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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวยโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเร่ืองที่อยูอาศัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่ชุมชนตาง ๆ  ภายใตโครงการบานมั่นคงมีความเส่ียงระดับหนึ่งเกี่ยวกับความสามารถ
ของสมาชิกชุมชนในการชําระคืนสินเชื่อที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  หรือสถาบัน
การเงินใหการสนับสนุนสินเชื่อในโครงการบานมั่นคง  ความเสี่ยงดังกลาวเปนความเสี่ยงเนื่องจากการ
อาจจะเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  ธรณีพิบัติภัย  หรือสาธารณภัยอื่น ๆ  หรือเปนความเสี่ยงเนื่องจาก
การอาจจะเสียชีวิตหรือทุพพลภาพของสมาชิก  หรืออาจเปนความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกชุมชน 

เพื่อใหชุมชนตาง ๆ  ภายใตโครงการบานมั่นคงสามารถสรางระบบการคุมครองความเสี่ยง 
ดานการชําระคืนสินเชื่อดังกลาว  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจึงเห็นสมควรจัดใหมีระบบ
สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเร่ืองที่อยูอาศัยข้ึน  โดยใหระบบการคุมครองดังกลาวใหการ
สนับสนุนการสรางกองทุนรวมกันของชุมชน  เครือขายและภาคีที่เกี่ยวของ  ชวยเหลือทางดานการเงิน
สวนหนึ่งแกสมาชิกที่ประสบปญหาขางตน  และใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมกันในการดูแลและจัดการ
ความเสี่ยงของชุมชนของตนพรอมกับการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกชุมชน  ซ่ึงจะทําใหเกิดการบริหาร
จัดการรวมกันทั้งในระดับชุมชนและเครือขาย  รวมทั้งกอใหเกิดและพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนควบคู
กันไปดวย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๖)  และ  (๘)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชนจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  
โครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
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“คณะกรรมการสถาบัน”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   

“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการโครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติ

การไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย 

“ความเสี่ยงของชุมชน”  หมายความวา  การที่ชุมชนหรือผูอยูอาศัยภายใตโครงการบานมั่นคง

เกิดความไมมั่นคงในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางธรรมชาติ  

สภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  เชน  การเกิดอัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  ธรณีพิบัติภัย  หรือสาธารณภัยอื่น  ๆ 

การตกงานหรือขาดรายได  การเสียชีวิต  ทุพพลภาพ  หรือเจ็บปวย  การประสบอุบัติเหตุ  เปนตน   

“คณะกรรมการโครงการ”  หมายความวา  คณะกรรมการโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง

ของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย 

“ประธานกรรมการโครงการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการโครงการสวัสดิการเพื่อความ

มั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย 

“กรรมการโครงการ”  หมายความวา  กรรมการโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชน

ในเรื่องที่อยูอาศัย 

“สมาชิกโครงการ”  หมายความวา   กลุมบุคคล  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน 

หรือสหกรณที่ดําเนินโครงการบานมั่นคงและสมัครเขารวมโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 

ของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัยตามขอบังคับนี้   

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  คําส่ัง  

ประกาศหลักเกณฑและวิธีการปฏิบั ติตามขอบังคับนี้โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้หรือมติ 

ของคณะกรรมการสถาบัน 

หมวด  ๑ 
วัตถุประสงคของโครงการ 

 

 

ขอ ๕ ใหสถาบันจัดต้ังโครงการสวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย  
โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
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(๑) สรางระบบคุมครองความเสี่ยงของชุมชนที่อาจเกิดข้ึนแกสมาชิกในชุมชนและเกิดปญหา
ไมสามารถชําระคืนสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยภายใตโครงการบานมั่นคงไดตามปกติ 

(๒) สรางหลักประกันความมั่นคงใหแกผูขอใชสินเชื่อจากสถาบันหรือสถาบันการเงิน 
ที่ใหสินเชื่อในโครงการบานมั่นคง 

(๓) สงเสริมใหชุมชนมีระบบสวัสดิการและสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

(๔) ประสานและสนับสนุนใหระบบสวัสดิการชุมชน  หนวยงานทองถิ่น  และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของดําเนินงานรวมกันอยางบูรณาการ 

หมวด  ๒ 
เงินกองทุนโครงการและทรัพยสินของโครงการ 

 

 

ขอ ๖ ทุนและทรัพยสินในการดําเนินโครงการ  ประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมที่สถาบันจัดสรรให 
(๒) เงินที่สมาชิกโครงการสมทบเขาโครงการ 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน   ภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกรหรือรัฐ

ตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  รวมทั้งเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากสถาบัน  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชนหรือภาคี 

ที่เกี่ยวของ 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการโครงการ 
(๖) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของโครงการ 
(๗)  ทรัพยสินที่ไดมาในระหวางการดําเนินโครงการ 
ขอ ๗ การใชจายเงินกองทุนโครงการ   ใหใชจายตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงค 

ของโครงการและตามมติของคณะกรรมการโครงการ 
การบริหารจัดการและการบัญชีของเงินกองทุนโครงการ  ใหแยกตางหากจากการบัญชี 

