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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
วาดวยการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อใหการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนเปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิภ าพ สอดคลอ งกับ ภารกิจ ของสถาบั น พัฒ นาองค ก รชุ ม ชน (องคก ารมหาชน) ในการ
สนับสนุนงานพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน สภาองคกรชุมชนตําบล ทั้งในดานการ
พัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม สวัสดิการชุมชน การเงิน สินเชื่อ
ศูนยการเรียนรูชุมชน และอื่น ๆ โดยยึดหลักการพัฒนาแบบบูรณาการ อันจะสงผลใหเกิดกระบวนการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๕) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการ
ประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวัน ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวย
การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๑๘ วาดวย การรับรอง
สถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙
(๒) ขอบังคับสถาบัน พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๑๘ แกไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ วาดวย การรับรองสถานภาพการเปน องคกรชุม ชนและเครือขายองคกรชุม ชน ลงวัน ที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๑
(๓) ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวย หลักเกณฑการรับรอง
สถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑอื่น ใดในสวนที่กําหนดไวแ ลว
ในขอบังคับนี้ หรือขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
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ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“องคกรชุมชน” หมายความวา กลุม ประชาชนที่รวมตัวกัน และมีระบบการจัดการที่สมาชิก
ของชุมชนจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนรวมกัน ในการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่ม รายได การพั ฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม การเรียนรูรวมกั น
ของชุมชน สวัสดิการชุมชน และหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน
“เครือขายองคกรชุมชน” หมายความวา องคกรชุมชนตั้งแตสององคกรขึ้นไปรวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงคท่จี ะดําเนินกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร
ชุมชนนั้น
“องคกรภาคีพัฒ นา” หมายความวา องคกรภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกร
ภาคเอกชน สถาบัน การศึก ษา หรือ สถาบัน ทางวิช าการ ที่ มีบทบาทสนั บสนุน การพัฒนาชุ ม ชน
และสังคม
“การรับรองสถานภาพ” หมายความวา การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนหรือเครือขาย
องคกรชุมชน
“สภาองค ก รชุ ม ชนตํา บล” หมายความว า สภาองค ก รชุ ม ชนตํา บลที่ จ ดแจ ง การจั ด ตั้ ง
ตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๕ ให ผู อํ า นวยการรั ก ษาการตามข อ บั ง คั บ นี้ และให มี อํา นาจออกระเบี ย บ คํ า สั่ ง
ประกาศ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้หรือมติของคณะกรรมการ
ขอ ๖ หลักการสําคัญของการรับรองสถานภาพ มีดังนี้
(๑) กระบวนการรั บ รองสถานภาพเป น การสรา งกระบวนการจัด การตนเองของชุ ม ชน
และองคกรในทองถิ่น เพื่อนําไปสูการยอมรับการเปนองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และองคกรภาคี
พัฒนาที่เกี่ยวของในทองถิ่น
(๒) เปน การยอมรับและรับรองสถานะการมีอยูจริงขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร
ชุมชน
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(๓) เป น กระบวนการที่ ใ ช พื้น ที่ เ ป น ตั ว ตั้ ง และดํ า เนิ น การร ว มกั น ระหว างองค กรชุ ม ชน
หรือเครือขายองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรภาคีการพัฒนาในพื้นที่
(๔) สถาบั น มีบทบาทเปน ผู เอื้อ อํานวย ติดตาม สนับสนุน ให เกิด การรั บรองสถานภาพ
ในระดับทองถิ่น ตลอดจนเชื่อมโยงกระบวนการรับรองสถานภาพเพื่อประโยชนรวมกัน
ขอ ๗ การรับรองสถานภาพมีวัตถุประสงค ดังนี้
(๑) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและสาธารณะยอมรับสถานะความเปนองคกรชุม ชนหรือเครือขาย
องคกรชุมชนที่มีศักยภาพและบทบาท โดยเปนกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคม
(๒) เพื่อสงเสริม ใหชุม ชนและองคกรภาคีพัฒ นาในแตละพื้น ที่ไดสรางระบบการรับรอง
สถานภาพรวมกัน
(๓) เพื่อ ใหองคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชนที่ไดรับประโยชนจากกิจการที่อยูใ น
อํานาจหนาที่ของสถาบันมีสถานะการเปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ชัดเจน
