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ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน 
วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคกรชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 

 

กรมการพัฒนาชุมชน   ไดดําเนินงานพัฒนาคนและองคกรชุมชน  ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายมาต้ังแต  พ.ศ.  ๒๕๐๕  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ที่มุงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ 
ใหเขมแข็งย่ังยืน  โดยเนนการพัฒนาคนและสรางความเขมแข็งของชุมชน  ดวยการใหการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู  และการมีสวนรวมของชุมชน  จึงเห็นสมควรใหมีการจัดต้ังศูนยประสานงาน
องคกรชุมชนเพื่อทําหนาที่เปนศูนยกลางในการประสานงานองคกรชุมชนและเครือขาย  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา   ๓๒  และมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  จึงไดออกระเบยีบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  วาดวยการดําเนินงานศูนย
ประสานงานองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๔”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ศูนยประสานงานองคกรชุมชน  ใชชื่อยอวา  ศอช.  และใชชื่อภาษาอังกฤษวา 

Community  Organization  Network  (Co - Net)  คือ  องคกรที่จัดต้ังข้ึน  เพื่อใหเปนศูนยกลางประสาน 
การทํางานขององคกรชุมชนและครือขายในชุมชน  ใหสามารถชวยเหลือเกื้อกูลผลประโยชนซ่ึงกัน 
และกันรวมพลังในการจัดการพัฒนาชุมชน  และเปนเครือขายองคกรภาคประชาชนที่จะทํางานเคียงคู 
ไปกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
องคกรชุมชน  หมายความวา  กลุมคนจํานวนหนึ่งซ่ึงมารวมตัวกัน  เพื่อดําเนินกิจกรรม 

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น  โดยมีการจัดระเบียบขอบังคับของการรวมตัวกัน  การอยูรวมกัน  
การปฏิบัติตอกันและมีการติดตอส่ือสารกันอยางเปนระบบในชุมชน 
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เครือขายองคกรชุมชน  หมายความวา  กลุมองคกรชุมชนที่สมัครใจรวมตัวกัน  โดยมี
วัตถุประสงคที่จะทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อผลประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมนั้น  โดยมี 
การจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบโครงสรางที่คนหรือองคกรสมาชิกยังคงมีความเปนอิสระความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน 

หมวด  ๒ 
โครงสรางและบทบาทหนาที่ 

 

 

ขอ ๕ ศูนยประสานงานองคกรชุมชน  มี  ๓  ระดับ  คือ  ระดับตําบล  ระดับอําเภอ  และ

ระดับจังหวัด 

ขอ ๖ ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล  เรียกชื่อยอวา  “ศอช.ต.”  สมาชิก

ประกอบดวย  กลุม/องคกรชุมชนทั้งหมดในตําบล  สมาชิกสภาองคการบริการสวนตําบล  กํานัน 

ผูใหญบาน  ปราชญชาวบาน  ผูนําอาสาพัฒนาชุมชน  (ผูนํา  อช.)  ผูนําเยาวชน   ฯลฯ  โดยใหมี

คณะกรรมการบริหารศูนย ฯ  ๑  คณะ 

ขอ ๗ การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล   

ใหพัฒนากรผูรับผิดชอบตําบล  ประสานงานกับผูแทนกลุม/องคกรชุมชนทุกกลุมในตําบล  จัดเวที

ประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชน  ระดับตําบล  จํานวน  ๙ – ๑๕  คน 

ประกอบดวย  ประธาน  เลขานุการ  และกรรมการตําแหนงอื่น  ตามความจําเปนและเหมาะสม   

นายอําเภอ  หรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ  เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร

ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล  ตามมติของเวทีประชาคม   

ขอ ๘ พัฒนากรผู รับผิดชอบตําบล   สงเสริม  สนับสนุนคณะกรรมการบริหารศูนย

ประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล  ในการปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 

(๑) ประสานการจัดเวทีประชาคม  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน  เรียนรูในการตัดสินใจแกไข

ปญหาและจัดการพัฒนาชุมชน 

(๒) รวมดําเนินการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาตําบล 

(๓) สงเสริมสนับสนุนและประสานงานใหผูแทนองคกรชุมชนและเครือขาย  เขาไปมีสวนรวม

พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองระดับตาง ๆ 
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(๔) สนับสนุนและจัดทําโครงการขององคกรชุมชน  แสวงหางบประมาณทั้งภายใน  
ภายนอก  และประสานการบริหารจัดการเงินทุนขององคกรชุมชน 

(๕) สนับสนุนและจัดทําระบบขอมูลขององคกรชุมชน 

(๖) รวมติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิก  องคกรชุมชน  องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

(๗) รวมกับสถาบันทางวิชาการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา 

(๘) ประชาสัมพันธ  เผยแพรการดําเนินงานของศูนยประสานงานองคกรชุมชน 

(๙) สงเสริมและดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เปนประโยชนตอชุมชน 

