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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๑๓/๒๕๔๗
วาดวย สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
ตามที่นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งที่ ๒๗๑/๒๕๔๖ เรื่อง การดําเนินการตอสูเ พือ่ เอาชนะความยากจน
และมีคําสั่งที่ ๒๗๒/๒๕๔๖ เรื่อง การจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติขึ้น
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนไดมีสวนรวม และเกี่ยวของกับการดําเนินงานตามนโยบายตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจนของรัฐบาลหลายประการคือ
๑. ประธานกรรมการสถาบัน เปน กรรมการและเลขานุการรวมในศูน ยอํา นวยการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจนแหง ชาติ รับผิด ชอบการประสานงานการปฏิบัติข องศูน ยอํา นวยการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ กับองคกรภาคประชาชน
๒. สถาบัน เขารวมกับเครือขายองคกรชุมชนและองคกรภาคีพัฒ นาจัด ตั้ง และดํา เนิน การ
ศูนยประสานสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) เพื่อสง เสริม
สนับสนุนในการดําเนินงานของภาคประชาชน และประสานงานกับภาครัฐ ในการตอสูเ พื่อเอาชนะ
ความยากจน โดยมีประธานกรรมการสถาบัน เปนผูอํานวยการ และสถาบัน เปนสํานักงานเลขานุการของ
ศตจ.ปชช.
๓. สถาบัน เปนหนวยงานรับและบริห ารจัด การงบประมาณจากรัฐ บาล เพื่อดํา เนิน งาน
เกี่ยวกับการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนของภาคประชาชน ซึ่งหมายถึง ศตจ.ปชช. และคณะอนุกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน
๔. ผูแทนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนจํานวนมากไดรับการแตง ตั้ง และเขา รวม
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับจังหวัด และคณะอนุกรรมการหลายคณะ มีค วามตองการ
การสนับสนุนเกี่ยวกับขอมูล การประสานงาน และการเรียนรู รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคีการพัฒนาตาง ๆ
และขบวนองคกรชุมชน
๕. ประธานกรรมการสถาบัน ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันไดเขารวม
เปนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของศูนยอํานวยการตอสูเ พื่อเอาชนะความยากจนระดับตา ง ๆ
ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาคในฐานะหนวยงานที่ทํางานกับชุมชน
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เพื่อใหสถาบัน สามารถสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายการตอสูเ พื่อเอาชนะ
ความยากจน ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเปาหมาย ใหรัฐบาลและชุมชนทองถิ่นสามารถเอาชนะ
ความยากจนไดอ ยา งยั่ง ยื น รวมกัน ประชาชนมีชีวิ ต มั่น คงและชุมชนเขมแข็ง ทุกหมูบา น ตํา บล
และจั ง หวั ด มียุท ธศาสตร แ ละกลไกเอาชนะความยากจน มี การพัฒ นาและฟน ฟูชุม ชนท องถิ่ น
อยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสังคม และภาครัฐ
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๐ (๔) (๘) คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จึงออกขอบังคับวาดวย
สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวาขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วา ดวย
สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายถึง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“คณะกรรมการสถาบัน” หมายถึง คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
“ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการบริหารสํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจน
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจน
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริ ห ารสํ า นักงานบริ ห ารโครงการสนับ สนุน การตอ สู
เพื่อเอาชนะความยากจน
“ผูอํ า นวยการ” หมายถึ ง ผู อํา นวยการสํ า นั กงานบริ ห ารโครงการสนั บสนุน การต อ สู
เพื่อเอาชนะความยากจน
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ขอ ๔ ใหประธานกรรมการสถาบัน เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
การจัดตั้งสํานักงานและอํานาจหนาที่

