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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินกิจการศูนยประสานงานองคการชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๑)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่   ๕)   
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และขอ  ๗  และขอ  ๙  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงาน 
ศูนยประสานงานองคการชุมชน  พ .ศ .  ๒๕๕๑  ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“ประธานกรรมการกลาง”  หมายความวา  ประธานกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน   
“ สํานักงานอํานวยการ”   หมายความว า   สํานักงานอํานวยการคณะกรรมการกลาง  

ศูนยประสานงานองคการชุมชน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานอํานวยการคณะกรรมการกลาง  

ศูนยประสานงานองคการชุมชน 
“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย”  หมายความวา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวย 

การดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการบริหาร  ศอช.  ระดับตําบล  ระดับอําเภอ  และระดับ
จังหวัด 

“ผูแทน  ศอช.”  หมายความวา  ผูแทนศูนยประสานงานองคการชุมชนที่ไดรับการแตงต้ังเปน
คณะกรรมการกลาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการ
ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ผูแทนเครือขาย”  หมายความวา  ผูแทนเครือขายองคการชุมชน  ที่ไดรับการแตงต้ังเปน
คณะกรรมการกลาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการ
ชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ผูทรงคุณวุฒิ”  หมายความวา   ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
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“เจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น  หรือบุคคลทั่วไป  ที่ไดรับแตงต้ัง
ใหปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดําเนินงานของ  ศอช. 

ขอ ๒ ในกรณีที่มีปญหาหรือขอโตแย ง เกี่ ยว กับการปฏิบั ติตามประกาศนี้   หรือ 
การดําเนินการอื่นใดที่มิไดระบุไวในประกาศนี้  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด   

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑและวิธีการจัดต้ัง  การยุบเลิก  ศูนยประสานงานองคการชุมชน 
และการไดมาซ่ึงคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน 

 

 

ขอ ๓ ใหจัดต้ัง  ศอช.  ในทุกตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  ยกเวนกรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  โดยยึดถือขอมูลทางการปกครองของ 

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ในปปฏิทินที่ผานมาเปนขอมูลการจัดต้ังในปปฏิทินนั้น  หรือ 

ในปปฏิทินถัดไป  โดยใหคํานึงถึงความตองการของชุมชน  องคกรชุมชนที่ต้ังอยูในเขตเทศบาล 

เปนหลัก   

กรณีที่ตําบล  อําเภอ  มีเขตพื้นที่เปนเทศบาล  ใหแจงการดําเนินงานแกเทศบาลทราบ 

กรณีที่ตําบล  หรืออําเภอ  เปนเขตเทศบาลเต็มพื้นที่ใหมีการจัดต้ัง  ศอช.ต  หรือ  ศอช.อ.   

ตามความตองการของชุมชนนั้น ๆ  โดยแจงการดําเนินงานใหเทศบาลทราบ 

ขอ ๔ การดําเนินกิจการ  ศอช.  ในทุกระดับใหมีการจัดการบริหารงานและดําเนินกิจการ 

ในรูปของคณะกรรมการ  โดยอาจกําหนดใหมีขอบังคับ  กําหนดกรอบที่มา  การใชอํานาจของ

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) มีถ่ินที่อยูอาศัยในตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ที่เปนที่ต้ัง  ศอช.  เปนประจํา 
ทั้งนี้  นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติ  เร่ือง  สัญชาติไทย   

ตาม  (๑)  ไดตามที่เห็นสมควร 
ขอ ๖ ใหคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  รวมกับเจาหนาที่  

หรือผูที่เกี่ยวของสนับสนุนการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการใหเสร็จส้ินภายในเกาสิบวัน  
กอนที่วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการชุดเดิมจะสิ้นสุดลง  โดยใหมีประกาศรับรองผล 
การคัดเลือกดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่มีการจัดเวทีประชาคม   

การแกไขขอบังคับ  ศอช.  หรือจัดทําขอบังคับ  ศอช.  ข้ึนใหมเพื่อประโยชนในการคัดเลือก
คณะกรรมการอาจดําเนินการไดโดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับขอ  ๔  และขอ  ๕   