ขอ ๙ ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับอําเภอ/ ก่ิงอําเภอ  เรียกชื่อยอวา  “ศอช.อ”  

“ศอช.ก่ิงอําเภอ”  ประกอบดวย  ผูแทนศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับตําบล  ศูนยละ  ๑  คน  

ผูแทนองคกรเครือขายพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ  องคกรละ  ๑  คน  ผูแทนองคกร/เครือขายอื่น ๆ 

ระดับอําเภอ  องคกร/เครือขายละ  ๑  คน  เปนคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ  จํานวน  ๑  คณะ 

ในกรณีที่อําเภอ/ก่ิงอําเภอ  ที่มีจํานวนตําบล  ๑ - ๓  ตําบล  ใหมาจากผูแทนศูนยประสานงาน 

องคกรชุมชนระดับตําบลไดศูนยละ  ๓  คน  ผูแทนองคกรเครือขายพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ  องคกรละ  

๑  คน  ผูแทนองคกร/เครือขายอื่น ๆ  ระดับอําเภอองคกร/เครือขายละ  ๑  คน  เปนคณะกรรมการบริหาร

ศูนย ฯ  จํานวน  ๑  คณะ 

ใหคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับอําเภอ  คัดเลือกประธาน  

เลขานุการ  และกรรมการตําแหนงอื่นตามความเหมาะสม  จํานวนอยางนอย  ๙  คน  โดยการคัดเลือก

กันเอง 

ขอ ๑๐ ผูวาราชการจังหวัด  เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกร

ชุมชนระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  ตามมติของเวทีประชาคม 

ขอ ๑๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ / ก่ิงอําเภอ   สงเสริม  สนับสนุนคณะกรรมการ 

ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  ในการปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 

(๑) เปนผูแทนเครือขายองคกรชุมชนในระดับอําเภอ  เพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานสังคม  

การเมือง  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  รวมกับประชาคมอําเภอ  หนวยงานของรัฐ  องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  และองคกรเอกชนอื่น ๆ 
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(๒) ประสานงานองคกรแหลงเงินทุน  รวมทั้งจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อ

สนับสนุนชวยเหลือทางดานเงินทุนดําเนินการแกองคกรสมาชิกและของศูนยประสานงานองคกรชุมชน

ระดับอําเภอ  ตําบล 

(๓) ประสานการพัฒนาองคกรชุมชนของหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) สนับสนุนชวยเหลือใหบริการดานวิชาการบริหารจัดการ  การพัฒนาเครือขาย  และ 

องคความรูตาง ๆ  ที่ไดจากการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนจากเครือขาย  แกองคกรสมาชิกและ

เครือขายอื่น ๆ 

(๕) จัดทําระบบขอมูลขององคกรสมาชิก 

(๖) ประสานงานและสนับสนุนชวยเหลือองคกรสมาชิกใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 

(๗) สงเสริมสนับสนุนสรางความรวมมือ/เชื่อมโยง  เครือขายองคกรชุมชน/กิจกรรม  ภายใน

และภายนอกชุมชน 

(๘) ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานศูนยประสานงานองคกรชุมชน 

ขอ ๑๒ ศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับจังหวัด  เรียกชื่อยอวา  “ศอช.จ”  ประกอบดวย 

ผูแทนศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  ศูนยละ  ๑  คน  ผูแทนองคกรเครือขาย

พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด  องคกรละ  ๑  คน  ผูแทนองคกร/เครือขายอื่น ๆ  ในระดับจังหวัด  องคกรละ  

๑  คน  เปนคณะกรรมการบริหารศูนย ฯ  จํานวน  ๑  คณะ 

ใหคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนระดับจังหวัด  คัดเลือกประธาน  

เลขานุการ  และกรรมการตําแหนงอื่นตามความเหมาะสม  จํานวนอยางนอย  ๙  คน  โดยการคัดเลือก

กันเอง 

ขอ ๑๓ ผูวาราชการจังหวัด  เปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกร

ชุมชน  ระดับจังหวัด  ตามมติของเวทีประชาคม 

ขอ ๑๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สงเสริม  สนับสนุนคณะกรรมการบริหารศูนย

ประสานงานองคกรชุมชนระดับจังหวัด  ในการปฏิบัติหนาที่  ดังนี้ 

(๑) เปนผูแทนเครือขายองคกรชุมชนในระดับจังหวัด  เพื่อดําเนินกิจกรรมทางดานสังคม  

การเมือง  เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม  รวมกับประชาคมจังหวัด  หนวยงานของรัฐ  องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  และองคกรเอกชนอื่น ๆ 
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(๒) ประสานงานองคกรแหลงเงินทุน  รวมทั้งจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อ
สนับสนุนชวยเหลือทางดานเงินทุนดําเนินการแกองคกรสมาชิกและของศูนยประสานงานองคกรชุมชน
ระดับจังหวัด  อําเภอ  ตําบล 