ขอ ๕ ใหจัด ตั้ง หนวยงานภายใตกํา กับของสถาบัน เรีย กวา สํา นักงานบริห ารโครงการ
สนับ สนุน การตอ สูเ พื่อเอาชนะความยากจน เพื่ อเป น กลไกในการประสานเชื่ อมโยง สง เสริ ม
สนับสนุน ติดตาม ประเมินผลภาระกิจของสถาบันเกี่ยวกับการตอสูเ พื่อเอาชนะความยากจน โดยมี
หลักการสําคัญในการดําเนินงานของสํานักงาน คือ การใชพื้นที่เปนตัวตั้งชุมชนทองถิ่นเปนพลังสําคัญ
เสริมสรางความสามัคคีและผนึกกําลังรวมกันทุกฝาย และการพัฒนาแบบบูรณาการ
ขอ ๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑) บริหารจัดการภาระกิจและงบประมาณของสถาบัน ที่เกี่ยวของกับการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจน
๒) สนับสนุ น การดํา เนิน งานของศูน ย ประสานสนับ สนุน การตอสู เ พื่อเอาชนะ
ความยากจนภาคประชาชน (ศตจ.ปชช.) และคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อการแกไขปญหา
ความยากจนอยางยั่งยืน ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
๓) ประสานสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการตอสูเ พือ่ เอาชนะความยากจน
ของภาครัฐที่เกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับภาคประชาชนในการแกไ ขปญ หาความยากจนและการพัฒ นา
อยางยั่งยืนในทุกระดับ
ขอ ๗ นอกจากอํานาจหนาที่ตามขอ ๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ดวย
๑) ประสานงานและร วมมือในการแกไ ขปญ หาความยากจนกับภาคีที่เ กี่ย วขอ ง
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชน ใหเขาถึงและสอดคลองกับปญหาของชุมชนและนํา ไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืน
๒) สง เสริมสนับสนุน การมีสวนร วมและความสามารถของภาคประชาชนให มี
บทบาทสํ า คั ญ ในฐานะหุ น สว นการพั ฒ นารวมกับ ภาครัฐ ในการตอ สูเ พื่อเอาชนะความยากจน
ทั้งปญหาเรงดวนเฉพาะหนา และปญหาเชิงโครงสราง
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๓) ศึกษาวิจัย การจัดการเรียนรู การสรางองคความรู เกี่ยวกับการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจน
๔) ใหการสงเสริมสนับสนุน แก องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ประชาสังคม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาครัฐ และองคกรนอกภาครัฐ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการตอสู
เพื่อเอาชนะความยากจน ที่สอดคลองกับหลักการสําคัญของสํานักงาน
๕) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน
๖) แตง ตั้ง ตัวแทน มอบหมาย หรือวา จา งใหบุค คลอื่ น ประกอบกิจการตา ง ๆ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
๗) รับเปนตัวแทน รับมอบหมาย หรือรับจา งบุค คลอื่น เพื่อประกอบกิจการตา ง ๆ
ภายในกรอบวัตถุประสงคของสํานักงาน
๘) กระทําการอื่นใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
หมวด ๒
การบริหารและการดําเนินกิจการ
ขอ ๘ ใหสถาบันจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับที่ส ถาบัน
ไดรับงบสนับสนุนจากรัฐบาล
ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสถาบัน แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการบริหาร
สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน ประกอบดวย
๑. นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธาน
ประธานกรรมการสถาบัน
๒. นายกิติศักดิ์ สินธุวนิช
กรรมการ
รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. นายวิชล มนัสเอื้อศิริ
กรรมการ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๔. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการ
รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
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๕. นายแพทยพลเดช ปนประทีป
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา
๖. นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ
กรรมการ
รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
๗. รองศาสตราจารย ด.ร. โชติชัย เจริญงาม
กรรมการ
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบสํานักงบประมาณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย
๘. นายวรวิทย จําปรัตน
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนยุติธรรม ๓ กระทรวงยุติธรรม สํานักมั่นคง สํานักงบประมาณ
๙. พระสุบิน ปณีโต
กรรมการ
วัดไผลอม จังหวัดตราด
๑๐. นายแกว สังขชู
กรรมการ
เครือขายแผนแมบทชุมชน ๔ ภาค
๑๑. นายโกเมศร ทองบุญชู
กรรมการ
เครือขายแผนแมบทชุมชน ๔ ภาค
๑๒. นางมุกดา อินตะสาร
กรรมการ
ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน จังหวัดพะเยา
๑๓. นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
๑๔. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
กรรมการและเลขานุการ
ขอ ๑๐ ใหคณะกรรมการตามขอ ๙ เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อใหคณะกรรมการสถาบัน
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการในขอ ๙ ยกเวนกรรมการและเลขานุการมีวาระดํารงตําแหนงสองป
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการสถาบัน ในการบริห ารของ
สํานักงานโดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานของสํา นักงาน รวมถึง การใหค วามเห็น ชอบ
แผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสํานักงาน
๒) กํากับดูแลการดําเนินงานของสํา นักงานใหเ ปน ไปตามวัต ถุประสงค รวมถึง
การออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอกํา หนดของสํา นักงาน ในเรื่องที่เ กี่ย วกับการดํา เนิน งาน
การบริหารบุคคลรวมถึงบริหารการเงิน และการบริหารงานทั่วไปของสํานักงานดังตอไปนี้
ก. กําหนดโครงสรางและขอบเขตหนาที่ของหนวยงานภายในสํานักงาน
ข. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง ถอดถอนผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน
ค. ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑวิธีการสนับสนุนองคกรตาง ๆ ใหดําเนินการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนตามขอ ๗ (๔)
๓) รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานตอคณะกรรมการสถาบัน อยา งนอย
๓ เดือนตอครั้ง
๔) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํา นาจแตง ตั้ง ผูทรงคุ ณวุฒิใหเ ปน ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยา งใดอยา งหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให
ขอ ๑๔ ใหประธาน กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ คณะทํา งาน รับเบี้ย ประชุมและ
ประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสถาบันกําหนด
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ
ขอ ๑๖ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการรับผิด ชอบตอคณะกรรมการในการบริห ารกิจการของสํา นักงาน
ใหเปนไปตามขอบังคับ อํา นาจหนา ที่ข องสํา นักงาน และใหเ ปน ไปตามระเบีย บ คํา สั่ง ประกาศ
ขอกําหนด นโยบายและมติของคณะกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง
รวมถึงใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๑) บริหารสํานักงานโดยรวมใหสามารถเชื่อมโยง สนับสนุน มีสวนรวมและบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา ไดแก องคกรชุมชน ประชาสังคม องคกรภาครัฐ และองคกรนอกภาครัฐ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