(๔) เพื่ อ ใหอ งค ก รชุ ม ชนหรื อ เครื อ ข ายองค กรชุ ม ชนมี ร ะบบข อ มู ลของตนเองที่ชั ด เจน
เปน ปจจุบัน ตั้งแตระดับทองถิ่น จนถึงระดับประเทศ และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชเปนฐาน
ในการพัฒนาความเขม แข็งขององคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชน รวมทั้งรับการสนับสนุน
การพัฒนาจากหนวยงานอื่น
ขอ ๘ องคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชนที่จะไดรับการรับรองสถานภาพ ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) มีการกอตั้งองคกรโดยการมีสวนรวมของสมาชิกที่ชัดเจน
(๒) มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม และมีเปาหมาย
ของการรวมตัวกันเพื่อการพัฒนา
(๓) มีกติกาและระบบการบริหารจัดการองคกรที่ชัดเจน
(๔) มีคณะกรรมการซึ่งทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
(๕) มีแผนงานการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา และมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององคกรอยางตอเนื่อง
ขอ ๙ สภาองคกรชุมชนตําบลที่จดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนตําบล
พ.ศ. ๒๕๕๑ และสถาบันไดออกหนังสือรับรองการจดแจงจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลแลว ใหถือวา
เปนองคกรที่ไดรับการรับรองสถานภาพโดยสถาบันตามขอบังคับนี้
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ขอ ๑๐ ภายใตบังคับ แหง ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ การรั บรองสถานภาพใหมีกระบวนการ
ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลคุณสมบัติขององคกรชุมชนหรือเครือขาย
องคกรชุมชน ๓ กระบวนการ ดังนี้
(๑) กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่มีอํานาจ
หนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการใหประโยชนหรือการสนับสนุนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน
(๒) กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานสภาองคกรชุมชนตําบล
(๓) กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานกระบวนการรับรองสถานภาพระดับทองถิ่น
ขอ ๑๑ กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่มีอํานาจ
หนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการใหประโยชนหรือการสนับสนุนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้น
เมื่อคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานพิจารณาแลวเห็นควรรับรองสถานภาพการเปน องคกรชุม ชน
หรือเครือขา ยองคก รชุม ชน ให ฝายเลขานุก ารของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานแลว แตกรณี
สงความเห็นดังกลาวใหสถาบันพิจารณารับรองสถานภาพโดยเร็ว
ขอ ๑๒ กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานสภาองคกรชุมชนตําบลหรือกระบวนการ
รับรองสถานภาพระดับทองถิ่น ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีพื้น ที่ที่องคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชนตั้งอยูมีการจัดตั้งสภาองคกร
ชุม ชนตําบลแลว ใหองคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชนนั้นแสดงความประสงคขอใหรับรอง
สถานภาพผานกระบวนการของสภาองคกรชุมชนตําบล ใหสภาองคกรชุมชนตําบลจัดกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นเบื้องตน
เมื่อสภาองคกรชุม ชนตําบลไดมีมติใ หความเห็น เบื้องตนแลว ใหสภาองคกรชุม ชนตําบล
นําขอมูลพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของกับองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้น สงใหสถาบัน
พิจารณารับรองสถานภาพโดยเร็ว
(๒) ในกรณีพื้นที่ที่องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนตั้งอยูยังไมมีการจัดตั้งสภาองคกร
ชุมชนตําบล ใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ประสงคขอใหรับรองสถานภาพเสนอขอมูล
ผานกระบวนการรับรองสถานภาพระดับทองถิ่น โดยมีกระบวนการดังนี้
ให ผู นํ า ชุ ม ชนและองค ก รภาคี พั ฒ นาในท อ งถิ่ น ร ว มกั น ตั้ ง คณะบุ ค คลขึ้ น คณะหนึ่ ง
ประกอบด ว ยผู เ กี่ย วข อ งในทอ งถิ่น นั้น ๆ ทํา หนา ที่พิ จ ารณาให ความเห็น เบื้อ งตน เกี่ ย วกั บ ขอ มู ล
ขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้น และใหคณะบุคคลที่ตั้งขึ้นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๒.๑) จัดทําหลักเกณฑ ขั้น ตอน และวิธีการในการพิจารณาใหความเห็น เบื้องตน
เกี่ยวกับขอมูลขององคก รชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชน โดยการมีส วนรวมขององคกรชุม ชน
และเครือขายองคกรชุมชน รวมทั้งองคกรภาคีพัฒนา
(๒.๒) จัดทําขอมูลพื้นฐานขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในพื้นที่
(๒.๓) ประมวลสรุป สถานะและจัดประเภทขององคกรชุ ม ชนหรือเครื อขายองคก ร
ชุมชนตามหลักเกณฑที่กําหนด
