สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จัดตังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๔๓๑กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ไว้ ณ วันที3 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็ นปี ที3 ๕๕ ในรัชกาลปั จจุบนั

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ประกาศว่าสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยที
ดตังสถาบันพัฒนาองค์
นองค์การมหาชนตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา 3 เป็ นการสมควรจั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กรชุ มชนขึ
สํานั นกเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑
ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและ
มาตรา ๕ แห่ งพระราชบั
ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒
ณาโปรดเกล้าฯ ให้กตารา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติอสํงค์
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จึ งทรงพระกรุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกาขึนไว้ ดังต่อไปนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี เรี ยกว่า “พระราชกฤษฎี กาจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พ.ศ. ๒๕๔๓”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี ให้ใช้บงั คับเมื3อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ถัดจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ใช้บงั คับตังแต่วกนั าถัดจากวันประกาศในราชกิ
จจานุเบกษาเป็
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ชุ ม ชน” หมายความว่ า กลุ่ ม คนที3 มี วิ ถี ชี วิ ต เกี3 ย วพัน กัน และมี ก ารติ ด ต่ อ สื3 อ สาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เวณเดียวกั
สําน
นักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ
ระหว่างกันอย่างเป็ กนาปกติและต่อสํเนืานั3 อกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยเหตุที3อยูใ่ นอาณาบริ
อมีอาชีพเดียวกันหรื
ประกอบกิจกรรมที
3มีวตั ถุประสงค์ร่วมกักาน หรื อมีวฒั นธรรม
ความเชื3อ หรื อความสนใจร่
วมกัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“องค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที3มีระบบการจัดการที3สมาชิกของชุมชนจัดตัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในการประกอบอาชี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขึนเพื3อดําเนิ นการร่กวา มกัน โดยมีสํวาตั นัถุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประสงค์เพื3อประโยชน์
พ พัฒนาอาชี พ กเพิา 3ม
รายได้ พัฒนาที
อ่ าศัยและสิ3 งแวดล้อมกาหรื อพัฒนาชีสํวานัิตกความเป็
นอยูข่ องสมาชิกกา ในกลุม่
สํานั3อกยูงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที3 ๗๑ ก/หน้า ๕/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓

“เครื อข่ายองค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุ มชนที3 มีการรวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงค์ที3จะกระทํากิจการอย่างหนึ3งอย่างใด เพื3อประโยชน์ขององค์กรชุมชนในกลุม่ นัน
“เงิ นกองทุ น ” หมายความว่า ทุ น เงิ น สํารอง และกํา ไรสุ ท ธิ ค งเหลื อ หลัง จากการ
จัดสรรแล้ว ทังนี เมื3อหักผลขาดทุนที3เกิดขึนในทุกงวดการบัญชีออกแล้ว
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ผูอ้ าํ นวยการ” หมายความว่า ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“เจ้าหน้าที3” หมายความว่า เจ้าหน้าที3สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน3 คงของมนุ ษย์*
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี
หมวด ๑
การจัดตัง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที3
มาตรา ๕ ให้จดั ตังองค์การมหาชนขึน เรี ยกว่า “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การ
มหาชน)” เรี ย กโดยย่อว่า “พอช.” และให้ใช้ชื3 อเป็ นภาษาอังกฤษว่า “Community Organizations
