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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินกิจการศูนยประสานงานองคการชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดิ น (ฉบั บที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และข อ ๗ และข อ ๙ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการดํ า เนิ น งาน
ศู น ย ป ระสานงานองค ก ารชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ปลั ด กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“ประธานกรรมการกลาง” หมายความวา ประธานกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน
“สํา นั ก งานอํา นวยการ” หมายความว า สํา นั ก งานอํา นวยการคณะกรรมการกลาง
ศูนยประสานงานองคการชุมชน
“ผู อํา นวยการ” หมายความว า ผู อํา นวยการสํา นั ก งานอํา นวยการคณะกรรมการกลาง
ศูนยประสานงานองคการชุมชน
“ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย” หมายความว า ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ย
การดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการบริหาร ศอช. ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด
“ผูแทน ศอช.” หมายความวา ผูแทนศูนยประสานงานองคการชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผูแ ทนเครือขาย” หมายความวา ผูแ ทนเครือขายองคการชุม ชน ที่ไดรับการแตงตั้งเป น
คณะกรรมการกลาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการ
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
“ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ” หมายความว า ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกลาง ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
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“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น หรือบุคคลทั่วไป ที่ไดรับแตงตั้ง
ใหปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอช.
ขอ ๒ ในกรณี ที่ มี ป ญ หาหรื อ ข อ โต แ ย ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามประกาศนี้ หรื อ
การดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไวในประกาศนี้ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง การยุบเลิก ศูนยประสานงานองคการชุมชน
และการไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน
ขอ ๓ ใหจัดตั้ง ศอช. ในทุกตําบล อําเภอ จังหวัด ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการแผน ดิน ยกเวน กรุงเทพมหานคร และเมืองพั ทยา โดยยึ ดถือข อมูลทางการปกครองของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปปฏิทินที่ผานมาเปนขอมูลการจัดตั้งในปปฏิทินนั้น หรือ
ในป ปฏิทิ น ถัด ไป โดยใหคํา นึงถึ งความตองการของชุม ชน องคกรชุม ชนที่ตั้ งอยูในเขตเทศบาล
เปนหลัก
กรณีที่ตําบล อําเภอ มีเขตพื้นที่เปนเทศบาล ใหแจงการดําเนินงานแกเทศบาลทราบ
กรณีที่ตําบล หรืออําเภอ เปนเขตเทศบาลเต็ม พื้น ที่ใหมีการจัดตั้ง ศอช.ต หรือ ศอช.อ.
ตามความตองการของชุมชนนั้น ๆ โดยแจงการดําเนินงานใหเทศบาลทราบ
ขอ ๔ การดําเนินกิจการ ศอช. ในทุกระดับใหมีการจัดการบริหารงานและดําเนินกิจการ
ในรู ป ของคณะกรรมการ โดยอาจกํ า หนดให มี ขอ บั ง คั บ กํ า หนดกรอบที่ม า การใช อํ านาจของ
คณะกรรมการ หลักเกณฑ ระเบียบ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการ การจัด
ประชุม การบริหารจัดการ หรือการดําเนินงานดานอื่น ๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ เทาที่
ไมขัดตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย การกําหนดจํานวน หรือคุณสมบัติ หรือวาระการดํารงตําแหนง
คณะกรรมการ ใหเปนไปตามขอบังคับของ ศอช. นั้น ๆ เทาที่ไมขัดตอระเบียบกระทรวงมหาดไทย
และประกาศฉบับนี้ โดยใหนําความในขอ ๙ ของประกาศนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕ คณะกรรมการ อยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยและมีวุฒิภาวะพรอมในการทํางานรวมกับชุมชน
(๒) มีความประพฤติเรียบรอยและไมเปนผูประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจ
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(๓) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการ หรือรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง
ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือผูบริหารพรรคการเมือง แตไมรวมถึงสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่น ผูบริหารทองที่ หรือสมาชิกพรรคการเมือง
(๔) มีถิ่นที่อยูอาศัยในตําบล อําเภอ จังหวัด ที่เปนที่ตั้ง ศอช. เปนประจํา
ทั้งนี้ นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอาจพิจารณายกเวนคุณ สมบัติ เรื่อง สัญชาติไทย
ตาม (๑) ไดตามที่เห็นสมควร
ขอ ๖ ใหคณะทํางานสงเสริม ศอช. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมกับเจาหนาที่
หรือผูที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวัน
กอนที่วาระการดํารงตํา แหนงของคณะกรรมการชุ ดเดิ ม จะสิ้น สุดลง โดยให มีประกาศรั บรองผล
การคัดเลือกดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่มีการจัดเวทีประชาคม
การแกไขขอบังคับ ศอช. หรือจัดทําขอบังคับ ศอช. ขึ้นใหมเพื่อประโยชนในการคัดเลือก
คณะกรรมการอาจดําเนินการไดโดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับขอ ๔ และขอ ๕
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการที่มาจากเวทีประชาคมตามขอ ๖ ดําเนินการจดแจงการจัดตั้ง ศอช.
ตามแบบการจดแจงการจัดตั้งแนบทายประกาศนี้ โดย ศอช.ต. และ ศอช.อ. ใหจดแจงการจัดตั้ง
ตอพัฒนาการอําเภอ และ ศอช.จ. ใหจดแจงการจัดตั้งตอพัฒนาการจังหวัด ทั้งนี้ ใหพัฒนาการอําเภอ
หรือพัฒนาการจังหวัดสรุปรายงานผลใหนายอําเภอ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ทราบทุกระยะ
ศอช. ที่ ไ ด รั บ การจดแจ ง การจั ด ตั้ ง แล ว ให ถื อ ว า เป น ศอช. ภายใต บั ง คั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย
ขอ ๘ ในตําบล หรืออําเภอ หรือจังหวัดใดตามขอ ๓ วรรคหนึ่งที่ไมมีการจัดตั้ง ศอช.
ใหมีการจดแจงการจัดตั้ง ศอช. และคัดเลือกคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในวัน ที่ ๓๐ เมษายน
ของทุกป แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ใหคณะทํางานสงเสริม ศอช. ในพื้นที่ที่ยังไมมีการจัดตั้ง ศอช. จัดประชุมผูแทนเครือขาย
องคการชุมชน อันประกอบดวย ผูแทนชุมชน ผูแทนหมูบาน ผูแทนองคการชุมชน สมาคม มูลนิธิ
หรือองคการอื่น ใดที่ตั้งอยูใ นตํ าบล อําเภอ จั งหวัด นั้น ๆ อยางน อยสิบ คนขึ้น ไป เพื่อหารือถึ ง
แนวทางการจัดตั้ง ศอช. เมื่อมีความเห็นสมควรจัดตั้ง ศอช. แลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการจัดตั้ง
ศอช. โดยจัดทํารางขอบังคับ หนังสือยิน ยอมใหใ ชสถานที่เปน ที่ทํ าการของ ศอช. และรายงาน
การประชุมของผูกอการจัดตั้ง โดยใหคณะทํางานสงเสริม ศอช. ในระดับนั้นเสนอตอนายอําเภอ หรือ
ผูวาราชการจังหวัดทราบ แลวแตกรณี และนําไปยื่นขอจดแจงการจัดตั้ง ศอช. ตอเจาหนาที่ตามขอ ๗
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ในการยื่น ขอจดแจ ง การจัด ตั้ งดั ง กล า ว ผูก อการจั ด ตั้ง คนใดคนหนึ่ง สามารถยื่ น เอกสาร
หลักฐานขอจดแจงการจัดตั้งได เมื่อจดแจงการจัดตั้ง ศอช. แลว ใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
โดยไมชักชา
ขอ ๙ ใหคณะทํา งานสงเสริม ศอช. ในแต ละระดับตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูที่ไดรั บ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการในความรับผิดชอบ แลวเสนอเปนรายงานใหนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดรับรองผลการคัดเลือก
ขอ ๑๐ เมื่อกรรมการ ศอช. ระดับใดหรือตําแหนงใดวางลง และยังมีวาระเหลืออยูไมนอยกวา
หนึ่งรอยหาสิบวัน ใหมีการคัดเลือกกรรมการ ศอช. โดยจัดเวทีประชาคมคัดเลือกแทนก็ได
ขอ ๑๑ ข อ บั ง คั บ ของ ศอช. ในทุ ก ระดั บ จะแก ไ ขได ก็ ต อ เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการ ศอช. ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการนั้น ๆ
ขอ ๑๒ ใหคณะทํางานสงเสริม ศอช. ในทุกระดับ จัดสงขอบังคับและรายชื่อคณะกรรมการ
ศอช. นั้น ๆ ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทราบ เพื่อนําสงใหคณะกรรมการกลางตอไป โดยอยางนอย
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการตองระบุรายละเอียดของวัน เดือน ป ที่รับตําแหนง และที่พนวาระ หรือ
ที่พนจากตําแหนง และรายชื่อตําแหนงในคณะกรรมการดวย
