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ขอบังคับคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน
วาดวยการประชุมคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน
ศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประธานกรรมการกลางโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชนออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน
วาดวยการประชุมคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ในขอบังคับนี้
“สํา นั ก งานอํา นวยการ” หมายความว า สํา นั ก งานอํา นวยการคณะกรรมการกลาง
ศูนยประสานงานองคการชุมชน
“ประกาศกระทรวงมหาดไทย” หมายความวา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินกิจการศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
“ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย” หมายความว า ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ย
การดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
“ประธานกรรมการกลาง” หมายความวา ประธานกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการ
ชุมชน
ขอ ๓ ประธานกรรมการกลางมีอํา นาจหนา ที่ ดํา เนิน การประชุม ควบคุ มการประชุ ม
ใหเปนไปตามระเบียบวาระ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิกการประชุมไดตามที่เห็นสมควร
รองประธานกรรมการกลาง มี อํานาจหนา ที่ชว ยเหลือประธานกรรมการกลางในกิจ การ
อันเปนอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการกลาง หรือปฏิบัติตามที่ประธานกรรมการกลางมอบหมาย
เมื่อประธานกรรมการกลางไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
กลางปฏิบัติหนาที่แทน
เมื่อประธานกรรมการกลาง หรือรองประธานกรรมการกลางไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหคณะกรรมการกลางเลือกกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน
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ขอ ๔ เลขานุการคณะกรรมการกลางมีหนาที่ ชวยเหลือประธานกรรมการกลางในการ
ดําเนิ น การประชุม แจง นัดประชุม คณะกรรมการกลางและคณะอนุกรรมการ บั น ทึก การประชุ ม
สรุปการประชุม จัดทํารายงานการประชุม แจงมติที่ประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ประธานกรรมการกลางมอบหมาย
ขอ ๕ การประชุมคณะกรรมการกลางใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกลาง ทั้งนี้จะตองมี
การประชุมไมนอยกวาสองครั้งในรอบปปฏิทิน
ขอ ๖ การนัดประชุม ตองทําหนังสือเชิญประชุม เวน แตไดขอนัดหมายในที่ประชุมแลว
จึงทําเปนหนังสือแจงกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมในคราวนั้น การทําหนังสือเชิญประชุมตองทํา
หนังสือแจงลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาหาวันพรอมระเบียบวาระการประชุม
ขอ ๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจัดลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
(๓) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
(๔) เรื่องเพื่อทราบ
(๕) เรื่องเพื่อพิจารณา
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๘ การประชุม คณะกรรมการกลาง จะตองมีกรรมการเขาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการกลาง จึงนับเปนองคประชุม
ขอ ๙ การประชุม คณะกรรมการกลางใหที่ประชุม พิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบ
วาระการประชุม และตองดําเนินการตามลําดับ เวนแตที่ประชุมจะมีมติเปนอยางอื่น
ขอ ๑๐ กรรมการกลางมีสิทธิที่จะเสนอเรื่องราวเพื่อใหคณะกรรมการกลางพิจารณา โดยตอง
ทําเปนหนังสือตอประธานกรรมการกลางอยางนอยสิบวันกอนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการกลาง
ขอ ๑๑ กรณีที่ เกี่ย วกับประโยชนสํ าคัญ ของทางราชการ หรือเกี่ยวกับการดํา เนิน กิ จการ
ที่สําคัญของศูน ยป ระสานงานองคการชุมชน หรือมีความจําเปนเรงดวนในการที่จะรักษาความสงบ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือในกรณีท่อี าจมีเหตุที่จะกระทบกระเทือนตอความสงบ
เรียบรอยของชุมชน กรรมการกลางอาจเสนอเปนเรื่องดวนใหคณะกรรมการกลางพิจารณาได
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ขอ ๑๒ กรรมการกลางทุกคนมีสิทธิในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในปญหาตาง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานกรรมการกลางอาจพิจารณาใหบุคคลภายนอกเขารวมประชุมในคราวใดดวยก็ได
แตไมสามารถอภิปรายไดเวนแตประธานจะอนุญาตใหอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น
ขอ ๑๓ การลงมติ ใ ห ใ ช เ สี ย งข า งมากโดยวิ ธี เ ป ด เผย ในกรณี ที่ มี ค ะแนนเสี ย งเท า กั น
ใหประธานออกเสียงชี้ขาด การออกเสียงชี้ขาดของประธานใหกระทําอยางเปดเผยและถือเปนที่สุด
กรรมการกลางทานหนึ่ง มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดหนึ่งเสียงและเพียงครั้งเดียวสําหรับ
การลงคะแนนเสียงในแตละครั้ง
ขอ ๑๔ การเรียกหนังสือ เอกสารใด ๆ จากบุคคล นิติบุคคล หรือองคการอื่นใดตลอดจน
การเชิญบุคคลมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือ แสดงความคิดเห็น ใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อโดยประธาน
กรรมการกลาง หรือรองประธานกรรมการกลาง หรือเลขานุการคณะกรรมการกลาง
ขอ ๑๕ การขอแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนี้ ตองเสนอเปนหนังสือตอประธานกรรมการกลาง
และต อ งผ า นการเห็น ชอบของที่ป ระชุ ม คณะกรรมการกลางด ว ยคะแนนเสี ยงไมน อยกวา กึ่ งหนึ่ ง
ของคณะกรรมการกลางที่มีอยูในขณะนั้น จึงจะมีผลบังคับใช
ขอ ๑๖ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จไปแลวกอนใชขอบังคับนี้
สวนการใดที่ยังกระทําคางอยูใหดําเนินการตอไปตามขอบังคับที่ใชอยูกอนวันใชขอบังคับนี้
ขอ ๑๗ ใหประธานกรรมการกลางรักษาการตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
ที่มีปญหา หรือขอขัดแยงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามขอบังคับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พงศโพยม วาศภูติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