Development Institute (Public Organization)” เรี ยกโดยย่อว่า “CODI”
มาตรา ๖ ให้สถาบันมีสาํ นักงานใหญ่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อจังหวัดใกล้เคียง
มาตรา ๗ ให้สถาบันมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(๑) สนับ สนุ น และให้ก ารช่ ว ยเหลื อ แก่ อ งค์ก รชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยองค์ก รชุ ม ชน
เกี3ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ3มรายได้ การพัฒนาที3อยูอ่ าศัยและสิ3 งแวดล้อมและ
การพัฒนาชี วิตความเป็ นอยูข่ องสมาชิ กในชุมชนทังในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบ
องค์รวมหรื อบูรณาการและหลักการพัฒนาที3 สมาชิ กชุมชนมีส่วนร่ วมเป็ นแนวทางสําคัญ ทังนี เพื3อ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
(๒) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์กร
ชุมชน

(๓) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื3อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์การ
ชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่ วยงานต่าง ๆ ทังภาครัฐ
และภาคเอกชน
(๔) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นและสร้ างความร่ วมมื อขององค์กรชุ มชนและเครื อข่าย
องค์กรชุมชนทังในระดับท้องถิ3น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
มาตรา ๘ เพื3อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที3กาํ หนดไว้ในมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอาํ นาจ
และหน้าที3ดงั ต่อไปนีดว้ ย
(๑) ประสานงานการพัฒนาองค์กรชุมชนของหน่ วยงานต่าง ๆ ให้เข้าถึงชุ มชนตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ ง
(๒) ศึกษาและวิจยั เกี3ยวกับองค์กรชุมชนและการพัฒนาองค์กรชุมชน
(๓) ส่ ง เสริ ม และแนะนํา ให้องค์กรชุ ม ชนและเครื อ ข่ ายองค์ก รชุ ม ชนมี บ ทบาทที3
เหมาะสมในการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนให้ดีข ึน รวมถึงการพัฒนากิจกรรมในเชิงธุรกิจ
(๔) รับรองสถานภาพการเป็ นองค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชน เพื3อให้ได้รับ
ประโยชน์จากกิจการที3อยูใ่ นอํานาจของสถาบัน
(๕) ให้สินเชื3อแก่องค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชน
(๖) ให้บริ การฝึ กอบรม สัมมนา หรื อการเรี ยนรู้ในรู ปแบบอื3น ๆ แก่องค์กรชุมชนและ
เครื อข่ายองค์กรชุมชนให้สามารถพัฒนาการบริ หารจัดการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(๗) จัดหาเงินทุนเพื3อใช้ในการดําเนินงานของสถาบัน
(๘) ร่ วมลงทุนกับองค์กรชุมชน เครื อข่ายองค์กรชุมชน สถาบันการเงิน และองค์กร
หรื อนิ ติ บุค คล โดยการร่ ว มลงทุ นรวมกันทัง หมดต้อ งไม่ เ กิ นร้ อ ยละสามสิ บของเงิ นกองทุ นของ
สถาบันและการร่ วมลงทุนกับองค์กรชุมชน เครื อข่ายองค์กรชุมชน สถาบันการเงิน และองค์กรหรื อ
นิ ติบุคคลรายหนึ3 งรายใดต้องไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนของสถาบัน เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรี
(๙) จัดให้ได้มา จําหน่ายไป ทํานิ ติกรรม หรื อดําเนิ นการอื3นใดเกี3ยวกับบรรดาสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินทังในและนอกราชอาณาจักร
(๑๐) กูห้ รื อยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๑๑) ออกพันธบัตรหรื อตราสารอื3นใดเพื3อการลงทุน
(๑๒) ตังตัวแทนหรื อนายหน้า มอบหมายหรื อว่าจ้างให้บุคคลอื3นประกอบกิจการต่าง ๆ
เพื3อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

(๑๓) รั บเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้า รับมอบหมายหรื อรับจ้างบุคคลอื3นเพื3อประกอบ
กิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๑๔) กระทําการอื3นใดเพื3อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน
การเข้าร่ วมลงทุนในกิจการตาม (๘) การกูย้ มื เงินตาม (๑๐) และการออกพันธบัตรหรื อ
ตราสารอื3นใดเพื3อการลงทุนตาม (๑๑) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที3คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