ของสถาบัน 
ขอ ๘ เมื่อสถาบันจัดสรรเงินทุนประเดิมตามขอ  ๖  (๑)  ใหแกโครงการแลว  ภาระผูกพัน

ทางการเงินจํากัดเฉพาะเงินทุนที่สถาบันจัดสรรใหแกโครงการเทานั้น  สถาบันไมมีภาระผูกพันกับ 
การดําเนินงานใด ๆ  ของโครงการ 
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หมวด  ๓ 
การบริหารโครงการ 

 

 

ขอ ๙ ใหการบริหารโครงการเปนการบริหารรวมกันโดยภาคีที่เกี่ยวของซ่ึงไดมาจากการ

เลือกสรรของขบวนชุมชน  ผูแทนจากภาคีการพัฒนา  และผูแทนจากสถาบัน 

ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการโครงการ

สวัสดิการเพื่อความมั่นคงของชุมชนในเรื่องที่อยูอาศัย”  ตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ  ประกอบดวย

กรรมการโครงการ  ดังนี้   

(๑) ผูแทนจากชุมชน  องคกรชุมชน  และเครือขายองคกรชุมชน  ซ่ึงไดมาจากการเลือกสรร

โดยขบวนชุมชนซ่ึงประกอบดวย   

 (๑.๑) ผูแทนจากสหพันธพัฒนาองคกรชุมชนคนจนเมืองแหงชาติ  (สอช.)  จากทั้ง  ๕  ภาค  

ภาคละ  ๒  คน   

 (๑.๒) ผูแทนจากเครือขายสลัม  ๔  ภาค  จํานวน  ๓  คน 

(๒) ผูแทนจากภาคีการพัฒนา  จํานวน  ๑  คน 

(๓) ผูแทนจากสถาบัน  จํานวน  ๓  คน 

เมื่อไดแตงต้ังกรรมการโครงการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหกรรมการโครงการเลือกกรรมการ

โครงการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการโครงการ 

ขอ ๑๑ ใหคณะกรรมการโครงการดํารงตําแหนงวาระละสองป 

เมื่ อครบกําหนดตามวาระ   หากยังไมมีการแตง ต้ังคณะกรรมการโครงการขึ้นใหม   

ใหคณะกรรมการโครงการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

คณะกรรมการโครงการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่   

กรรมการโครงการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการโครงการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะอนุกรรมการมีมติใหออกตามขอเสนอของคณะกรรมการโครงการ 
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่ กรรมการโครงการพนจากตําแหนงกอนครบกํ าหนดตามวาระ   

ใหผูอํานวยการแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทนตามขอเสนอของคณะอนุกรรมการ  เวนแตวาระที่เหลืออยู

ไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการโครงการแทนก็ได  และใหผูที่ไดรับแตงต้ังแทนนั้นอยูในตําแหนง

เทากับวาระที่เหลือของคณะกรรมการโครงการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการโครงการพนจากตําแหนงกอนครบกําหนดตามวาระ  ใหคณะกรรมการ

โครงการประกอบดวยกรรมการโครงการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการโครงการ 

ตามความในวรรคหนึ่ง  และในกรณีที่ประธานกรรมการโครงการพนจากตําแหนงกอนครบกําหนด 

ตามวาระ  ใหกรรมการโครงการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการโครงการ   

ขอ ๑๔ คณะกรรมการโครงการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

(๒) จัดหาทุนและจัดทําแผนการเงินและการลงทุนของโครงการ 

(๓) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชน  การใหความชวยเหลอืสมาชิกโครงการ  

การเขาเปนสมาชิกโครงการ  และการสมทบเงินของสมาชิกโครงการ  ตลอดจนการบริหารโครงการ 

(๔)  พัฒนากลไกการดําเนินงานและแนวทางการบริหารโครงการที่เหมาะสม 

(๕) เสนอรายงานประจําปและความเห็นตอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติการตาง ๆ  

ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

การดําเนินงานตาม  (๒)  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานโครงการบานมั่นคงรับผิดชอบงานดานธุรการของโครงการ  ปฏิบัติ

หนาที่เลขานุการคณะกรรมการโครงการและสนับสนุนงานดานอื่น ๆ  ที่โครงการมอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การรายงาน  การตรวจสอบและการประเมินผล 

 

 

ขอ ๑๖ ใหคณะกรรมการโครงการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตอคณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการสถาบันปละอยางนอยสองคร้ัง   

ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการโครงการจัดทํ าบัญชีและงบการเงินของโครงการเสนอ
คณะอนุกรรมการปละอยางนอยสองคร้ัง 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ใหมีการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินโดยผูตรวจสอบที่คณะกรรมการโครงการแตงต้ัง  
พรอมทั้งจัดใหมีการประเมินผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของโครงการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๘ ในวาระเริ่มแรก  ใหคณะกรรมการโครงการที่ไดรับแตงต้ังตามขอ  ๑๐  มีวาระการ
ดํารงตําแหนงสองปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


