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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  วาดวยการดําเนินงานศูนย
ประสานงานองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ประกอบกับมติที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย  
คร้ังที่  ๗/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เห็นชอบใหมีการปรับปรุงระเบียบกรมการ
พัฒนาชุมชน  วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา   “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการดําเนินงานศูนย
ประสานงานองคการชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงาน

องคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว  ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  

ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนที่สุด 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้   
“ศูนยประสานงานองคการชุมชน”  หมายถึง  องคกรเครือขายภาคประชาชนที่จัดต้ังข้ึน  เพื่อ

รวมพลังระหวางผูนํา  กลุมหรือองคการที่มีอยูในหมูบาน  ตําบล  ในการทํางานรวมกับผูใหญบาน  และ
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คณะกรรมการหมูบาน  กํานัน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งประสานการมีสวนรวมกับ
ภาครัฐ  และภาคประชาชน  ในการบริหารจัดการสังคม  พัฒนาชุมชนและทองถิ่นรวมกัน  เรียกโดยยอ 
วา  “ศอช.”  และใหมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “Community  Organization  Network  Center”  เรียกโดยยอ 
วา  “CON  Center” 

“องคการชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนจํานวนหนึ่งในชุมชน  หมูบานและตําบล  ซ่ึงมา
รวมตัวกัน  เพื่อดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น  โดยมีการจัดระเบียบ  ขอบังคับ 
ในการมารวมตัวกัน  การอยูรวมกัน  การปฏิบัติตอกัน  และมีการติดตอส่ือสารกนัอยางเปนระบบ   

“องคการเครือขายพัฒนาชุมชน”  หมายความวา  การรวมตัวกันขององคการชุมชนที่กรมการ
พัฒนาชุมชนจัดต้ัง  หรือใหการสนับสนุน  โดยมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน  การจัดระเบียบ
ขอบังคับในการมารวมตัวกัน  การอยูรวมกัน  การปฏิบัติตอกัน  และมีการติดตอส่ือสารกันอยางเปนระบบ 

“เครือขายองคการชุมชน”  หมายความวา  กลุมขององคการชุมชนประเภทเดียวกัน  หรือตาง
ประเภทกันที่มีการเชื่อมประสานการทํางานมากกวาหนึ่งองคการ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือในการ
ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อผลประโยชนของสมาชิกเครือขาย  หรือชุมชนรวมกัน   

“ผูแทนองคการชุมชน”  หมายความวา  สมาชิกขององคการชุมชนที่ไดรับการคัดเลือกจาก
องคการชุมชน  หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น  เพื่อปฏิบัติงานในฐานะผูแทนขององคการชุมชนนั้น ๆ  โดย
ใหรวมถึงกลุมตาง ๆ  ที่จัดต้ังข้ึนในทองถิ่น  หรือในตําบลดวย 

“ผูแทนเครือขายองคการชุมชน”  หมายความวา  สมาชิกเครือขายองคการชุมชนที่ไดรับการ
คัดเลือกจากเครือขายองคการชุมชน  หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น  เพื่อใหปฏิบัติงานในฐานะผูแทน
เครือขายองคการชุมชน 

“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน  มีการติดตอส่ือสารระหวางกันอยาง
เปนปกติและตอเนื่อง  โดยเหตุที่อยูในอาณาเขตเดียวกัน  หรือมีอาชีพเดียวกัน  หรือดําเนินกิจการที่มี
วัตถุประสงครวมกัน  หรือมีวัฒนธรรม  ความเชื่อ  หรือความสนใจรวมกัน  และใหหมายความรวมถึง  
ชุมชนเมืองตามกฎหมาย  วาดวยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ
บริหารสวนตําบล  แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  เชน  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา 

“คณะกรรมการกลาง”  หมายความวา  คณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน 
ในระดับตําบล  อําเภอ  และจังหวัด 