หมวด ๒
ทุน รายได้ และทรัพย์สิน
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สินที3ได้รับโอนมาตามมาตรา ๔๑
(๒) เงินอุดหนุนทัว3 ไปที3รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็ นรายปี
(๓) เงิ น อุ ด หนุ น จากภาคเอกชน หรื อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ3 น รวมทัง จาก
ต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรื อทรัพย์สินที3มีผอู้ ุทิศให้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุ ง ค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อรายได้จากการดําเนินการ
(๕) ดอกผลของเงินหรื อรายได้จากทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๑๐ บรรดารายได้ของสถาบันไม่เป็ นรายได้ที3ตอ้ งนําส่งกระทรวงการคลัง ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๑๑ ให้อสังหาริ ม ทรั พย์ที3สถาบันได้มาจากการให้หรื อจากการซื อด้วยเงิ น
รายได้ของสถาบันเป็ นกรรมสิ ทธิeของสถาบัน
ให้สถาบันมีอาํ นาจในการปกครอง ดูแล บํารุ งรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของสถาบัน
มาตรา ๑๒ การใช้จ่ายเงินของสถาบันให้ใช้จ่ายไปเพื3อกิจการของสถาบันโดยเฉพาะ
การเก็บรั กษาและเบิ กจ่ายเงิ นของสถาบัน ให้เป็ นไปตามระเบี ย บที3 คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๑๓ เงินสํารองของสถาบัน ให้ประกอบด้วยเงินสํารองธรรมดาซึ3 งตังไว้เผื3อ
ขาด เงินสํารอง เพื3อไถ่ถอนหนี เงินสํารองเพื3อขยายกิจการ และเงินสํารองอื3น ๆ เพื3อความประสงค์แต่
ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
เงินสํารองนีจะนําออกใช้ได้กแ็ ต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๓
การบริ หารและการดําเนินกิจการ
มาตรา ๑๔ ให้มี ค ณะกรรมการคณะหนึ3 ง เรี ย กว่า “คณะกรรมการสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน” ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ3 ง คณะรั ฐมนตรี แ ต่ งตัง จากบุ คคลที3 ได้รั บการสรรหาซึ3 ง มี
ความรู้ความเชี3ยวชาญและประสบการณ์สูงด้านการพัฒนาชุมชนหรื อด้านการบริ หารองค์กร
(๒)๒ กรรมการส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที3 เกี3 ย วข้อง จํานวนสี3 คน ได้แ ก่ ผูแ้ ทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน3 คงของมนุ ษย์ ผูแ้ ทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแ้ ทนสํา นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผูแ้ ทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
(๓) กรรมการผูแ้ ทนองค์กรชุมชน จํานวนสามคน ซึ3งคณะรัฐมนตรี แต่งตังจากบุคคลที3
ได้รับการสรรหาจากตัวแทนขององค์กรชุมชน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ3 งคณะรัฐมนตรี แต่งตังจากบุคคลที3ได้รับ
การสรรหาซึ3งมีความรู้ความเชี3ยวชาญ และประสบการณ์ดา้ นการพัฒนาชุมชน ด้านการบริ หารองค์กร
ด้านการเงิน หรื อด้านอื3นอันเป็ นประโยชน์แก่กิจการของสถาบัน และเป็ นบุคคลซึ3งมิใช่ขา้ ราชการหรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในหน่วยงานอื3นของรัฐอย่างน้อยหนึ3งคน
ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง และให้ผอู้ าํ นวยการแต่งตัง
เจ้าหน้าที3เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม (๑) (๓) และ (๔)
ให้เป็ นไปตามระเบียบที3รัฐมนตรี กาํ หนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) ต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต3าํ กว่าสามสิ บห้าปี บริ บูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิ บปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที3สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรั บ
ความผิดที3ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
๒

ข้อ ๑๔ (๒) แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชกฤษฎี กาจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๕) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง สมาชิ กสภาท้องถิ3นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ3 น
กรรมการหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งซึ3 งรับผิดชอบการบริ หารพรรคการเมือง ที3ปรึ กษาพรรคการเมือง หรื อ
เจ้าหน้าที3พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสถาบันหรื อที3ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี3ยวชาญที3มีสัญญา
จ้างกับสถาบัน
มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในกิจการที3กระทํากับสถาบันหรื อในกิจการที3ขดั หรื อแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทังนี ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เว้นแต่เป็ นผูซ้ 3 ึ งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมลงทุนตามมาตรา ๘
(๘) หรื อเป็ นประธานกรรมการหรื อกรรมการขององค์กรชุมชนผูไ้ ด้สินเชื3อจากสถาบัน
มาตรา ๓๗ ๓ ให้สถาบันจัด ทํา งบดุ ล งบการเงิ น และบัญ ชี ท าํ การ ส่ ง ผูส้ อบบัญ ชี
ภายในหนึ3งร้อยยีส3 ิ บวันนับแต่วนั สินปี บัญชีทุกปี
เมื3อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ3 ง หากยังมิได้มีการแต่งตังประธานกรรมการหรื อ
กรรมการขึนใหม่ ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ3 งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระนันอยูใ่ นตําแหน่ งเพื3อ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ3งได้รับแต่งตังใหม่เข้ารับหน้าที3
ประธานกรรมการหรื อกรรมการซึ3 งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตังอีกได้
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) พ้นจากตําแหน่ง เมื3อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ออก เพราะบกพร่ องต่อหน้าที3 มี ความประพฤติ เสื3 อมเสี ยหรื อ
หย่อนความสามารถ
(๔) ขาดคุ ณสมบัติหรื อมี ลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ3 ง อย่างใดตามมาตรา ๑๕ หรื อ
กระทําการอันมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที3ประธานกรรมการหรื อกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔)
พ้นจากตําแหน่ งก่อนวาระ ให้ทาํ การสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรี แต่งตังผูอ้ ื3นดํารงตําแหน่ งแทน
เว้นแต่วาระเหลืออยูไ่ ม่ถึงเก้าสิ บวัน จะไม่แต่งตังกรรมการแทนก็ได้ และให้ผไู้ ด้รับแต่งตังแทนนันอยู่
ในตําแหน่งเท่ากับวาระที3เหลืออยูข่ องกรรมการซึ3งได้แต่งตังไว้แล้ว
๓

ข้อ ๓๗ วรรคหนึ3 ง แก้ไขเพิ3มเติมโดยพระราชกฤษฎี กาจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ในกรณี ที3ประธานกรรมการหรื อกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) พ้นจากตําแหน่ ง
ก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทังหมดที3มีอยูจ่ นกว่าจะมีการแต่งตังประธานกรรมการ
หรื อกรรมการตามความในวรรคหนึ3 ง และในกรณี ที3ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่ งก่ อนวาระให้
กรรมการที3เหลือเลือกกรรมการคนหนึ3งทําหน้าที3ประธานกรรมการเป็ นการชัว3 คราว
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที3ดงั ต่อไปนี
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) กําหนดนโยบายการบริ หารงาน และให้ความเห็ นชอบแผนการดําเนิ นงานของ
สถาบัน
(๓) อนุมตั ิแผนการลงทุนและแผนการเงินของสถาบัน
(๔) ควบคุ ม ดู แ ลการดําเนิ นงานและการบริ หารงานทั3วไป ตลอดจนออกระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ หรื อข้อกําหนดเกี3ยวกับสถาบันในเรื3 องดังต่อไปนี
(ก) การบริ ห ารงานทั3วไปของสถาบัน การจัดแบ่ ง ส่ ว นงานของสถาบัน และ
ขอบเขตหน้าที3ของส่วนงานดังกล่าว
(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้างและเงิน
อื3นของเจ้าหน้าที3และลูกจ้าง
(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตัง การถอดถอน วินยั และการลงโทษทางวินยั
การออกจากตําแหน่ ง การร้ องทุกข์แ ละการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที3 แ ละลูกจ้าง รวมทัง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขในการจ้างลูกจ้าง
