
 หนา   ๑๒๕ 
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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับที่  ๑๘ 

วาดวย  การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
 

 

เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุนใหความชวยเหลือแกองคกรชุมชนและเครือขาย

องคกรชุมชน  ใหสามารถพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิก  และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นและ

ประชาสังคม  ตามหลักการพัฒนาแบบองครวมและการมีสวนรวมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

ของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อใหเปนตามความในมาตรา  ๘  (๔)  แหงพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังสถาบันองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๕)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันองคกรชุมชน  

(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  จึงไดออกขอบังคับ   

วาดวย  การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับฉบับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  

ฉบับที่  ๑๘  วาดวย  การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชต้ังแตวันประกาศเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“ชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน  และมีการติดตอส่ือสารระหวางกัน

อยางเปนปกติและตอเนื่อง  โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกันหรือมีอาชีพเดียวกัน  หรือประกอบ

กิจการที่มวัีตถุประสงครวมกัน  หรือมีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจรวมกัน 

“องคกรชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชนจัดต้ังข้ึนเพื่อ

ดําเนินการรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนในการประกอบอาชีพ  พัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได  

พัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  หรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม 

“เครือขายองคกรชุมชน”  หมายความวา   กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดยมี

วัตถุประสงคที่จะกระทํากิจการอยางหนึ่งอยางใด  เพื่อประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมนั้น 
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“องคกรภาคีพัฒนา”  หมายความวา  องคกรภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร
ภาคเอกชน  สถาบันวิชาการที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม 

“การรับรองสถานภาพ”  หมายความวา  การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชน 
และเครือขายองคกรชุมชน 

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน 

ขอ ๔ วัตถุประสงคของการรับรองสถานภาพ  มีดังนี้ 
  ๔.๑ เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของและสาธารณะยอมรับสถานะความเปนองคกรชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชน  ตลอดจนศักยภาพ  บทบาทขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน   
ในการเปนกลไกพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

  ๔.๒ เพื่อสงเสริมใหชุมชน  และองคกรภาคีพัฒนาในพื้นที่ไดสรางระบบการรองรับ
สถานภาพองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนรวมกันในระดับพื้นที่ 

  ๔.๓ เพื่อใหสงเสริมองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่ไดรับประโยชน 
จากกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถาบันมีสถานการณเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
ที่ชัดเจน 

  ๔.๔ เพื่อใหมีระบบขอมูลองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่ชัดเจน 
เปนปจจุบัน  ต้ังแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ   สามารถนําไปใชเปนฐานในการพัฒนา 
ความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  และการสนับสนุนการพัฒนาของหนวยงาน 

ขอ ๕ หลักการสําคัญของการรับรองสถานภาพ  มีดังนี้ 
  ๕.๑ กระบวนการรับรองสถานภาพเปนการสรางกระบวนการจัดการตนเอง 

ของชุมชนและทองถิ่น  เพื่อนําไปสูการยอมรับและรับรองตนเองขององคกรชุมชน  เครือขายองคกร
ชุมชนและองคกรภาคีพัฒนาที่เกี่ยวของในทองถิ่น 

  ๕.๒ เปนการยอมรับและรับรองสถานะการมีอยูจริงขององคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน  รวมทั้งยอมรับความแตกตางหลากหลายขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

  ๕.๓ เปนกระบวนการที่ใชพื้นที่ เปน ตัวต้ัง   และดําเนินการรวมกันระหวาง 
องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และองคกรภาคีพัฒนาในพื้นที่ 

  ๕.๔ สถาบันมีบทบาทเปนผู เอื้ออํานวย  ติดตาม  สนับสนุนใหเกิดการรับรอง
สถานภาพในระดับทองถิ่น  ตลอดจนเชื่อมโยงกระบวนการรับรองสถานภาพเพื่อประโยชนรวมกัน 
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ขอ ๖ กลไกการรับรองสถานภาพ 

  ๖.๑ กลไกการรับรองสถานภาพโดยสถาบัน 

   ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชน

และเครือขายองคกรชุมชนจากคณะกรรมการผูแทนองคกรภาคีพัฒนาผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทนองคกร

ชุมชน  โดยกําหนดใหมีบทบาทหนาที่ในการพิจารณาระเบียบหลักเกณฑของสถาบันเกี่ยวกับการรับรอง

สถานภาพ  กํากับ  ดูแล  ติดตาม  สงเสริมสนับสนุนการรับรองสถานภาพของสถานบัน   และ 

การประสานเชิงนโยบายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  ๖.๒ กลไกการรับรองสถานภาพในระดับทองถิ่น 