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการที่มาจากเวทีประชาคมตามขอ  ๖  ดําเนินการจดแจงการจัดต้ัง  ศอช.  
ตามแบบการจดแจงการจัดต้ังแนบทายประกาศนี้  โดย  ศอช.ต.  และ  ศอช.อ.  ใหจดแจงการจัดต้ัง 
ตอพัฒนาการอําเภอ  และ  ศอช.จ.  ใหจดแจงการจัดต้ังตอพัฒนาการจังหวัด  ทั้งนี้  ใหพัฒนาการอําเภอ  
หรือพัฒนาการจังหวัดสรุปรายงานผลใหนายอําเภอ  หรือผูวาราชการจังหวัด  แลวแตกรณี  ทราบทุกระยะ 

ศอช .   ที่ได รับการจดแจงการจัดต้ังแลวใหถือว าเปน   ศอช .   ภายใตบัง คับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย 

ขอ ๘ ในตําบล  หรืออําเภอ  หรือจังหวัดใดตามขอ  ๓  วรรคหนึ่งที่ไมมีการจัดต้ัง  ศอช.   
ใหมีการจดแจงการจัดต้ัง  ศอช.  และคัดเลือกคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เมษายน   
ของทุกป  แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ใหคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ในพื้นที่ที่ยังไมมีการจัดต้ัง  ศอช.  จัดประชุมผูแทนเครือขาย

องคการชุมชน  อันประกอบดวย  ผูแทนชุมชน  ผูแทนหมูบาน  ผูแทนองคการชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  

หรือองคการอื่นใดที่ต้ังอยูในตําบล  อําเภอ  จังหวัด  นั้น ๆ  อยางนอยสิบคนขึ้นไป  เพื่อหารือถึง 

แนวทางการจัดต้ัง  ศอช.  เมื่อมีความเห็นสมควรจัดต้ัง  ศอช.  แลว  ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูกอการจัดต้ัง  

ศอช.  โดยจัดทํารางขอบังคับ  หนังสือยินยอมใหใชสถานที่เปนที่ทําการของ  ศอช.  และรายงาน 

การประชุมของผูกอการจัดต้ัง  โดยใหคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ในระดับนั้นเสนอตอนายอําเภอ  หรือ

ผูวาราชการจังหวัดทราบ  แลวแตกรณี  และนาํไปย่ืนขอจดแจงการจัดต้ัง  ศอช.  ตอเจาหนาที่ตามขอ  ๗   
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ในการย่ืนขอจดแจงการจัดต้ังดังกลาว  ผูกอการจัดต้ังคนใดคนหนึ่งสามารถย่ืนเอกสาร
หลักฐานขอจดแจงการจัดต้ังได  เมื่อจดแจงการจัดต้ัง  ศอช.  แลว  ใหดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ
โดยไมชักชา 

ขอ ๙ ใหคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ในแตละระดับตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่ไดรับ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการในความรับผิดชอบ  แลวเสนอเปนรายงานใหนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดรับรองผลการคัดเลือก 

ขอ ๑๐ เมื่อกรรมการ  ศอช.  ระดับใดหรือตําแหนงใดวางลง  และยังมีวาระเหลืออยูไมนอยกวา
หนึ่งรอยหาสิบวัน  ใหมีการคัดเลือกกรรมการ  ศอช.  โดยจัดเวทีประชาคมคัดเลือกแทนก็ได   

ขอ ๑๑ ขอบังคับของ   ศอช .   ในทุกระดับ   จะแกไขไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ 
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  มีวาระการดํารงตําแหนงนับจากในวันที่นายอําเภอ 
หรือผูวาราชการจังหวัดลงนามประกาศรับรองผลการคัดเลือกจากเวทีประชาคม  สวนการพนจาก
ตําแหนงใหเปนไปตามขอบังคับของ  ศอช.  นั้น ๆ   

ขอ ๑๔ ศอช.  ใด  ที่จัดต้ังข้ึนตามประกาศนี้  อาจยุบเลิกไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีการยุบรวม  หรือมีการแยกเขตปกครอง  ตําบล  หรืออําเภอ 
(๒) ประธานกรรมการกลางอาจสั่งใหยุบ   เนื่องจากมีความขัดแยงระหวางกรรมการ 

และคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ในการปฏิบัติงานรวมกัน   
ขอ ๑๕ การยุบเลิก  ศอช.  ใหจัดทําเปนประกาศอําเภอ  หรือจังหวัด  แลวแตกรณีแลวรายงาน

ใหประธานกรรมการกลางทราบ  ภายในหกสิบวันนับจากวันที่มีเหตุตามขอ  ๑๔   

เมื่อมีประกาศยุบเลิก  ศอช.  ใด  ศอช.  นั้นไมอาจดําเนินกิจการไดตอไป  ใหคณะทํางาน

สงเสริม  ศอช.  ดําเนินการตรวจชําระบัญชีหากมีทรัพยสินคงเหลือใหมอบใหแกสมาคม  องคการเครือขายอื่น 

ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกับ  ศอช.  ที่ดําเนินการในเขตพื้นที่นั้น  หรือ  ศอช.  ในเขตพื้นที่ขางเคียง 

ของจังหวัดนั้น ๆ  หามไมใหนําทรัพยสินมาแบงปนกัน  เมื่อชําระบัญชีแลวใหถือวาความเปน  ศอช.  

นั้นส้ินสุดลง 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๑๖ คณะทํางานสงเสริม   ศอช.   ในทุกระดับ   อาจจัดใหมีบัตรประจําตัว   สําหรับ
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  เพื่อแตงต้ังเปนผูแทนศนูยประสานงานองคการชุมชน 

ผูแทนเครือขายองคการชุมชน  และผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการกลาง 
ศูนยประสานงานองคการชุมชน 

 

 

ขอ ๑๘ ใหสํานักงานอํานวยการจัดทําประกาศกําหนดระยะเวลาและกระบวนการการสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแตงต้ังเปน  ผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขาย  โดยอยางนอยตองมีรายการ
หรือขอความ  ดังตอไปนี้   

(๑) กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการให  ศอช.  และองคการชุมชนเสนอรายชื่อบุคคล   
ที่มีความเหมาะสมเพื่อสรรหาและแตงตั้งเปนผูแทน   ศอช.  และผูแทนเครือขายตอผูอํานวยการ   
ไมนอยกวาสิบหาวัน  แตไมเกินย่ีสิบเอ็ดวันนับจากวันที่มีประกาศการสรรหา 

(๒) คุณสมบัติของผูที่รับการเสนอชื่อ   

ขอ ๑๙ บุคคลซ่ึงจะไดรับการแตงต้ังเปนผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขายตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้   

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) เปนหรือเคยเปนกรรมการ  ศอช.  กรรมการในองคการชุมชนอื่น ๆ  องคการเอกชน  

ชุมชน  สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อสาธารณประโยชน  และ   

(๓) มีความประพฤติเรียบรอยและไมประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจ 

ทั้งนี้  ปลัดกระทรวงอาจพิจารณายกเวนคุณสมบัติตาม  (๑)  ไดในกรณีที่เห็นสมควร 

ขอ ๒๐ การเสนอชื่อบุคคลซ่ึงจะแตงต้ังเปน  ผูแทน  ศอช.  หรือผูแทนเครือขาย  ใหดําเนินการ

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๑) ให  ศอช.  หรือองคการเครือขาย  องคการเอกชน  ชุมชน  อื่น ๆ  สมาคม  มูลนิธิ  เสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๑๙  ไดไมเกิน  องคการละหนึ่งคน  โดยระบุใหชัดเจนวาประสงค 
จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเปนผูแทน  ศอช.  หรือผูแทนเครือขาย  และใหเสนอไดองคการละเพียงประเภท
เดียวเทานั้น  โดยใหสงหรือย่ืนแบบเสนอรายชื่อ  ตอผูอํานวยการ  ตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด   

(๒) ใหสํานักงานอํานวยการ  ตรวจสอบประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว   
โดยไมชักชา  และใหเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๑๙  พรอมสรุปเปนรายงาน 
ตอเลขานุการคณะกรรมการกลางภายในสามสิบวัน  นับจากวันที่ส้ินสุดการเสนอรายชื่อตาม  (๑)   
ทั้งนี้  ใหจัดทําเปนบัญชีรายชื่อแยกระหวางผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขาย 

(๓) ใหคณะกรรมการกลางพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมตามรายชื่อใน  (๒)  พรอมเสนอ
ชื่อและประวัติบุคคลดังกลาวเพื่อใหรัฐมนตรีแตงต้ังเปน  ผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขายภายใน
กําหนดระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันที่ สํานักงานอํานวยการไดสงบัญชีรายชื่อถึงเลขานุการ
คณะกรรมการกลาง 

(๔) กรณี  ศอช.  องคการชุมชน  องคการเอกชนอื่น ๆ  ชุมชน  หรือสมาคม  มูลนิธิ  เสนอชื่อ
บุคคลซ่ึงไมมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๙  หรือไมอยูภายในระยะเวลาที่กําหนดเปนเหตุใหสํานักงาน
อํานวยการไมอาจเสนอชื่อบุคคลเพื่อดําเนินการตอไปได  ใหปลัดกระทรวงพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคล 
ที่เห็นสมควรแทนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ครบกําหนดตองเสนอชื่อ  และใหนําความตาม  (๒)  และ  (๓)  
มาใชบังคับ  และดําเนินการตอไป 

ขอ ๒๑ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนผูทรงคุณวุฒิภายหลังจากที่ไดมีการแตงต้ังผูแทน  
ศอช.  และผูแทนเครือขายที่มาจากการสรรหาเปนกรรมการในคณะกรรมการกลางใหดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับจากวันที่รัฐมนตรีไดแตงต้ังผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขายเปนกรรมการกลาง   

ขอ ๒๒ ใหผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขาย  เสนอชื่อบุคคลตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด  
พรอมประวัติ 

ขอ ๒๓ ผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิ  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๙   
ขอ ๒๔ ใหผูอํานวยการ  ตรวจสอบประวัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูทรงคุณวุฒิ  

พรอมสรุปเปนรายงานเสนอปลัดกระทรวงแตงต้ัง  แลวแจงใหคณะกรรมการกลางทราบ 
ขอ ๒๕ ในกรณีที่ผูแทน   ศอช .  และผูแทนเครือขายเสนอชื่อบุคคลเพื่อแตงต้ังเปน

ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงไมมีคุณสมบัติตามขอ  ๒๓  หรือดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา 
ตามขอ  ๒๑  ใหอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๒๓   
เพื่อใหปลัดกระทรวงแตงต้ังภายในย่ีสิบเอ็ดวันนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาตามขอ  ๒๑ 



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๖ ศอช.  ใดที่ดําเนินการกอนวันที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  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 
ที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ  ใหคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  และผูที่ เกี่ยวของ  จัดเวทีประชาคม 
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน   

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาเพื่อแตงต้ังเปนผูแทน  ศอช.  
ผูแทนเครือขาย  และผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางตามประกาศนี้  ใหประธานกรรมการกลาง
พิจารณาขยายระยะเวลาเพื่อปฏิบัติการตามประกาศนี้ไดตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พงศโพยม  วาศภูติ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 



  ศอช.๐๑ 
(ตามประกาศขอ ๗) 

 
แบบจดแจงการจัดตั้ง 

ศูนยประสานงานองคการชุมชน (ศอช.) 
 

สวนท่ี ๑ (สาํหรับ ศอช.)  
       เขียนท่ี.......................................................... 
     วันท่ี.............. เดือน....................................พ.ศ...................... 
เรียน  พัฒนาการอําเภอ/พัฒนาการจังหวัด…………………. 
 ขาพเจา ช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).............................................. ช่ือสกลุ...................................................... 
ตําแหนง...........................................................หมายเลขประจําตัวประชาชน........................................................
บานเลขที่..........................หมูท่ี .................. ถนน/ตรอก ............................... ตาํบล ............................................  
อําเภอ .....................................จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย ............................................. 