(ง) การบริ หารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน รวมทัง
การบัญชีและการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็ นสูญ
(จ) การจัดสวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์อื3นแก่เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง
(ช) ขอบเขตอํานาจหน้าที3 และระเบี ยบเกี3 ยวกับการปฏิบัติหน้าที3 ของผูต้ รวจสอบ
ภายใน
(๕) ออกข้อบังคับว่าด้วยการรั บรองสถานภาพการเป็ นองค์กรชุ มชนและเครื อข่าย
องค์กรชุมชน
(๖) ออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนและ
เครื อข่ายองค์กรชุมชน
(๗) ออกข้อบัง คับว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3 อนไขการให้สินเชื3 อแก่ องค์กร
ชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชน
(๘) กระทําการอื3นใดที3จาํ เป็ นหรื อต่อเนื3องเพื3อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสถาบัน

ระเบียบเกี3ยวกับการจําหน่ ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็ นสูญตาม (๔) (ง) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที3คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๒๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3 ง
ของจํานวนกรรมการทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุ มคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุ มหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที3ได้ ให้ที3ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ3งเป็ นประธานในที3ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของที3ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ3 งให้มีเสี ยงหนึ3 งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที3ประชุมออกเสี ยงเพิม3 ขึนอีกเสี ยงหนึ3งเป็ นเสี ยงชีขาด
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่งตังผูท้ รงคุณวุฒิซ3 ึ งมีความเชี3ยวชาญให้เป็ นที3
ปรึ กษาของคณะกรรมการ และมีอาํ นาจแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื3อพิจารณาหรื อปฏิบตั ิการอย่างใด
อย่างหนึ3งตามที3คณะกรรมการมอบหมายให้
ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใช้บงั คับกับการประชุ มของคณะอนุ กรรมการด้วยโดย
อนุโลม
มาตรา ๒๓ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที3ปรึ กษา อนุกรรมการได้รับเบียประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื3นตามหลักเกณฑ์ที3คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
มาตรา ๒๔ ให้สถาบันมีผอู้ าํ นวยการคนหนึ3ง
คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจสรรหา แต่งตัง และถอดถอนผูอ้ าํ นวยการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผูอ้ าํ นวยการ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ ผูอ้ าํ นวยการต้องเป็ นผูส้ ามารถทํางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลาและต้อง
เป็ นผูท้ ี3มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิ บห้าปี บริ บูรณ์ในวันที3ได้รับการแต่งตัง
(๓) มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เหมาะสมในการบริ หารกิ จการของ
สถาบันตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที3ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘
(๔) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ3งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖)
(๕) ไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการที3กระทํากับสถาบัน
มาตรา ๒๖ ผูอ้ าํ นวยการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสี3 ปี และอาจได้รับแต่งตังอีกได้
แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผูอ้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งเมื3อ
(๑) ตาย

(๒) ลาออก
(๓) ออกตามกรณี ที3กาํ หนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผูอ้ าํ นวยการ