ขอ ๑๓ คณะกรรมการตามประกาศนี้ มีวาระการดํารงตําแหนงนับจากในวันที่น ายอําเภอ
หรือผูวาราชการจังหวัดลงนามประกาศรับรองผลการคัดเลือกจากเวทีประชาคม สวนการพน จาก
ตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับของ ศอช. นั้น ๆ
ขอ ๑๔ ศอช. ใด ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศนี้ อาจยุบเลิกไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีการยุบรวม หรือมีการแยกเขตปกครอง ตําบล หรืออําเภอ
(๒) ประธานกรรมการกลางอาจสั่ ง ให ยุ บ เนื่ อ งจากมี ค วามขั ด แย ง ระหว า งกรรมการ
และคณะทํางานสงเสริม ศอช. ในการปฏิบัติงานรวมกัน
ขอ ๑๕ การยุบเลิก ศอช. ใหจัดทําเปนประกาศอําเภอ หรือจังหวัด แลวแตกรณีแลวรายงาน
ใหประธานกรรมการกลางทราบ ภายในหกสิบวันนับจากวันที่มีเหตุตามขอ ๑๔
เมื่อมีประกาศยุบเลิก ศอช. ใด ศอช. นั้น ไมอาจดําเนินกิจการไดตอไป ใหคณะทํางาน
สงเสริม ศอช. ดําเนินการตรวจชําระบัญชีหากมีทรัพยสินคงเหลือใหมอบใหแกสมาคม องคการเครือขายอื่น
ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกับ ศอช. ที่ดําเนินการในเขตพื้นที่นั้น หรือ ศอช. ในเขตพื้นที่ขางเคียง
ของจังหวัดนั้น ๆ หามไมใหนําทรัพยสินมาแบงปน กัน เมื่อชําระบัญชีแลวใหถือวาความเปน ศอช.
นั้นสิ้นสุดลง
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ขอ ๑๖ คณะทํ า งานส ง เสริ ม ศอช. ในทุ ก ระดั บ อาจจั ด ให มี บั ต รประจํ า ตั ว สํ า หรั บ
คณะกรรมการตามแบบแนบทายประกาศนี้ โดยนายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูมีอํานาจลงนาม
ในบัตรประจําตัวแลวแตกรณี ดังนี้
(๑) ศอช.ต. และ ศอช.อ. ใหนายอําเภอ หรือผูที่นายอําเภอมอบหมายลงนาม
(๒) ศอช.จ. ใหผูวาราชการจังหวัด หรือผูที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายลงนาม
ขอ ๑๗ ศอช. ในทุกระดับ อาจมีตราสัญลักษณ ประจํา ศอช. นั้นได
หมวด ๒
หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาบุคคล เพื่อแตงตั้งเปนผูแทนศูนยประสานงานองคการชุมชน
ผูแทนเครือขายองคการชุมชน และผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลาง
ศูนยประสานงานองคการชุมชน
ขอ ๑๘ ใหสํานักงานอํานวยการจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาและกระบวนการการสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแตงตั้งเปน ผูแทน ศอช. และผูแทนเครือขาย โดยอยางนอยตองมีรายการ
หรือขอความ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระยะเวลาที่แ นน อนในการให ศอช. และองคการชุม ชนเสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีความเหมาะสมเพื่อสรรหาและแตงตั้ง เปน ผูแ ทน ศอช. และผูแ ทนเครือ ขา ยตอ ผูอํา นวยการ
ไมนอยกวาสิบหาวัน แตไมเกินยี่สิบเอ็ดวันนับจากวันที่มีประกาศการสรรหา
(๒) คุณสมบัติของผูที่รับการเสนอชื่อ
ขอ ๑๙ บุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนผูแทน ศอช. และผูแทนเครือขายตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เปน หรือเคยเปน กรรมการ ศอช. กรรมการในองคการชุม ชนอื่น ๆ องคการเอกชน
ชุมชน สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน และ
(๓) มีความประพฤติเรียบรอยและไมประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจ
ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติตาม (๑) ไดในกรณีที่เห็นสมควร
ขอ ๒๐ การเสนอชื่อบุคคลซึ่งจะแตงตั้งเปน ผูแทน ศอช. หรือผูแทนเครือขาย ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
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(๑) ให ศอช. หรือองคการเครือขาย องคการเอกชน ชุมชน อื่น ๆ สมาคม มูลนิธิ เสนอชื่อ
บุค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข อ ๑๙ ได ไ ม เ กิ น องค ก ารละหนึ่ ง คน โดยระบุ ใ ห ชั ด เจนว า ประสงค
จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนผูแทน ศอช. หรือผูแทนเครือขาย และใหเสนอไดองคการละเพียงประเภท
เดียวเทานั้น โดยใหสงหรือยื่นแบบเสนอรายชื่อ ตอผูอํานวยการ ตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด
(๒) ใหสํ านั กงานอํ านวยการ ตรวจสอบประวัติ ของบุค คลที่ได รับ การเสนอชื่อดั งกลา ว
โดยไมชักชา และใหเ สนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณ สมบัติครบถวนตามขอ ๑๙ พรอมสรุปเปน รายงาน