“เจาหนาที่พัฒนาชุมชน”  หมายความวา  ขาราชการของกรมการพัฒนาชุมชน  และรวมถึง  
อาสาพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่ปฏิบัติงานในชุมชน
หรือหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  และจังหวัด 

“อําเภอ”  หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ 
“นายอําเภอ”  หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
“ปลัดกระทรวง”  หมายความวา  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   
ขอ ๖ ใหศูนยประสานงานองคการชุมชน  มีสํานักงานกลางตั้งอยูที่กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย   
ใหจัดต้ังสํานักงานอํานวยการคณะกรรมการกลาง  เปนหนวยงานภายในของกรมการพัฒนา

ชุมชน  มหีนาที่ปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ  และธุรการใหแกคณะกรรมการกลาง  และดําเนินการอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการกลางมอบหมาย   

หมวด  ๒ 
โครงสรางและอํานาจหนาที่ 

 

 

ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน”
ประกอบดวย   

(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ   
(๒) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปนรองประธานกรรมการ   
(๓) อธิบดีกรมการปกครอง  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๔) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๕) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๖) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๗) อธิบดีกรมที่ดิน  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๘) ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๙) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือผูแทน เปนกรรมการ 
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(๑๐) ผูอํานวยการองคการตลาด  หรือผูแทน เปนกรรมการ   
(๑๑) ผูแทน  ศอช.  จํานวนหาคน เปนกรรมการ   
(๑๒) ผูแทนเครือขายองคการชุมชน  จํานวนหาคน เปนกรรมการ   
(๑๓) ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนหาคน เปนกรรมการ   
(๑๔) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซ่ึงอธิบดี เปนกรรมการและเลขานุการ   

กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย 
(๑๕) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรมการพัฒนาชุมชน 
กรรมการซึ่งเปนผูแทน  ศอช.  ผูแทนเครือขายองคการชุมชน  และผูทรงคุณวุฒิ  ใหมีวาระ 

การดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   
กรรมการซึ่งเปนผูแทน  ศอช.  และผูแทนเครือขายองคการชุมชน  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูซ่ึง  

ผานการสรรหาตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ที่ปลัดกระทรวงกําหนด   
กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ  ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังตามคําแนะนําของกรรมการตาม  (๑๑)  

และ  (๑๒)   
ในวาระเริ่มแรก  ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังกรรมการซึ่งเปนผูแทน  ศอช.  ผูแทนเครือขาย

องคการชุมชน  และผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนไมเกินตามระเบียบนี้  และใหคณะกรรมการกลางจัดใหมีการ
สรรหากรรมการ  ซ่ึงเปนผูแทน   ศอช.  ผูแทนเครือขายองคการชุมชน  แลวใหรัฐมนตรีแตงต้ัง 
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป  นับจากวันที่ รัฐมนตรีไดมีการแตงต้ังกรรมการตาม   (๑๑)  และ  (๑๒) 
ในคร้ังแรก  โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูดํารงตําแหนงเดิม  และให
ผูแทน   ศอช.  และผูแทนเครือขายองคการชุมชนที่ รัฐมนตรีแตงต้ังดังกลาวดําเนินการเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิ  ตาม  (๑๓)  เพื่อใหปลัดกระทรวงแตงต้ังใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแตวันที่
รัฐมนตรีไดแตงต้ังกรรมการตาม  (๑๑)  และ  (๑๒)  โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของผูดํารงตําแหนงเดิม   

กรรมการตาม  (๑๑)  (๑๒)  และ  (๑๓)  ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะ
แตงต้ังติดตอกันเกินสองวาระไมได  ในกรณีที่กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
ปลัดกระทรวงอาจแตงต้ังผูอื่นเปนกรรมการแทนได  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนอยูในตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
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เมื่อกรรมการตาม  (๑๑)  (๑๒)  และ  (๑๓)  ดํารงตําแหนงครบวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ัง

กรรมการตาม  (๑๑)  (๑๒)  และ  (๑๓)  ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ 

ใหคณะกรรมการกลางจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกลางอยางนอยปละสองคร้ัง 

ขอ ๘ ใหคณะกรรมการกลางมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  และควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนยประสานงานองคการชุมชน 

(๒) ออกระเบียบ  ขอบังคับ  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

(๓) แตงต้ังอนุกรรมการหรือเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตาม

วัตถุประสงค 

(๔) จัดใหมีการประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานของศูนยประสานงานองคการ

ชุมชนในทุกระดับ   

(๕) จัดทําฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน   

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ขอ ๙ ศูนยประสานงานองคการชุมชนมีสามระดับ  คือ  ระดับตําบล  ระดับอําเภอ  และ

ระดับจังหวัด  เรียกโดยยอวา  “ศอช.ต.”  “ศอช.อ.”  และ  “ศอช.จ.”  ตามลําดับ 

การจัดต้ัง  และการยุบเลิกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ปลัดกระทรวงกําหนด 

ขอ ๑๐ ศูนยประสานงานองคการชุมชนในแตละระดับมีภารกิจ  ดังนี้ 

(๑) สนับสนุนกระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูล 

(๒) บูรณาการการจัดทําแผนชุมชนระดับตําบล  ประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  และแผนพัฒนาจังหวัด 

(๓) ประสานงานระหวางองคการชุมชนในการดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม 

(๔) ประสานงาน  และสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย   

(๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมธรรมาภิบาล  การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๖) ประสานงาน  และสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๗) สนับสนุนใหมีกองทุน  และสวัสดิการในชุมชน 

(๘) สงเสริม  และประสานใหมีการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น  การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   
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(๙) สนับสนุน  และเสริมสรางภูมิคุมกันของสังคม  การยุติความขัดแยงในชุมชน  การรักษา
ความสงบเรียบรอย  และความมั่นคงของประเทศ  เพื่อใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข  ความสมานฉันท   

(๑๐) ประสานงาน  และสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติด 
(๑๑) ประสานงาน  และสนับสนุนการมีสวนรวมในการอนุรักษ  การบํารุงรักษา  การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๑๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาค

ประชาชน  ในการดําเนินกิจการของ  ศอช. 
(๑๓) สงเสริมและดําเนินการกิจการอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนตอสังคม 
ขอ ๑๑ ให  ศอช.ต.  มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง  มีจํานวนไมนอยกวาเกาคน  แตไมเกิน

ย่ีสิบหาคน  ทําหนาที่บริหาร  ศอช.ต.  ประกอบดวย  ผูแทนองคการชุมชน  ผูนําชุมชนกลุมอื่น ๆ  หรือ
ผูแทนองคกรชุมชนอื่นในตําบลนั้น ๆ  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑในขอ  ๑๒   

ขอ ๑๒ การคัดเลือกคณะกรรมการตาม  ขอ  ๑๑  ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานใน
ตําบลขออนุมัตินายอําเภอ  เพื่อเชิญผูแทนองคการชุมชนในตําบลทั้งหมดและประชาชนทั่วไป  จัดเวที
ประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการ   

ใหคณะกรรมการเลือกประธาน  เลขานุการ  และกรรมการตําแหนงอื่นตามความจําเปน  และ
เหมาะสม  โดยการคัดเลือกกันเอง   

นายอําเภอ  เปนผูลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการ  ตามมติของเวที
ประชาคม 

ขอ ๑๓ ใหมีคณะทํางานคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะทํางานสงเสริม  ศอช.ต.”  ประกอบดวย  
นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือผูแทน  กํานัน  ผูใหญบาน  และขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  
หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม   

ทั้งนี้  ใหมีประธานคนหนึ่ง  และกรรมการอื่นตามความเหมาะสม  โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  
ทําหนาที่เปนเลขานุการ 

ขอ ๑๔ คณะทํางานสงเสริม  ศอช.ต.  มีหนาที่สงเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ  ศอช.ต.  ตามขอ  ๑๑  ดังนี้   

