
 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๑๓/๒๕๔๗ 

วาดวย  สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 
 

 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งท่ี  ๒๗๑/๒๕๔๖  เรื่อง  การดําเนินการตอสูเพือ่เอาชนะความยากจน 
และมีคําสั่งท่ี  ๒๗๒/๒๕๔๖  เรื่อง  การจัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติขึ้น   
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนไดมีสวนรวม  และเก่ียวของกับการดําเนินงานตามนโยบายตอสูเพื่อเอาชนะ 
ความยากจนของรัฐบาลหลายประการคือ 

๑. ประธานกรรมการสถาบัน  เปนกรรมการและเลขานุการรวมในศูนยอํานวยการตอสู 
เพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ  รับผิดชอบการประสานงานการปฏิบัติของศูนยอํานวยการตอสู 
เพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ  กับองคกรภาคประชาชน 

๒. สถาบัน  เขารวมกับเครือขายองคกรชุมชนและองคกรภาคีพัฒนาจัดตั้งและดําเนินการ 
ศูนยประสานสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน   (ศตจ.ปชช.)  เพื่อสงเสริม 
สนับสนุนในการดําเนินงานของภาคประชาชน  และประสานงานกับภาครัฐในการตอสูเพื่อเอาชนะ 
ความยากจน  โดยมีประธานกรรมการสถาบัน  เปนผูอํานวยการ  และสถาบัน  เปนสาํนกังานเลขานกุารของ   
ศตจ.ปชช. 

๓. สถาบัน  เปนหนวยงานรับและบริหารจัดการงบประมาณจากรัฐบาล  เพื่อดําเนินงาน 
เก่ียวกับการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนของภาคประชาชน  ซึ่งหมายถึง  ศตจ.ปชช.  และคณะอนุกรรมการ 
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อแกปญหาความยากจนอยางยั่งยืน 

๔. ผูแทนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนจํานวนมากไดรับการแตงตั้งและเขารวม 
เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานในระดับจังหวัด  และคณะอนุกรรมการหลายคณะ  มีความตองการ 
การสนับสนุนเก่ียวกับขอมูล  การประสานงาน  และการเรียนรู  รวมกับหนวยงานภาครัฐ  ภาคีการพัฒนาตาง ๆ    
และขบวนองคกรชุมชน 

๕. ประธานกรรมการสถาบัน  ผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการและเจาหนาท่ีสถาบันไดเขารวม 
เปนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนระดับตาง ๆ   
ท้ังสวนกลาง  และสวนภูมิภาคในฐานะหนวยงานท่ีทํางานกับชุมชน 
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เพื่อใหสถาบัน  สามารถสงเสริม  สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายการตอสูเพื่อเอาชนะ 
ความยากจน  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อบรรลุเปาหมาย  ใหรัฐบาลและชุมชนทองถ่ินสามารถเอาชนะ 
ความยากจนไดอยางยั่งยืนรวมกัน   ประชาชนมีชีวิตม่ันคงและชุมชนเขมแข็งทุกหมูบาน  ตําบล   
และจังหวัด  มียุทธศาสตรและกลไกเอาชนะความยากจน   มีการพัฒนาและฟนฟูชุมชนทองถ่ิน 
อยางยั่งยืน  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  ประชาสังคม  และภาครัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๒๐  (๔)  (๘)  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  จึงออกขอบังคบัวาดวย 
สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวาขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย
สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  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  คณะกรรมการบริหารสํานักงานบริหารโครงการสนบัสนนุการตอสู 

เพื่อเอาชนะความยากจน 
“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการบริหารสํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสู 

เพื่อเอาชนะความยากจน 
“ผูอํานวยการ”  หมายถึง  ผู อํานวยการสํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสู 

เพื่อเอาชนะความยากจน 
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ขอ ๔ ใหประธานกรรมการสถาบัน  เปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
หมวด  ๑ 

การจัดตั้งสาํนักงานและอํานาจหนาท่ี 
 

 

ขอ ๕ ใหจัดตั้งหนวยงานภายใตกํากับของสถาบัน  เรียกวาสํานักงานบริหารโครงการ 
สนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน   เพื่อเปนกลไกในการประสานเชื่อมโยง   สงเสริม   
สนับสนุน  ติดตาม  ประเมินผลภาระกิจของสถาบันเก่ียวกับการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน   โดยมี 
หลักการสําคัญในการดําเนินงานของสํานักงาน  คือ  การใชพื้นท่ีเปนตัวตั้งชุมชนทองถ่ินเปนพลังสําคญั   
เสริมสรางความสามัคคีและผนึกกําลังรวมกันทุกฝาย  และการพัฒนาแบบบูรณาการ 

