระเบีย บขอบัง คับ
ขอกําหนด นโยบาย ประกาศหรือมติที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
(๘) ดําเนินการอยางอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๒๘ ในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการบริหารงานภายใตวัตถุประสงค
ของวิทยาลัยให ผูอํ านวยการมีอํ านาจลงนามผูกพันสถาบั นแทนวิทยาลั ย และให ผูอํ านวยการสามารถมอบ
อํานาจชวงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปปฏิบัติงานแทนได
(๙) ดําเนินการอยางอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๒๙ ใหค ณะกรรมการเปน ผูกํา หนดอัต ราเงิ น เดือน และผลประโยชนต อบแทนอื่ น
ของผูอํานวยการ
หมวด ๔
การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ และการประเมินผล
ขอ ๓๐ การบัญชีของวิทยาลัย ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการ
กําหนด แยกตางหากจากบัญชีทั่วไปของสถาบัน และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี และการพัสดุของวิทยาลัย ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการและกรรมการ
สถาบันทราบอยางนอยปละครั้ง
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ในการตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบภายในของสถาบันเปนผูดําเนินการ
ขอ ๓๑ ใหวิทยาลัยจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชีภายในเกาสิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ปบัญชีของวิทยาลัยใหใชเชนเดียวกับปบัญชีของสถาบัน
ขอ ๓๒ ใหวิทยาลัยทํารายงานกิจการของวิทยาลัยรายสามเดือน และรายงานปเสนอคณะกรรมการ
สถาบันรายงานปใหกลาวถึงผลงานของวิทยาลัยในปที่ลวงมาแลว บัญ ชีทํา การพรอมทั้ง รายงานของ
ผูสอบบัญชี รวมทั้งคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา
และใหวิทยาลัยรายงานตอสาธารณะอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๓๓ เพื่อประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดําเนินงานของวิทยาลัย
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหวิทยาลัย จัด ใหมีการประเมิน ผล
การดําเนินงานของวิทยาลัยตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตองไมนานกวาสามป
การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยองคกรหรือคณะบุคคลที่เปนอิสระ และมีความเชี่ยวชาญ
ในดานการประเมินผลกิจการ โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนินการของวิทยาลัยจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏในดานประสิทธิผล
ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกรหรือในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการจะไดกําหนด
เพิ่มเติมขึ้น
ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราวตามมาตรานี้
ดวยก็ได
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ ใหคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัย การจัด การทางสัง คม ทํา หนา ที่เ ปน
คณะกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้
(๑) ดําเนินการตามขอบังคับนี้ รวมทั้งการสรรหาและการแตงตั้งผูอํานวยการ
(๒) พิจารณาหลักเกณฑ วิธีการ สรรหาคณะกรรมการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสถาบัน
เห็นชอบ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

(๓) จัดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการใหแลวเสร็จ ตามหลักเกณฑ วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการ
สถาบันเห็นชอบ และเสนอชื่อผูไดรับการสรรหาใหคณะกรรมการสถาบันพิจารณาแตงตั้ง
(๔) ใหคณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการทางสังคมหมดหนาที่เมื่อคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการมีผลบังคับใช ซึ่งตองไมเกิน ๖ เดือน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