(๑) สนับสนุนภารกิจของศูนยประสานงานองคการชุมชนตามขอ  ๑๐   
(๒) เสริมสรางความเขมแข็ง  และพัฒนาทักษะดานตาง ๆ  แกคณะกรรมการ 
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(๓) ใหคําปรึกษาดานวิชาการ  กฎหมาย  ระเบียบ  และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามที่คณะกรรมการรองขอ 

ขอ ๑๕ ให  ศอช.อ.  มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง  จํานวนอยางนอยเกาคน  แตไมเกิน

ย่ีสิบหาคน  ทําหนาที่บริหาร  ศอช.อ.  ประกอบดวย  ผูแทน  ศอช.ต.  ทุกตําบลในอําเภอ  ตําบลละ 

อยางนอยหนึ่งคน  ผูแทนเครือขายองคการชุมชนระดับอําเภอ  เครือขายองคการชุมชนอยางนอย 

เครือขายละหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกประธาน  เลขานุการ  และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  

โดยการคัดเลือกกันเอง 

ใหเจาหนาที่พัฒนาชมุชนขออนุมัตินายอําเภอ  เพื่อเชิญ  ศอช.ต.  ทุกตําบล  ในอําเภอเครือขาย

องคการชุมชนระดับอําเภอ  เครือขายองคการชุมชนและประชาชนทั่วไป  จัดใหมีเวทีประชาคมเพื่อ 

คัดเลือกคณะกรรมการ 

ขอ ๑๖ ใหนายอําเภอ  เปนผูลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับอําเภอ  

ตามมติของเวทีประชาคม 

ขอ ๑๗ ใหมีคณะทํางานคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะทํางานสงเสริม  ศอช.อ.”  ประกอบดวย  

ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในอําเภอ  หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม  ทั้งนี้ใหมี

ประธานหนึ่งคน  และตําแหนงอื่นตามความเหมาะสม  โดยใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทําหนาที่เปน

เลขานุการคณะทํางาน 

ขอ ๑๘ คณะทํางานสงเสริม  ศอช.อ.  มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ  ศอช.อ.  โดยใหนําความในขอ  ๑๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม   

ขอ ๑๙ ให  ศอช.จ.  มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งอยางนอยเกาคน  แตไมเกินย่ีสิบหาคน  

ทําหนาที่บริหาร  ศอช.จ.  ประกอบดวย  ผูแทนศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอทุกอําเภอ ๆ  ละ 

หนึ่งคน  ผูแทนองคการเครือขายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด  องคการเครือขายละหนึ่งคน  ผูแทนเครือขาย 

องคการชุมชนอื่น ๆ  ในระดับจังหวัด  เครือขายละหนึ่งคน  และผูทรงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม 

ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  ขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดเชิญ  ศอช.อ.  องคการเครือขายชุมชน  

องคการเครือขายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดทั้งหมด  และประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดจัดใหมีเวที

ประชาคมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ   
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ใหคณะกรรมการคัดเลือกประธาน  เลขานุการ  และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  
โดยการคัดเลือกกันเอง 

ขอ ๒๐ ผูวาราชการจังหวัดเปนผูลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด  ตามมติของเวทีประชาคม 

ขอ ๒๑ ใหมีคณะทํางานคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะทํางานสงเสริม  ศอช.จ.”  ประกอบดวย  
ขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานในจังหวัด  หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ใหมี
ประธานหนึ่งคน  และตําแหนงอื่นตามความเหมาะสม  โดยใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทําหนาที่เปน
เลขานุการคณะทํางาน   