ขอ ๖ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
  ๑) บริหารจัดการภาระกิจและงบประมาณของสถาบัน  ท่ีเก่ียวของกับการตอสูเพื่อเอาชนะ

ความยากจน 
  ๒) สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยประสานสนับสนุนการตอสู เพื่อเอาชนะ 

ความยากจนภาคประชาชน  (ศตจ.ปชช.)  และคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนเพื่อการแกไขปญหา 
ความยากจนอยางยั่งยืน  ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 

  ๓) ประสานสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการตอสูเพือ่เอาชนะความยากจน 
ของภาครัฐท่ีเก่ียวของหรือเชื่อมโยงกับภาคประชาชนในการแกไขปญหาความยากจนและการพัฒนา 
อยางยั่งยืนในทุกระดับ 

ขอ ๗ นอกจากอํานาจหนาท่ีตามขอ  ๖  ใหสํานักงานมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 
  ๑) ประสานงานและรวมมือในการแกไขปญหาความยากจนกับภาคีท่ีเก่ียวของ 

ท้ังภาครัฐ  เอกชน  ประชาสังคม  และชุมชน  ใหเขาถึงและสอดคลองกับปญหาของชุมชนและนําไปสู 
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

  ๒) สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมและความสามารถของภาคประชาชนใหมี
บทบาทสําคัญในฐานะหุนสวนการพัฒนารวมกับภาครัฐ  ในการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน 
ท้ังปญหาเรงดวนเฉพาะหนา  และปญหาเชิงโครงสราง 
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  ๓) ศึกษาวิจัย  การจัดการเรียนรู  การสรางองคความรู  เก่ียวกับการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจน 

  ๔) ใหการสงเสริมสนับสนุน  แก  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชมุชน  ประชาสงัคม   
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาครัฐ  และองคกรนอกภาครัฐ  ในการดําเนินงานเก่ียวกับการตอสู 
เพื่อเอาชนะความยากจน  ท่ีสอดคลองกับหลักการสําคัญของสํานักงาน 

  ๕) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน 
  ๖) แตงตั้งตัวแทน  มอบหมาย  หรือวาจางใหบุคคลอ่ืน  ประกอบกิจการตาง ๆ   

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 
  ๗) รับเปนตัวแทน  รับมอบหมาย  หรือรับจางบุคคลอ่ืนเพื่อประกอบกิจการตาง ๆ   

ภายในกรอบวัตถุประสงคของสํานักงาน 
  ๘) กระทําการอ่ืนใดเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 

หมวด  ๒ 
การบริหารและการดาํเนนิกิจการ 

 
 

ขอ ๘ ใหสถาบันจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับท่ีสถาบัน 
ไดรับงบสนับสนุนจากรัฐบาล 

ขอ ๙ ใหคณะกรรมการสถาบัน  แตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  คณะกรรมการบริหาร 
สํานักงานบริหารโครงการสนับสนุนการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน  ประกอบดวย 

  ๑. นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม ประธาน 
   ประธานกรรมการสถาบัน 
  ๒. นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช กรรมการ 
   รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  ๓. นายวิชล  มนัสเอ้ือศิริ กรรมการ 
   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
  ๔. นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ กรรมการ 
   รองผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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  ๕. นายแพทยพลเดช  ปนประทีป กรรมการ 
   ผูอํานวยการสถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 
  ๖. นายเชิดชอ  เชื้อสมบูรณ กรรมการ 
   รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
  ๗. รองศาสตราจารย  ด.ร.  โชติชัย  เจริญงาม กรรมการ 
   ท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสํานักงบประมาณ  สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย 
  ๘. นายวรวิทย  จําปรัตน กรรมการ 
   ผูอํานวยการสวนยุติธรรม  ๓  กระทรวงยุติธรรม  สํานักม่ันคง  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  เสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อใหคณะกรรมการสถาบนั 

พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการเพิ่มไดตามความจําเปนและเหมาะสม 
ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการในขอ  ๙  ยกเวนกรรมการและเลขานุการมีวาระดํารงตาํแหนงสองป 
ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการสถาบัน  ในการบริหารของ

สํานักงานโดยมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

  ๑) กําหนดนโยบายการบริหารงานของสํานักงาน  รวมถึงการใหความเห็นชอบ
แผนการดําเนินงานและแผนการเงินของสํานักงาน 

  ๒) กํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค  รวมถึง 
การออกระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ  หรือขอกําหนดของสํานักงาน  ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน   
การบริหารบุคคลรวมถึงบริหารการเงิน  และการบริหารงานท่ัวไปของสํานักงานดังตอไปนี้ 