ตอเลขานุการคณะกรรมการกลางภายในสามสิบวัน นับจากวัน ที่สิ้น สุดการเสนอรายชื่อตาม (๑)
ทั้งนี้ ใหจัดทําเปนบัญชีรายชื่อแยกระหวางผูแทน ศอช. และผูแทนเครือขาย
(๓) ใหคณะกรรมการกลางพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามรายชื่อใน (๒) พรอมเสนอ
ชื่อและประวัติบุคคลดังกลาวเพื่อใหรัฐ มนตรีแ ตงตั้งเปน ผูแ ทน ศอช. และผูแทนเครือขายภายใน
กํ า หนดระยะเวลาสามสิ บ วั น นั บ จากวั น ที่ สํ า นั ก งานอํ า นวยการได ส ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ถึ ง เลขานุ ก าร
คณะกรรมการกลาง
(๔) กรณี ศอช. องคการชุมชน องคการเอกชนอื่น ๆ ชุมชน หรือสมาคม มูลนิธิ เสนอชื่อ
บุค คลซึ่ ง ไมมี คุ ณ สมบั ติต ามขอ ๑๙ หรื อ ไม อ ยู ภายในระยะเวลาที่ กํา หนดเป น เหตุ ใ ห สํ า นัก งาน
อํานวยการไมอาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อดําเนินการตอไปได ใหปลัดกระทรวงพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล
ที่เห็นสมควรแทนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองเสนอชื่อ และใหนําความตาม (๒) และ (๓)
มาใชบังคับ และดําเนินการตอไป
ขอ ๒๑ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิภายหลังจากที่ไดมีการแตงตั้งผูแทน
ศอช. และผูแทนเครือขายที่มาจากการสรรหาเปนกรรมการในคณะกรรมการกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับจากวันที่รัฐมนตรีไดแตงตั้งผูแทน ศอช. และผูแทนเครือขายเปนกรรมการกลาง
ขอ ๒๒ ใหผูแทน ศอช. และผูแทนเครือขาย เสนอชื่อบุคคลตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด
พรอมประวัติ
ขอ ๒๓ ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติตามขอ ๑๙
ขอ ๒๔ ใหผู อํา นวยการ ตรวจสอบประวัติ ของผู ที่ไ ดรั บการเสนอชื่อ เป น ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
พรอมสรุปเปนรายงานเสนอปลัดกระทรวงแตงตั้ง แลวแจงใหคณะกรรมการกลางทราบ
ขอ ๒๕ ในกรณี ที่ ผู แ ทน ศอช. และผู แ ทนเครื อ ข า ยเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ แต ง ตั้ ง เป น
ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไมมีคุณ สมบัติตามขอ ๒๓ หรือดําเนิน การไมแ ลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา
ตามข อ ๒๑ ให อธิ บดี กรมการพัฒ นาชุ ม ชน พิ จารณาเสนอชื่อ บุค คลที่มี คุ ณ สมบั ติต ามขอ ๒๓
เพื่อใหปลัดกระทรวงแตงตั้งภายในยี่สิบเอ็ดวันนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ ๒๑
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บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๖ ศอช. ใดที่ดําเนินการกอนวัน ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีผลใชบังคับ และ
ไมสามารถปฏิบัติหรือดําเนินการตามประกาศนี้ได ใหคณะกรรมการนั้น ๆ รายงานปญหาและเสนอวิธี
ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาแลวรายงานใหประธานกรรมการกลาง หรือผูที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและใหความเห็นชอบเปนรายกรณีไป
ประธานกรรมการกลาง อาจพิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ประกาศนี้
ขอ ๒๗ กรณี ศอช. ภายใตบังคับขอ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือเปน ศอช.
ภายใตบังคับขอ ๓ วรรคสอง และวรรคสาม ของประกาศนี้ ที่มีการดําเนินกิจการ ศอช. อยูกอน
ที่ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ให ค ณะทํ า งานส ง เสริ ม ศอช. และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง จั ด เวที ป ระชาคม
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
ขอ ๒๘ ในกรณี ที่ไ มส ามารถปฏิบั ติต ามกํา หนดระยะเวลาเพื่ อแตง ตั้ง เป น ผู แ ทน ศอช.
ผูแทนเครือขาย และผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางตามประกาศนี้ ใหประธานกรรมการกลาง
พิจารณาขยายระยะเวลาเพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ไดตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พงศโพยม วาศภูติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เลขที่จดแจง...(ลําดับ)..../...ป พ.ศ...........
วันที่......................................................
...................................เจาหนาที่