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่ องต่อหน้าที3 มีความประพฤติเสื3 อมเสี ยหรื อ
หย่อนความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ3งอย่างใดตามมาตรา ๒๕
มติของคณะกรรมการให้ผอู้ าํ นวยการพ้นจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทังหมดเท่าที3มีอยู่ โดยไม่นบั รวมผูอ้ าํ นวยการ
มาตรา ๒๘ ผูอ้ าํ นวยการมีหน้าที3บริ หารกิจการของสถาบันให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที3ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบายประกาศ และมติ
ของคณะกรรมการและเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าที3 และลูกจ้างทุกตําแหน่ ง เว้นแต่ผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
ผูต้ รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทังให้มีหน้าที3ดงั ต่อไปนี
(๑) เสนอเป้ าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการเพื3อให้การดําเนินงานของ
สถาบันบรรลุวตั ถุประสงค์
(๒) เสนอรายงานประจําปี เกี3ยวกับผลการดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันรวมทัง
รายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปี ต่อไปต่อคณะกรรมการ
เพื3อพิจารณา
(๓) เสนอความเห็นเกี3ยวกับการปรับปรุ งกิจการและการดําเนิ นงานของสถาบันให้มี
ประสิ ทธิภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริ หารกิจการของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ผูอ้ าํ นวยการมีอาํ นาจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง เลื3อน ลด ตัดเงินเดือนหรื อค่าจ้าง ลงโทษทางวินยั เจ้าหน้าที3และลูกจ้าง
ตลอดจนให้เจ้าหน้าที3และลูกจ้างออกจากตําแหน่ ง ทังนี ตามข้อบังคับที3คณะกรรมการกําหนด แต่ถา้ เป็ น
พนักงานหรื อลูกจ้างตังแต่ตาํ แหน่ งที3ปรึ กษา ผูเ้ ชี3 ยวชาญ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ งเทียบเท่า
ขึนไป จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
(๒) วางระเบี ยบเกี3 ยวกับการดําเนิ นงานของสถาบันโดยไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบี ยบ
ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย ประกาศหรื อมติที3คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๐ ในกิจการที3เกี3ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผอู้ าํ นวยการเป็ นผูแ้ ทนของสถาบัน
เพื3อการนี ผอู้ าํ นวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตาม
ข้อบังคับที3คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าํ หนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื3น
ของผูอ้ าํ นวยการ ตามหลักเกณฑ์ที3คณะรัฐมนตรี กาํ หนด
หมวด ๔
ผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบัน
มาตรา ๓๒ ผูป้ ฏิบตั ิงานของสถาบันมีสามประเภท คือ
(๑) เจ้าหน้าที3 หรื อลูกจ้าง ได้แก่ ผูซ้ 3 ึ งปฏิ บตั ิ งานโดยได้รับเงิ นเดื อนหรื อค่าจ้างจาก
งบประมาณของสถาบัน
(๒) ที3ปรึ กษาหรื อผูเ้ ชี3ยวชาญ ได้แก่ ผูซ้ 3 ึงสถาบันจ้างให้ปฏิบตั ิหน้าที3เป็ นที3ปรึ กษาหรื อ
ผูเ้ ชี3ยวชาญโดยมีสญ
ั ญาจ้าง
(๓) เจ้าหน้าที3ของรัฐซึ3งมาปฏิบตั ิงานของสถาบันเป็ นการชัว3 คราวตามมาตรา ๓๕
มาตรา ๓๓ เจ้าหน้าที3 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต3าํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ และไม่เกินหกสิ บปี บริ บูรณ์
(๓) สามารถทํางานให้สถาบันได้เต็มเวลา
(๔) มี คุ ณ วุฒิแ ละประสบการณ์ เ หมาะสมกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละอํา นาจหน้า ที3 ข อง
สถาบัน
(๕) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื3นของรัฐ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ3น
(๖) ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรื อ (๕)
(๗) ไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการที3กระทํากับสถาบัน
มาตรา ๓๔ เจ้าหน้าที3พน้ จากตําแหน่งเมื3อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามอย่างหนึ3งอย่างใดตามมาตรา ๓๓