   ก. กําหนดโครงสรางและขอบเขตหนาท่ีของหนวยงานภายในสํานักงาน 
   ข. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง  ถอดถอนผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน 
   ค. ออกระเบียบวาดวยหลักเกณฑวิธีการสนับสนุนองคกรตาง ๆ  ใหดําเนินการ 

ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนตามขอ  ๗  (๔) 
  ๓) รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานตอคณะกรรมการสถาบัน  อยางนอย   

๓  เดือนตอครั้ง 
  ๔) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน 
ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิใหเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ   

และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง   
ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายให 

ขอ ๑๔ ใหประธาน  กรรมการ  ท่ีปรึกษา  อนุกรรมการ  คณะทํางาน  รับเบ้ียประชุมและ 
ประโยชนตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการสถาบันกําหนด 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา  แตงตั้งและถอดถอนผูอํานวยการ 
ขอ ๑๖ ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ขอ ๑๗ ใหผูอํานวยการรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสํานักงาน   

ใหเปนไปตามขอบังคับ  อํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  และใหเปนไปตามระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศ   
ขอกําหนด  นโยบายและมติของคณะกรรมการ  และเปนผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีและลูกจางทุกตําแหนง   
รวมถึงใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

  ๑) บริหารสํานักงานโดยรวมใหสามารถเชื่อมโยง  สนับสนุน  มีสวนรวมและบูรณาการ 
ของภาคีการพัฒนา  ไดแก  องคกรชุมชน  ประชาสังคม  องคกรภาครัฐ  และองคกรนอกภาครัฐ 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

  ๒) เสนอเปาหมาย   แผนงาน  และงบประมาณตอคณะกรรมการเพื่อใหการ 
ดําเนินงานของสํานักงานบรรลุวัตถุประสงค 

  ๓) บรรจุ  แตงตั้ง  ถอดถอน  ขอยืมตัวผูปฏิบัติงานของสถาบัน  หรือหนวยงานภายนอก   
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  ๔) บริหารบุคลากรของสํานักงาน  ใหมีการปฏิบัติการท่ีมีประสิทธิผล  ประสทิธภิาพ   
คุณภาพ  และธรรมาภิบาล  มีความสามัคคี  และความพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ๕) แตงตั้งบุคคล  หรือคณะทํางาน  เพื่อเปนท่ีปรึกษาเฉพาะกิจ  เพือ่ปฏิบัตงิานตาง  ๆ  
อันเปนประโยชนกับสํานักงาน 

  ๖) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานโดยไมขัดแยงกับขอบังคับ   
ระเบียบ  ขอกําหนด  นโยบาย  หรือมติท่ีคณะกรรมการ 

  ๗) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับการดําเนินงานดานตาง ๆ  ของสํานักงาน  รวมท้ัง 
รายงานการเงิน  ตลอดจนเสนอแผนงาน  แผนการเงิน  และงบประมาณของปตอไปตอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา 

  ๘) ดําเนินการอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๘ ในการทํานิติกรรม  ท่ีเก่ียวของกับบุคคลภายอกเพื่อใหการบริหารงานภายใต 

วัตถุประสงคของสํานักงาน  ใหผูอํานวยการมีอํานาจลงนามผูกพันสถาบันแทนสํานักงาน  และ 
ใหผูอํานวยการมอบอํานาจชวงใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไปปฏิบัติการแทนได 

ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือน  และผลประโยชนตอบแทนอ่ืนของ   
ผูอํานวยการ 

หมวด  ๓ 
การบัญชี  การรายงาน  การตรวจสอบ 
 

 

ขอ ๒๐ ใหสํานักงานมีการจัดทําบัญชีตามแบบและหลักเกณฑของสถาบัน  แยกตางหากจาก
บัญชีท่ัวไปของสถาบัน  และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การพัสดุ  
ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการสถาบันทราบอยางนอยปละครั้ง 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๒๑ ใหสํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  สงผูสอบบัญชภีายใน  ๙๐  วัน   
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป  ตามปบัญชีของสถาบัน 

ขอ ๒๒ ใหสํานักงานจัดทํารายงานกิจการของสํานักงานรายสามเดือน  และรายงานป  เสนอตอ 
กรรมการสถาบัน  รายงานปใหกลาวถึงผลงานของสํานักงานในปท่ีสองมาแลว  บัญชีทําการพรอมท้ัง 
รายงานของผูสอบบัญชี  รวมท้ังคําชี้แจงเก่ียวกับนโยบายของสํานักงาน  โครงการและแผนงาน 
ท่ีจะจัดทําภายหนา 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