ศอช.๐๑
(ตามประกาศขอ ๗)

แบบจดแจงการจัดตั้ง
ศูนยประสานงานองคการชุมชน (ศอช.)

สวนที่ ๑ (สําหรับ ศอช.)
เขียนที่..........................................................
วันที่.............. เดือน....................................พ.ศ......................
เรียน พัฒนาการอําเภอ/พัฒนาการจังหวัด………………….
ขาพเจา ชือ่ (นาย/นาง/นางสาว).............................................. ชื่อสกุล......................................................
ตําแหนง...........................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน........................................................
บานเลขที่..........................หมูที่ .................. ถนน/ตรอก ............................... ตําบล ............................................
อําเภอ .....................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย .............................................
ในฐานะผูแทนของ ศอช. ที่ไดรับมอบหมาย มีความประสงคที่จะจัดตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชน
ตามขอ ๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยไดแนบเอกสารขอมูลศูนยประสานงานองคการชุมชน เพื่อประกอบการพิจารณาการจดแจงการจัดตั้ง ศอช.
และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารแนบทายเปนความจริงทุกประการ ดังนี้
[ ] แบบขอมูล ศอช. (ศอช. ๐๑-๑)
[ ] หนังสือมอบหมายทําการแทน (ศอช. ๐๑-๒)
[ ] ขอบังคับ ศอช.
[ ] หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่ ฯ (ศอช.๐๑-๓)
[ ] สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวอื่นซึ่งทางราชการ หนวยงานของรัฐออกให
ของผูขอจดแจง
[ ] บันทึกการประชุมการจัดตั้ง ศอช. (กรณีเปน ศอช. ตามขอ ๘ วรรคสอง ของประกาศ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดแจงการจัดตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชนตอไป
(ลงชื่อ).........................................................................ผูขอจดแจง
(..........................................................................)