ในฐานะผูแทนของ ศอช. ท่ีไดรับมอบหมาย มีความประสงคท่ีจะจัดตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชน 
ตามขอ ๙ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดาํเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑  
โดยไดแนบเอกสารขอมูลศูนยประสานงานองคการชุมชน เพ่ือประกอบการพิจารณาการจดแจงการจัดตั้ง ศอช. 
และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนและเอกสารแนบทายเปนความจริงทุกประการ ดังนี้ 
 [     ] แบบขอมูล ศอช. (ศอช. ๐๑-๑) [     ] หนังสอืมอบหมายทาํการแทน (ศอช. ๐๑-๒) 

[     ] ขอบังคับ ศอช.    [     ] หนังสือใหความยินยอมใชสถานท่ี ฯ (ศอช.๐๑-๓)    
[     ] สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือสําเนาบตัรประจําตวัอื่นซึ่งทางราชการ หนวยงานของรัฐออกให 

                       ของผูขอจดแจง  
[     ] บันทึกการประชุมการจัดตั้ง ศอช. (กรณีเปน ศอช. ตามขอ ๘ วรรคสอง ของประกาศ) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับจดแจงการจดัตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชนตอไป 

(ลงช่ือ).........................................................................ผูขอจดแจง 
        (..........................................................................) 
 
 

สวนท่ี ๒ (สาํหรับเจาหนาท่ี) 
 ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานและพิจารณาแลว   

[     ] เอกสารหลกัฐานครบถวน ถกูตอง [     ] เอกสารหลกัฐานไมถกูตอง ครบถวน สมควรแกไข
เพ่ิมเติม ดังนี้...............................................................................................................................................................   
  อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินกิจการ
ศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงรับจดแจง ศอช..................... ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี.................................. 

(ลงช่ือ)............................................................................. 
(..........................................................................) 

พัฒนาการอําเภอ/จังหวัด...........……… 

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

...................................เจาหนาที ่



  ศอช.๐๑-๑ 
(ตามประกาศขอ ๗) 

         
 

แบบขอมูลศูนยประสานงานองคการชุมชน 
จัดทําโดย คณะกรรมการบริหาร ศอช. (ตําบล/อําเภอ/จังหวัด)……….. 

 

สวนที่ ๑          ขอมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือศูนยประสานงานองคการชุมชน.....................................................................................................
 ตําบล....................................... อําเภอ.............................................. จังหวัด.................................... 

๒.    ท่ีตั้ง/ท่ีติดตอได เลขที่................. หมูบาน...................................หมูท่ี.............. ถนน..........................  
  ตําบล.......................... อําเภอ...................... จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย........................ 
 หมายเลขโทรศัพท............................................. หมายเลขโทรสาร......................................................  
  อีเมล............................................................................. 

๓. จดแจงการจัดตั้ง ศอช.(ต./อ./จ.) เม่ือวันท่ี.......... เดือน.................................พ.ศ................... 

๔.     ศอช. ดําเนนิการในพืน้ท่ี    (       )  นอกเขตเทศบาลทั้งหมด      
     (       ) ในเขตเทศบาลบางสวน    
     (      ) ในเขตเทศบาลทั้งหมด 
๕.     สถานที่ทําการ ศอช. 
 (       )  มีสถานที่ทําการเปนเอกเทศ มีปายช่ือและปายขอมูลแสดงใหเห็นชัดเจน  ระบุ ...................... 
 (       )  มีสถานที่ทําการแตใชรวมกับหนวยงานอ่ืน  ระบุ ......................    
 (       )  ไมมีสถานที่ทําการ    

สวนที่ ๒          ขอมูลการดําเนินงาน ศอช. 
๑.  วิธีการคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร ศอช. (โดยยอ) 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

๒.  การคดัเลือกคณะกรรมการบริหาร ศอช.วันท่ี………เดือน…………………..พ.ศ……………. 

๓.  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร  
 (       ) ตามขอบังคับ ศอช.กําหนด วาระ................ป (       ) ยังไมไดจัดทําขอบังคับ ศอช. 