   ใหมีกลไกที่เกิดข้ึนจากการจัดการรวมกันของผูเกี่ยวของในพื้นที่ที่มีการรับรอง

สถานภาพองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในระดับตาง ๆ  มีบทบาทหนาที่กําหนดหลักเกณฑ

ข้ันตอน  คุณสมบัติและวิธีการ  ในการจัดกระบวนการรับรองสถานภาพในทองถิ่น  ตลอดจนเชื่อมโยง

กับการรับรองสถานภาพในระดับตาง ๆ  ทั้งนี้ตามระเบียบที่สถาบันกําหนด 

ขอ ๗ คุณสมบัติขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่จะไดการรับรองสถานภาพ  

ตองมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 

  ๗.๑ เปนองคกรที่มีการกอต้ังโดยการมีสวนรวมของสมาชิกที่ชัดเจน 

  ๗.๒ มีวัตถุประสงค  เปาหมายของการรวมตัวกันเพื่อการพัฒนา 

  ๗.๓ เปนองคกรที่มีกติกาและระบบการบริหารจัดการองคกรที่เปดเผย  โปรงใส 

  ๗.๔ มีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกของสมาชิก  ทําหนาที่ในการกํากับดูแล

องคกร 

  ๗.๕ มีแผนงาน  การดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา  และการติดตามตรวจสอบ 

การดําเนินงานขององคกรที่ตอเนื่อง 

ขอ ๘ กระบวนการรับรองสถานภาพ  มีดังนี้ 

  ๘.๑ การรับรองสถานภาพในระดับทองถิ่นตามขอ  ๖.๒ 

   ๘.๑.๑ จัดทําหลักเกณฑ  ข้ันตอน   คุณสมบัติ  และวิธีการในการรับรอง

สถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  โดยการมีสวนรวมขององคกรชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชน  และองคกรภาคีพัฒนา 
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   ๘.๑.๒ จัดทําขอมูลพื้นฐานขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

ในพื้นที่ 

   ๘.๑.๓ ประมวลสรุปสถานะและจัดประเภทขององคกรชุมชนและเครือขาย

องคกรชุมชน  ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

   ๘.๑.๔ จัดใหมีเอกสารการรับรองสถานภาพ 

   ๘.๑.๕ จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลองคกรชุมชน  รวมทั้งการพัฒนา 

ศูนยขอมูลชุมชนทองถิ่นที่ผูเกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

   ๘.๑.๖ จัดกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพองคกรชุมชนและเครือขาย

องคกรชุมชนอยางตอเนื่อง  ประกอบดวย  การจัดทําตัวชี้วัดความเขมแข็ง  ประเมินศักยภาพองคกร 

และการวางแผนพัฒนาคุณภาพองคกร 

   ๘.๑.๗ เชื่อมโยงกระบวนการรับรองสถานภาพระหวางองคกรชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชนทุกระดับ  และหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

  ๘.๒ การรับรองสถานภาพโดยสถาบัน 

   ๘.๒.๑ สถาบันจะรับรองสถานภาพองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  ตามที่ระบุไวในขอ  ๗   

ซ่ึงสอดคลองกับกระบวนการรับรองสถานภาพในระดับทองถิ่นที่ ดําเนินการอยางมีสวนรวม 

ของแตละพื้นที่ 

   ๘.๒.๒ สถาบันจะมอบเอกสารรับรองสถานภาพให กับองคกรชุมชน 

หรือเครือขายองคกรชุมชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 

ขอ ๙ ผลของการรับรองสถานภาพ 

  ๙.๑ องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพจะไดรับ

ประโยชนจากกจิการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถาบัน 

  ๙.๒ องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน  สามารถอางอิงการรับรองสถานภาพ

ในการติดตอสัมพันธกับองคกรตาง ๆ   

  ๙.๓ เกิดระบบขอมูลองคกรชุมชนที่ชัดเจนเปนปจจุบัน  องคกรชุมชน  เครือขาย

องคกรชุมชน  และผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางตอเนื่อง 



 หนา   ๑๒๙ 
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ขอ ๑๐ สถาบันอาจพิจารณายกเลิกการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน  เมื่อขาดคุณสมบัติตามที่สถาบันกําหนด  หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร  ทั้งนี้ตามระเบียบ 
ที่สถาบันกําหนด 

ขอ ๑๑ เพื่อใหการรับรองสถานภาพบรรลุวัตถุประสงคตามขอบังคับ  ใหผู อํานวยการ 
มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ  หรือวิธีในการดําเนินงานตามขอบังคับนี้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะอนุกรรมการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
พิชัย  รัตนพล 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