ขอ ๒๒ คณะทํางานสงเสริม  ศอช.จ.  มีหนาที่สงเสริม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ  ศอช.จ.  ตามขอ  ๑๙  โดยใหนําความในขอ  ๑๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการในแตละระดับออกหลักเกณฑ  ระเบียบ  หรือขอกําหนดเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของคณะกรรมการ  การจัดประชุม  การบริหารจัดการ  หรือการดําเนินงานดานอื่น ๆ  ตามความ
จําเปนและเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ขอ ๒๔ การแตงต้ังคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ตามขอ  ๑๓  ขอ  ๑๗  และขอ  ๒๑  ใหจัดทํา
เปนคําส่ังแตงต้ัง  สําหรับคณะทํางานสงเสริม  ศอช.ต  และคณะทํางานสงเสริม  ศอช.อ  ใหนายอําเภอ
แตงต้ัง  แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  สําหรับคณะทํางานสงเสริม  ศอช.จ.ใหผูวาราชการ
จังหวัดแตงต้ัง 

ในกรณีที่คณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ตําแหนงใดในแตละระดับวางลง  เนื่องจากมีการแตงต้ัง  
โยกยาย  สับเปลี่ยน  ตําแหนงหนาที่ราชการ  หรือเหตุอื่นใด  หรือเพื่อประโยชนในการสงเสริมกิจการ  
ศอช.  ใหจัดทําเปนคําส่ังแตงต้ังเพิ่มเติม  แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ   

หมวด  ๓ 
การสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

 

ขอ ๒๕ ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  หรือศูนยชวยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตจัดใหมีการฝกอบรม  หรือประชุมสัมมนา  รวมทั้งใหการสนับสนุนทาง
วิชาการแกคณะกรรมการในแตละระดับ  เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่  และมีความรูความสามารถในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการศูนยประสานงานองคการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอ ๒๖ เจาหนาที่พัฒนาชุมชนระดับอําเภอ  จังหวัด  และศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนา

ชุมชนเขต  มีหนาที่ติดตามสนับสนุน  และประเมินผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานองคการ

ชุมชนอยางใกลชิด  รวมทั้งใหสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการกลางทราบอยางนอยปละ

หนึ่งคร้ัง 

ขอ ๒๗ ใหกรมการพฒันาชุมชน  เผยแพรขาวสารที่เกี่ยวกับศูนยประสานงานองคการชุมชน  

แตละระดับ  รวมทั้งจัดทํารายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๒๘ ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  รวมทั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณแกศูนย

ประสานงานองคการชุมชน  และประสานความรวมมือในการดําเนินการใหมีแผนชุมชนเพื่อรองรับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัด  กระทรวง  ทบวง  กรม  ตามความ

เหมาะสม   

ขอ ๒๙ ใหกรมการพัฒนาชุมชนอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมของ

คณะกรรมการกลาง  และอาจอุดหนุนคาใชจายของสํานักงานกลางของ  ศอช.  ตลอดจนการจัดประชุม

คณะกรรมการ  ศอช.  ในแตละระดับไดตามความเหมาะสม  

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๐ บรรดาศูนยประสานงานองคกรชุมชนทุกระดับ  ที่จัดต้ังข้ึนกอนที่ระเบียบนี้มีผล 

ใชบังคับใหเปนศูนยประสานงานองคการชุมชน  ตามระเบียบนี้   

ขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน  ตามขอ  ๓๐  ปฏิบัติหนาที่เปน

คณะกรรมการตามระเบียบนี้ตอไป  จนกวามีประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการในแตละ

ระดับตามมติของเวทีประชาคม 

ขอ ๓๒ ภายในเกาสิบวัน  นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหจัดเวทีประชาคม  เพื่อ

คัดเลือกคณะกรรมการ  ตามขอ  ๑๑  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๙  และตองมีประกาศรับรองผลการคัดเลือก

ดังกลาว  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่มีการจัดเวทีประชาคม 



 หนา  ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

 

ขอ ๓๓ ใหดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานสงเสริม  ศอช.  ในแตละระดับตามขอ  ๑๓  ขอ  ๑๗  

และขอ  ๒๑  ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 