(๔) ถูกให้ออกหรื อปลดออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงาน หรื อกระทําผิดวินัย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที3คณะกรรมการกําหนดไว้ในข้อบังคับ
(๕) ออกตามเงื3อนไขที3ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

มาตรา ๓๕ เพื3อประโยชน์ในการบริ หารงานของสถาบัน รัฐมนตรี อาจขอให้ขา้ ราชการ
พนักงาน เจ้าหน้าที3 หรื อผูป้ ฏิบตั ิงานอื3นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนภูมิภาคราชการส่ วนท้องถิ3น
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื3นของรัฐ มาปฏิบตั ิงานในสถาบันเป็ นการชัว3 คราวได้ ทังนี เมื3อได้รับอนุ มตั ิ
จากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อนายจ้างของผูน้  นั และมีขอ้ ตกลงที3ทาํ ไว้ในการอนุมตั ิ
ในกรณี ที3ขา้ ราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที3 หรื อผูป้ ฏิบตั ิ งานอื3นตามวรรคหนึ3 ง ได้รับ
อนุ มตั ิให้มาปฏิบตั ิงานเป็ นเจ้าหน้าที3ของสถาบัน ให้ถือว่าเป็ นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ
หรื อออกจากงานไปปฏิบตั ิงานใด ๆ และให้นับเวลาระหว่างที3มาปฏิบตั ิงานในสถาบัน สําหรั บการ
คํานวณบําเหน็จบํานาญหรื อประโยชน์ตอบแทนอื3นทํานองเดี ยวกันเสมื อนอยู่ปฏิ บตั ิ ราชการหรื อ
ปฏิบตั ิงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
เมื3 อสิ นสุ ดระยะเวลาที3 มาปฏิบัติงานให้สถาบัน ให้บุค คลตามวรรคหนึ3 ง ได้รั บการ
บรรจุ แ ละแต่ ง ตัง ให้ด าํ รงตํา แหน่ ง และรั บ เงิ น เดื อ นในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานเดิ ม ในระดับ
ตําแหน่งที3ไม่ต3าํ กว่าระดับตําแหน่งเดิมตามข้อตกลงที3ทาํ ไว้
หมวด ๕
การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล
มาตรา ๓๖ การบัญชีของสถาบัน ให้จดั ทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที3
คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี3ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี ละครัง
ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผปู้ ฏิบตั ิงานของสถาบันทําหน้าที3เป็ นผูต้ รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะและให้รับผิดชอบขึนตรงต่อคณะกรรมการ ตามระเบียบที3คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ ให้สถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํ การ ส่ งผูส้ อบบัญชีภายใน
หนึ3งร้อยยีส3 ิ บวันนับแต่วนั สินปี บัญชีทุกปี
ในทุกรอบปี ให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรื อบุคคลภายนอกตามที3คณะกรรมการ
แต่งตังด้วยความเห็ นชอบของสํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ นเป็ นผูส้ อบบัญชี และประเมิ นผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบัน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็ นข้อวิเคราะห์วา่ การใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้ าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชี ต่อ
คณะกรรมการ
เพื3อการนี ให้ผสู้ อบบัญชี มีอาํ นาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของสถาบัน สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที3 ลูกจ้าง หรื อผูอ้ ื3น ซึ3 งเป็ น

ตัวแทนของสถาบัน และเรี ยกให้ส่งสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เป็ นการเพิ3มเติมได้
ตามความจําเป็ น
มาตรา ๓๘ ให้สถาบันทํารายงานประจําปี เสนอรัฐมนตรี รายงานนี ให้กล่าวถึงผลงาน
ของสถาบันในปี ที3ล่วงมาแล้ว บัญชี ทาํ การพร้อมทังรายงานของผูส้ อบบัญชี รวมทังคําชีแจงเกี3ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที3จะจัดทําในภายหน้า
มาตรา ๓๙ เพื3อประโยชน์ในการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและการตรวจสอบการดําเนิ นงาน
ของสถาบัน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที3 ได้จดั ทําไว้ ให้สถาบันจัดให้มีการ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที3คณะกรรมการกําหนด แต่ตอ้ งไม่นานกว่าสามปี