สวนที่ ๒ (สําหรับเจาหนาที่)
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพิจารณาแลว
[ ] เอกสารหลักฐานครบถวน ถูกตอง [ ] เอกสารหลักฐานไมถกู ตอง ครบถวน สมควรแกไข
เพิ่มเติม ดังนี้...............................................................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินกิจการ
ศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงรับจดแจง ศอช..................... ทั้งนี้ตั้งแตวนั ที่..................................
(ลงชื่อ).............................................................................
(..........................................................................)
พัฒนาการอําเภอ/จังหวัด...........………

ศอช.๐๑-๑
(ตามประกาศขอ ๗)
แบบขอมูลศูนยประสานงานองคการชุมชน
จัดทําโดย คณะกรรมการบริหาร ศอช. (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)………..

สวนที่ ๑

ขอมูลทั่วไป

๑. ชื่อศูนยประสานงานองคการชุมชน.....................................................................................................
ตําบล....................................... อําเภอ.............................................. จังหวัด....................................
๒. ที่ตั้ง/ที่ติดตอได เลขที่................. หมูบาน...................................หมูที่.............. ถนน..........................
ตําบล.......................... อําเภอ...................... จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย........................
หมายเลขโทรศัพท............................................. หมายเลขโทรสาร......................................................
อีเมล.............................................................................
๓. จดแจงการจัดตั้ง ศอช.(ต./อ./จ.) เมื่อวันที่.......... เดือน.................................พ.ศ...................
๔. ศอช. ดําเนินการในพืน้ ที่

( ) นอกเขตเทศบาลทั้งหมด
( ) ในเขตเทศบาลบางสวน
( ) ในเขตเทศบาลทั้งหมด

๕. สถานที่ทําการ ศอช.
( ) มีสถานที่ทําการเปนเอกเทศ มีปายชื่อและปายขอมูลแสดงใหเห็นชัดเจน ระบุ ......................
( ) มีสถานที่ทําการแตใชรว มกับหนวยงานอื่น ระบุ ......................
( ) ไมมีสถานที่ทําการ

สวนที่ ๒

ขอมูลการดําเนินงาน ศอช.

๑. วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศอช. (โดยยอ)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๒. การคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร ศอช.วันที…
่ ……เดือน…………………..พ.ศ…………….
๓. วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
( ) ตามขอบังคับ ศอช.กําหนด วาระ................ป

(

) ยังไมไดจัดทําขอบังคับ ศอช.

๔. การเขาดํารงตําแหนง ไดประกาศรับรองผล เมื่อวันที่………เดือน…………………..พ.ศ…………

๕. ขอมูลคณะกรรมการบริหาร ศอช. จํานวน .....................คน แยกเปน ชาย.............คน หญิง..............คน
ดังนี้ (โปรดระบุตําแหนงที่ไดรับมอบหมายของคณะกรรมการในลําดับที่ ๔ - ๒๕ ในชองวางที่จดั เตรียมไว)

ตําแหนง

๑. ประธาน
๒. รอง
ประธาน
๓. เลขานุการ
๔. กรรมการ
ตําแหนง……
๕. กรรมการ
ตําแหนง……
๖. กรรมการ
ตําแหนง……
๗. กรรมการ
ตําแหนง……
๘. กรรมการ
ตําแหนง……
๙. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๐. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๑. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๒. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๓. กรรมการ
ตําแหนง……

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ
(ป)

หมายเลข
ประจําตัว
ประชาชน

การศึกษา

อาชีพ

รายได
ตอป
(บาท)

ประสบการณ/
ความ
สามารถพิเศษ
ที่เปนประโยชน

ตําแหนง
อื่นๆที่
สําคัญ

ตําแหนง

๑๔. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๕. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๖. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๗. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๘. กรรมการ
ตําแหนง……
๑๙. กรรมการ
ตําแหนง……
๒๐. กรรมการ
ตําแหนง……
๒๑. กรรมการ
ตําแหนง……
๒๒. กรรมการ
ตําแหนง……
๒๓. กรรมการ
ตําแหนง……
๒๔. กรรมการ
ตําแหนง……
๒๕. กรรมการ
ตําแหนง……