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



 
๕.  ขอมูลคณะกรรมการบริหาร ศอช. จํานวน .....................คน แยกเปน ชาย.............คน  หญิง..............คน 
ดังนี ้ (โปรดระบุตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายของคณะกรรมการในลําดับท่ี ๔ - ๒๕ ในชองวางที่จดัเตรียมไว) 

 

ตําแหนง ช่ือ-ช่ือสกุล 
อายุ 
(ป) 

หมายเลข
ประจําตัว
ประชาชน 

การศึกษา อาชีพ 

รายได 
ตอป 

(บาท) 

ประสบการณ/
ความ 

สามารถพิเศษ 
ที่เปนประโยชน 

ตําแหนง
อ่ืนๆที่
สําคัญ 

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…… 

        



ตําแหนง ช่ือ-ช่ือสกุล 
อายุ 
(ป) 

หมายเลข
ประจําตัว
ประชาชน 

การศึกษา อาชีพ 

รายได 
ตอป 

(บาท) 

ประสบการณ/
ความ 

สามารถพิเศษ 
ที่เปนประโยชน 

ตําแหนง
อ่ืนๆที่
สําคัญ 

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…… 

        

 

 

 

 

 



 

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

 

ลําดับ ช่ือ-ช่ือสกุล 
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 รวมกันกาํหนดขึ้น 
             (     ) คณะทํางานสงเสริม ศอช. ใหการสนับสนุน 
   ๒.๒  การบันทึกระเบียบขอบังคับ   
             (     ) บันทึกเปน ลายลักษณอักษร 
             (     ) ไมมีการบันทึกเปน ลายลักษณอักษร 

สวนที่ ๔   ขอมูลกลุม/องคการชุมชนที่เปนสมาชิกเครือขาย ศอช. 
ขอมูลกลุม/องคการชุมชนภายในหมูบาน/ตําบลที่เปนสมาชิกเครือขายของ ศอช.  ณ ปจจบัุน มีจํานวน…….กลุม 
จําแนกเปน 

ลําดบั 
ที่ 

ชื่อกลุม กิจกรรมกลุม 
จํานวนสมาชิก 

(คน) 
วันที่จัดตั้งขึ้น เงินทนุสะสม 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



ลําดบั 
ที่ 

ชื่อกลุม กิจกรรมกลุม 
จํานวนสมาชิก 

(คน) 
วันที่จัดตั้งขึ้น เงินทนุสะสม 

      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
ขาพเจาขอรับรองวาไดใหขอมูลตามความเปนจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ……………………………………………..  ลงช่ือ……………………………………………… 
        (………………………………………….)               (………………………………………….) 

       ประธาน             รองประธาน 
 

ลงช่ือ……………………………………………..  ลงช่ือ……………………………………………… 
        (………………………………………….)               (………………………………………….) 

     เลขานุการ               กรรมการ 
 
 
 
 

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



  ศอช.๐๑-๒ 
(ตามประกาศขอ ๗) 

 
        

หนังสือมอบหมายทําการแทน 

 
ท่ี ………………........................ 

                วันท่ี.................................................. 

เรื่อง  มอบหมายใหทําการแทน 

เรียน  พัฒนาการอําเภอ/จังหวัด 

 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................. ช่ือสกลุ...................................................... 
ตําแหนง ประธานกรรมการบริการศูนยประสานงานองคการชุมชน..................................................................... 
บานเลขที่.......................หมูท่ี ................. ถนน/ตรอก ................................... ตาํบล ............................................  
อําเภอ ......................................... จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย ........................................... 
ไดมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว).................................................. ช่ือสกลุ...................................................... 
เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจาในการยืน่ขอจดแจงการจัดตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชน ......................... 
 
 

ลงช่ือ.........................................................................ผูมอบหมาย 
        ( ..................................................................... ) 
 
ลงช่ือ.........................................................................ผูรับมอบหมาย 
        ( ..................................................................... ) 
 
ลงช่ือ.........................................................................พยาน 
        ( ..................................................................... ) 
 
ลงช่ือ..........................................................................พยาน 
        ( ..................................................................... ) 

 
 
 
 
 



          
 
 

หนังสือใหความยินยอมใชสถานที ่
เปนสถานที่ทาํการของศนูยประสานงานองคการชุมชน 

 
เขียนท่ี.............................................. 

  ขาพเจา .......................................................... เปนเจาของ/ผูรับผิดชอบอาคาร....................................... 
ท่ีตั้งอยูเลขที่.............................. หมูท่ี ................ถนน/ตรอก..........................ตําบล............................................
อําเภอ...................................จังหวัด............................... ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพ่ือแสดงวาขาพเจายินยอมให
ใชอาคารดังกลาวเปนสถานที่ทําการของศูนยประสานงานองคการชุมชน............................................................
ในการดําเนนิกจิการเพื่อประโยชนแกชุมชน และเพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ ท้ังนี้ ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป 

หนังสือฉบับนี้ทําเมื่อวันท่ี ................... เดือน ................................. พ.ศ. ............................. 
 