(๒.๔) จัด ทํา และพั ฒนาระบบฐานข อ มูล องค กรชุ มชนและเครื อข า ยองคก รชุม ชน
รวมทั้งการพัฒนาศูนยขอมูลชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
(๒.๕) จัดกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพองคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุม ชนอยางตอเนื่อง ประกอบดวยการจัดทําตัวชี้วัดความเขม แข็ง ประเมินศักยภาพองคกรและการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพองคกร
(๒.๖) เชื่อมโยงกระบวนการรับรองสถานภาพระหวางองคก รชุมชนและเครือขา ย
องคกรชุมชนทุกระดับ รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๒.๗) เมื่ อ ได พิ จ ารณาให ค วามเห็ น เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ขององค ก รชุ ม ชน
หรือเครือขายองคกรชุมชนแลว ใหดําเนินการสงขอมูลพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหสถาบันพิจารณา
รับรองสถานภาพโดยเร็ว
เมื่ อ สถาบัน ได รับ เอกสารและความเห็ น เบื้ องต น ตาม (๑) หรื อ (๒) แล ว ให สถาบั น
ตรวจสอบและกลั่น กรองคุณสมบัติขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุม ชนกอนการพิจารณา
รับรองสถานภาพ
เมื่อองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนองคกรใด ไดรับการตรวจสอบและมีคุณสมบัติ
ครบถวนแลว ใหสถาบันจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพ และแจงใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร
ชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพนั้นทราบ
ขอ ๑๓ การรับรองสถานภาพตามขอบั งคับนี้ส มบูรณเมื่ อสถาบั น ไดออกหนังสื อรับรอง
สถานภาพการเป น องค กรชุ ม ชนหรื อ เครื อ ขา ยองค กรชุ ม ชน เว น แต กรณี ตามข อ ๙ การรับ รอง
สถานภาพสมบูรณตอเมื่อสถาบันไดออกหนังสือรับรองการจดแจงจัดตั้งสภาองคกรชุมชนตําบลแลว
ขอ ๑๔ ผลของการรับรองสถานภาพ มีดังนี้
(๑) องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพจะไดรับประโยชน
จากกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถาบัน
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(๒) องคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุม ชนสามารถอางอิงการรับรองสถานภาพในการ
ติดตอสัมพันธกับองคกรตาง ๆ
(๓) เกิ ด ระบบข อ มู ล องค ก รชุ ม ชนและเครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชนที่ ชั ด เจนเป น ป จ จุ บั น
ทําใหองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน และผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล
ไดอยางตอเนื่องและถูกตอง
ขอ ๑๕ ให อ งค ก รชุ ม ชนหรื อ เครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชนที่ ไ ด รั บ การรั บ รองสถานภาพ
ตามข อบังคั บนี้รายงานการดํ าเนิ น กิจกรรมต อกลไกในระดับพื้ น ที่ต ามที่ส ถาบัน กําหนดอยา งนอ ย
ปละหนึ่งครั้ง
ขอ ๑๖ สถาบันอาจพิจารณายกเลิกการรับรองสถานภาพ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏตอสถาบันภายหลังวาองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนขาดคุณสมบัติ
ที่จะไดรับการรับรองสถานภาพ
(๒) องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนดําเนินการใด ๆ ที่เปนผลใหเกิดความเสื่อมเสีย
หรือความเสียหายตอการพัฒนาองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนหรือสถาบัน
(๓) องค ก รชุ ม ชนหรื อ เครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชนไม ดํ า เนิ น กิ จ กรรมเป น เวลาหนึ่ ง ป
และไมรายงานการดําเนินกิจกรรมตอกลไกในระดับพื้นที่ตามที่สถาบันกําหนด
(๔) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหยกเลิก
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับได ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๘ องค ก รชุ ม ชนหรื อ เครื อ ข า ยองค ก รชุ ม ชนใดที่ ไ ด รั บ การรั บ รองสถานภาพแล ว
ตามขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๑๘ วาดวย การรับรองสถานภาพ
การเปนองคกรชุม ชนและเครือขายองคกรชุม ชน และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสถาบัน พัฒ นา
องคก รชุม ชน (องค การมหาชน) วาดว ย หลักเกณฑ การรั บรองสถานภาพการเปน องคกรชุม ชน
และเครือขายองคกรชุม ชน พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือยังมิไดรับการรับรองสถานภาพแตไดรับประโยชน
จากสถาบัน แลวกอ นใชขอบังคับฉบับนี้ หากยังดําเนิน การอยูและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๘
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ใหสถาบันพิจารณารับรองสถานภาพการเปนองคกรชุม ชนหรือเครือขายองคกรชุมชน ใหแ ลวเสร็จ
ภายใน ๑ ป นับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
พลเอก สุรินทร พิกุลทอง
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