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ
(ป)

หมายเลข
ประจําตัว
ประชาชน

การศึกษา

อาชีพ

รายได
ตอป
(บาท)

ประสบการณ/
ความ
สามารถพิเศษ
ที่เปนประโยชน

ตําแหนง
อื่นๆที่
สําคัญ

๖. ขอมูลคณะทํางานสงเสริม ศอช. จํานวน .....................คน แยกเปน ชาย.............คน หญิง..............คน ดังนี้

ลําดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล

อายุ
(ป)

ตําแหนง

สังกัด

ประสบการณ/ความ
สามารถพิเศษ
ที่เปนประโยชน

สวนที่ ๓

ระเบียบขอบังคับของ ศอช.

๑.

ระเบียบขอบังคับสําหรับใชในการดําเนินงานของ ศอช.
( ) มีแลว
( ) อยูในระหวางยกราง
( ) ยังไมมีระเบียบขอบังคับ
๒. วิธีการกําหนดระเบียบขอบังคับ กําหนดขึ้นโดย
๒.๑ กําหนดโดย
( ) คณะกรรมการบริหาร ศอช. เปนผูกําหนดขึน้
( ) องคการสมาชิกและผูนําชุมชน รวมกันกําหนดขึ้น
( ) ประชาชนในหมูบาน/ชุมชน/ตําบล รวมกันกําหนดขึ้น
( ) คณะทํางานสงเสริม ศอช. ใหการสนับสนุน
๒.๒ การบันทึกระเบียบขอบังคับ
( ) บันทึกเปน ลายลักษณอักษร
( ) ไมมีการบันทึกเปน ลายลักษณอักษร

สวนที่ ๔

ขอมูลกลุม /องคการชุมชนที่เปนสมาชิกเครือขาย ศอช.

ขอมูลกลุม/องคการชุมชนภายในหมูบาน/ตําบลที่เปนสมาชิกเครือขายของ ศอช. ณ ปจจุบัน มีจํานวน…….กลุม
จําแนกเปน
ลําดับ
จํานวนสมาชิก
ชื่อกลุม
กิจกรรมกลุม
วันที่จัดตั้งขึ้น เงินทุนสะสม
ที่
(คน)

ลําดับ
ที่

ชื่อกลุม

จํานวนสมาชิก
(คน)

กิจกรรมกลุม

วันที่จัดตั้งขึ้น

เงินทุนสะสม

ขาพเจาขอรับรองวาไดใหขอมูลตามความเปนจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………..
(………………………………………….)
ประธาน

ลงชื่อ………………………………………………
(………………………………………….)
รองประธาน

ลงชื่อ……………………………………………..
(………………………………………….)
เลขานุการ

ลงชื่อ………………………………………………
(………………………………………….)
กรรมการ

หมายเหตุ :- รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศอช. หรือคณะทํางานสงเสริม ศอช.หรือสมาชิกเครือขายของ ศอช.
หากมีจํานวนมาก ขอใหจัดทําเปนบัญชีแนบ

ศอช.๐๑-๒
(ตามประกาศขอ ๗)

หนังสือมอบหมายทําการแทน

ที่ ………………........................
วันที่..................................................
เรื่อง มอบหมายใหทําการแทน
เรียน พัฒนาการอําเภอ/จังหวัด
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................. ชื่อสกุล......................................................
ตําแหนง ประธานกรรมการบริการศูนยประสานงานองคการชุมชน.....................................................................
บานเลขที่.......................หมูที่ ................. ถนน/ตรอก ................................... ตําบล ............................................
อําเภอ ......................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย ...........................................
ไดมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว).................................................. ชื่อสกุล......................................................
เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในการยืน่ ขอจดแจงการจัดตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชน .........................