 
ลงช่ือ ..................................................... เจาของ/ผูรับผิดชอบอาคาร 
        ( .................................................... ) 

 
ลงช่ือ ..................................................... พยาน 
       ( ...................................................... ) 

 
ลงช่ือ ..................................................... พยาน 
       ( ...................................................... ) 

 
 
 
 
 
 
 

ศอช. ๐๑-๓ 
(ตามประกาศขอ ๗) 



(ตามประกาศขอ ๗)               
          บัญชีรายชื่อศูนยประสานงานองคการชุมชนที่จดแจงการจดัตั้งศูนยประสานงานองคการชุมชน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนนิงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑ 

เลขที่ 
จดแจง 

ชื่อ ศอช. 
วัน/เดือน/ป 

ที่ไดรับจดแจง 

วัน/เดือน/ป 
ที่ประกาศรบัรอง
ผลการคัดเลือก
คณะกรรมการ ฯ 

ชื่อ-สกุล 
ประธาน ศอช. 

จํานวน
คณะกรรมการ
บริหาร ศอช. 

(คน) 

วาระการดํารงตําแหนง 
 

ที่ทําการที่สามารถติดตอได 
โทรศัพท/
โทรสาร จํานวน 

(ป) 
วันเดือนปที่
ครบวาระ 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

ศอช.๐๒ 
(สําหรับเจาหนาที่) 



ศอช.๐๓ 
(ตามประกาศขอ ๑๖) 

แบบบัตรประจําตัวกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน 

สําหรับศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบล (ศอช.ต.) 
 

ดานหนา 
 

 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   เลขประจาํตัวประชาชน 
                ......................................... 
          ช่ือ................................................................... 

          ตําแหนง.......................................................... 

          ศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล............ 
           อําเภอ.......................จังหวัด............................. 
 
 

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

......................... 
ลายมือช่ือ 

หมูโลหิต.......... 

รูปถาย 
๒.๕ X ๒.๕ 

ซม. 

บัตรประจําตัว 
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนตําบล.... 

อําเภอ..................จังหวัด..................... 
 
 

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

 

๕.๕๐ ซม. 

๘.๕๐ ซม. 



ศอช.๐๔ 
(ตามประกาศขอ ๑๖) 

แบบบัตรประจําตัวกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน 

สําหรับศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอ (ศอช.อ.) 
 

ดานหนา 
 

 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 
 
 
 
 

ดานหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                   เลขประจาํตัวประชาชน 
                ......................................... 
          ช่ือ................................................................... 

          ตําแหนง.......................................................... 

          ศูนยประสานงานองคการชุมชนอําเภอ........... 
            จังหวัด.............................. 
 
 
 

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

......................... 
ลายมือช่ือ 

หมูโลหิต.......... 

รูปถาย 
๒.๕ X ๒.๕ 

ซม. 

บัตรประจําตัว 
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนอําเภอ.... 

จังหวัด..................... 
 
 

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

๕.๕๐ ซม. 

๘.๕๐ ซม. 



ศอช.๐๕ 
(ตามประกาศขอ ๑๖) 

แบบบัตรประจําตัวกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน 

สําหรับศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 
 

ดานหนา 
 

 
 
 
 
 
 

ดานหลัง 
 
 
 
 

ดานหลัง 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   เลขประจาํตัวประชาชน 
                ......................................... 
          ช่ือ................................................................... 

          ตําแหนง.......................................................... 

          ศูนยประสานงานองคการชุมชนจังหวัด...........   
 
 
 

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

......................... 
ลายมือช่ือ 

หมูโลหิต.......... 

รูปถาย 
๒.๕ X ๒.๕ 

ซม. 

บัตรประจําตัว 
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชนจังหวัด.... 

 
 

เลขที่.............................. 
 

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

๕.๕๐ ซม. 

๘.๕๐ ซม. 