๒) เสนอเปา หมาย แผนงาน และงบประมาณตอ คณะกรรมการเพื่อ ให การ
ดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค
๓) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน ขอยืมตัวผูปฏิบัติงานของสถาบัน หรือหนวยงานภายนอก
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
๔) บริหารบุคลากรของสํานักงาน ใหมีการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
คุณภาพ และธรรมาภิบาล มีความสามัคคี และความพอใจในการปฏิบัติงาน
๕) แตงตั้งบุคคล หรือคณะทํางาน เพื่อเปนที่ปรึกษาเฉพาะกิจ เพือ่ ปฏิบตั งิ านตาง ๆ
อันเปนประโยชนกับสํานักงาน
๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนิน งานของสํา นักงานโดยไมขัด แยง กับขอบัง คับ
ระเบียบ ขอกําหนด นโยบาย หรือมติที่คณะกรรมการ
๗) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสํานักงาน รวมทัง้
รายงานการเงิน ตลอดจนเสนอแผนงาน แผนการเงิน และงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
๘) ดําเนินการอยางอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๘ ในการทํา นิ ติกรรม ที่เ กี่ ย วขอ งกับบุ ค คลภายอกเพื่ อใหก ารบริ ห ารงานภายใต
วัต ถุประสงคข องสํา นักงาน ใหผูอํา นวยการมี อํา นาจลงนามผู กพัน สถาบัน แทนสํา นักงาน และ
ใหผอู ํานวยการมอบอํานาจชวงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไปปฏิบัติการแทนได
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือน และผลประโยชนต อบแทนอื่น ของ
ผูอํานวยการ
หมวด ๓
การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ

ขอ ๒๐ ใหสํานักงานมีการจัดทําบัญชีตามแบบและหลักเกณฑของสถาบัน แยกตางหากจาก
บัญชีทั่วไปของสถาบัน และตองจัด ใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ย วกับการเงิน การบัญ ชี การพัส ดุ
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการสถาบันทราบอยางนอยปละครั้ง

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๕๐

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูส อบบัญชีภายใน ๙๐ วัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป ตามปบัญชีของสถาบัน
ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดทํารายงานกิจการของสํานักงานรายสามเดือน และรายงานป เสนอตอ
กรรมการสถาบัน รายงานปใหกลาวถึงผลงานของสํานักงานในปที่ส องมาแลว บัญ ชีทํา การพรอมทั้ง
รายงานของผูส อบบั ญ ชี รวมทั้ง คํา ชี้แ จงเกี่ย วกับนโยบายของสํา นักงาน โครงการและแผนงาน
ที่จะจัดทําภายหนา
ใหไว ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