ลงชื่อ.........................................................................ผูมอบหมาย
( ..................................................................... )
ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบหมาย
( ..................................................................... )
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
( ..................................................................... )
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
( ..................................................................... )

ศอช. ๐๑-๓
(ตามประกาศขอ ๗)
หนังสือใหความยินยอมใชสถานที่
เปนสถานที่ทาํ การของศูนยประสานงานองคการชุมชน
เขียนที่..............................................
ขาพเจา .......................................................... เปนเจาของ/ผูรับผิดชอบอาคาร.......................................
ที่ตั้งอยูเลขที่.............................. หมูที่ ................ถนน/ตรอก..........................ตําบล............................................
อําเภอ...................................จังหวัด............................... ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อแสดงวาขาพเจายินยอมให
ใชอาคารดังกลาวเปนสถานที่ทําการของศูนยประสานงานองคการชุมชน............................................................
ในการดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแกชุมชน และเพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ทั้งนี้ ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป
หนังสือฉบับนี้ทําเมื่อวันที่ ................... เดือน ................................. พ.ศ. .............................

ลงชื่อ ..................................................... เจาของ/ผูรับผิดชอบอาคาร
( .................................................... )
ลงชื่อ ..................................................... พยาน
( ...................................................... )
ลงชื่อ ..................................................... พยาน
( ...................................................... )

(ตามประกาศขอ ๗)
บัญชีรายชื่อศูนยประสานงานองคการชุมชนที่จดแจงการจัดตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑
เลขที่
จดแจง

ชื่อ ศอช.

วัน/เดือน/ป
ที่ไดรับจดแจง

วัน/เดือน/ป
ที่ประกาศรับรอง
ผลการคัดเลือก
คณะกรรมการ ฯ

ชื่อ-สกุล
ประธาน ศอช.

จํานวน
คณะกรรมการ
บริหาร ศอช.
(คน)

ศอช.๐๒
(สําหรับเจาหนาที่)

วาระการดํารงตําแหนง
จํานวน
(ป)

วันเดือนปที่
ครบวาระ

ที่ทําการที่สามารถติดตอได

โทรศัพท/
โทรสาร

ศอช.๐๓
(ตามประกาศขอ ๑๖)

แบบบัตรประจําตัวกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน
สําหรับศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.)
ดานหนา

๕.๕๐ ซม.

รูปถาย
๒.๕ X ๒.๕
ซม.

เลขประจําตัวประชาชน
.........................................
ชื่อ...................................................................
ตําแหนง..........................................................
ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล............
อําเภอ.......................จังหวัด.............................

.........................
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต..........

ตําด
แหน
ง...............................................................
านหลั
ง
ผูออกบัตร

ดานหลัง
บัตรประจําตัว
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล....
อําเภอ..................จังหวัด.....................

เลขที่..............................
วันออกบัตร....... /......../........ บัตรหมดอายุ....... /......../........

๘.๕๐ ซม.

ศอช.๐๔
(ตามประกาศขอ ๑๖)

แบบบัตรประจําตัวกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน
สําหรับศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.)
ดานหนา

๕.๕๐ ซม.

รูปถาย
๒.๕ X ๒.๕
ซม.

เลขประจําตัวประชาชน
.........................................
ชื่อ...................................................................
ตําแหนง..........................................................
ศูนยประสานงานองคการชุมชนอําเภอ...........
จังหวัด..............................

.........................
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต..........

ดานหลัง

ตําแหนง...............................................................
ผูออกบัตร

ดานหลัง
บัตรประจําตัว
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนอําเภอ....
จังหวัด.....................

เลขที่..............................
วันออกบัตร....... /......../........ บัตรหมดอายุ....... /......../........

๘.๕๐ ซม.

ศอช.๐๕
(ตามประกาศขอ ๑๖)

แบบบัตรประจําตัวกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน
สําหรับศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)
ดานหนา

๕.๕๐ ซม.

รูปถาย
๒.๕ X ๒.๕
ซม.
.........................
ลายมือชื่อ
หมูโลหิต..........

เลขประจําตัวประชาชน
.........................................
ชื่อ...................................................................
ตําแหนง..........................................................
ศูนยประสานงานองคการชุมชนจังหวัด...........

ตําแหนง...............................................................
ดานหลัง
ผูออกบัตร

ดานหลัง
บัตรประจําตัว
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนจังหวัด....

เลขที่..............................
วันออกบัตร....... /......../........ บัตรหมดอายุ....... /......../........

๘.๕๐ ซม.