(๓) ประสานการพัฒนาองคกรชุมชนของหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๔) สนับสนุนชวยเหลือใหบริการดานวิชาการบริหารจัดการ  การพัฒนาเครือขาย  และ 

องคความรูตาง ๆ  ที่ไดจากการสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนจากเครือขายแกองคกรสมาชิกและ 
เครือขายอื่น ๆ 

(๕) จัดทําระบบขอมูลขององคกรสมาชิก 
(๖) ประสานงานและสนับสนุนชวยเหลือองคกรสมาชิกใหมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได 
(๗) สงเสริม  สนับสนุนสรางความรวมมือ/เชื่อมโยง  เครือขายองคกรชุมชน/กิจกรรม 

ทั้งในและนอกชุมชน 
(๘) ประชาสัมพันธเผยแพรการดําเนินงานศูนยประสานงานองคกรชุมชน 
(๙) ประสานงานองคกรชุมชน  จัดเวทีประชาคม  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนด

พื้นที่ดําเนินงานโครงการตาง ๆ  ที่ไดรับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน 
ขอ ๑๕ คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนแตละระดับ  สามารถออกกฎ

ขอบังคับ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

หมวด  ๓ 
คุณสมบัติและการดํารงตําแหนง 

 

 

ขอ ๑๖ คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนแตละระดับ  ตองมีคุณสมบัติ  
ดังนี้   

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีภูมิลําเนา  หรือถ่ินที่อยูเปนประจําในตําบลนั้นมาแลวไมนอยกวาสามเดือน   
(๓) เปนผูประกอบสัมมาอาชีวะ  ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี 
ขอ ๑๗ คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนแตละระดับ  มีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละ  ๒  ป  นับต้ังแตวันแตงต้ังเปนตนไป  และอาจไดรับการคัดเลือกใหปฏิบัติงาน 
ตอไปไดอีก 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๑๘ นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด
แลวแตกรณี  พิจารณาใหกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชน  พนจากตําแหนงกอนครบ
วาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

๑) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๑๖  (๓) 
๒) ตาย 
๓) ลาออก 
๔) ไปจากหมูบาน  ตําบล  ภูมิลําเนาที่ตนอาศัยอยูเกินสามเดือนติดตอกัน 
๕) คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชน  มีมติไมนอยกวาสองในสามของ

คณะกรรมการ  มีมติใหพนจากตําแหนง  โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แกหมูบาน  ตําบล 

ขอ ๑๙ ในกรณีกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนพนจากตําแหนงกอนครบ
วาระ  และมีวาระการปฏิบัติงานเหลืออยูไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทนกรรมการที่พนวาระภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงตามวิธีการที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้  และใหผูที่ไดรับการแตงต้ังอยูในตําแหนงตามวาระของผูซ่ึงตนมาดํารงตําแหนงแทน 

ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการแตละระดับ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่อยูในตําแหนง  จึงจะเปนองคประชุม  มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนเหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุม 
ออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง  เปนเสียงชี้ขาด 

หมวด  ๔ 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนแตละระดับ  อาจมีที่ปรึกษา
ไดตามความเหมาะสม   โดยผานความเห็นชอบจากเวทีประชาคมของคณะกรรมการบริหารศูนย
ประสานงานองคกรชุมชนในแตละระดับ   

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัด  มีคําส่ัง 
แตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนในระดับตําบล  อําเภอ  และ 
จังหวัดตามลําดับ 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๔๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๒๒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชน  มีหนาที่ให
คําปรึกษาดานวิชาการ  ระเบียบกฎหมาย  และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานตามคํารองขอของคณะ
กรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชน 

หมวด  ๕ 
การสนับสนุนการดําเนินงาน 

 

 

ขอ ๒๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ / ก่ิงอําเภอ   สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  จัดหาสถานที่เพื่อเปนที่ทําการ
ศูนยประสานงานองคกรชุมชนในแตละระดับ  ตามความเหมาะสม 

ขอ ๒๔ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/ก่ิงอําเภอ  หรือ 
ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต  จัดฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาและสนับสนุนดานวิชาการ
แกคณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคกรชุมชนแตละระดับ  เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่และมี
ความรู  ความสามารถในการดําเนินงานบริหารจัดการศูนยประสานงานองคกรชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ขอ ๒๕ กรมการพัฒนาชุมชน  เผยแพรขาวสารที่เกี่ยวกับศูนยประสานงานองคกรชุมชน
แตละระดับ  โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานของรัฐ  และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

ขอ ๒๖ เจาหนาที่พัฒนาชุมชนระดับอําเภอ / ก่ิงอําเภอ  จังหวัด  และศูนยชวยเหลือ 
ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานองคกรชุมชน  
อยางใกลชิด  และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบ 

ขอ ๒๗ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  รักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ 
วินิจฉัยปญหาที่ เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ใหเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

สุจริต  ปจฉิมนันท 
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 