การประเมินผลตามวรรคหนึ3ง ให้จดั ทําโดยสถาบันหรื อองค์กรที3เป็ นกลางและมีความ
เชี3ยวชาญในด้านการประเมินผลกิจการ โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที3คณะกรรมการกําหนด
การประเมินผลการดําเนิ นการของสถาบันจะต้องแสดงข้อเท็จจริ งให้ปรากฏในด้าน
ประสิ ท ธิ ผ ล ในด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ และในด้า นการพัฒ นาองค์ก ร หรื อ ในรายละเอี ย ดอื3 น ตามที3
คณะกรรมการจะได้กาํ หนดเพิม3 เติมขึน
ในกรณี ที3มีเหตุผลจําเป็ นเป็ นการเฉพาะกาล จะจัดให้มีการประเมินเป็ นครังคราวตาม
มาตรานีดว้ ยก็ได้
หมวด ๖
การกํากับดูแล
มาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรี มีอาํ นาจหน้าที3 กาํ กับดูแลการดําเนิ นกิ จการของสถาบันให้
เป็ นไปตามกฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถาบันนโยบายของรัฐบาล และ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที3เกี3 ย วกับสถาบัน เพื3อการนี ให้รั ฐมนตรี มี อาํ นาจสั3ง ให้สถาบันชี แจงแสดงความ
คิ ดเห็ น ทํารายงาน หรื อยับยัง การกระทําของสถาบันที3 ข ัดต่ อวัตถุประสงค์ข องการจัดตัง สถาบัน
นโยบายของรั ฐบาล หรื อมติ ของคณะรั ฐมนตรี ที3เกี3 ยวกับสถาบัน ตลอดจนสั3งสอบสวนข้อเท็จจริ ง
เกี3ยวกับการดําเนินงานของสถาบันได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๑ ให้รัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรี ดาํ เนิ นการตามมาตรา ๙ แห่ งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื3ออนุมตั ิให้มีการโอนอํานาจหน้าที3กิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี สิน และ

เงินงบประมาณของโครงการพัฒนาคนจนในเมืองการเคหะแห่งชาติ และของสํานักงานกองทุนพัฒนา
ชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสัง คมแห่ ง ชาติ ที3 มี อยู่ใ นวันที3 พระราช
กฤษฎีกาใช้บงั คับไปเป็ นของสถาบัน และให้ยบุ เลิกโครงการพัฒนาคนจนในเมือง การเคหะแห่ งชาติ
และสํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาตรา ๔๒ ในวาระเริ3 มแรก ให้มีคณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนคณะหนึ3งประกอบด้วย ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ผูแ้ ทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแ้ ทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแ้ ทนการเคหะแห่งชาติ ผูแ้ ทนองค์กร
ชุมชน จํานวนสามคน และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ3งรัฐมนตรี แต่งตัง เป็ นกรรมการ
ให้กรรมการตามวรรคหนึ3ง เลือกกรรมการคนหนึ3งทําหน้าที3เป็ นประธานกรรมการ
ให้กรรมการผูจ้ ดั การสํานักงานพัฒนาชุ มชนเมื อง การเคหะแห่ งชาติ เป็ นกรรมการ
และเลขานุการโดยตําแหน่ง
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการเตรี ยมการจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทําหน้าที3สรร
หาประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๓) และ (๔) สําหรับวาระเริ3 มแรก และปฏิบตั ิหน้าที3
ต่าง ๆ เท่าที3จาํ เป็ นเกี3ยวกับการดําเนินงานของสถาบันจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี
มาตรา ๔๔ ลูกจ้างของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแห่ งชาติและลูกจ้างของ
สํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ มี
สิ ทธิขอเปลี3ยนไปเป็ นเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสถาบัน
ลูกจ้างตามวรรคหนึ3 งซึ3 งสมัครใจเปลี3ยนไปเป็ นเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสถาบันต้อง
ใช้สิทธิ แจ้งความจํานงเป็ นหนังสื อต่อผูบ้ งั คับบัญชา ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที3 พระราชกฤษฎี กานี
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื3 อนไขที3 คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒
กําหนด
การเปลี3ยนไปเป็ นเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี ไม่ถือว่า
เป็ นการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจ้างหรื อทางราชการเลิกหรื อยุบตําแหน่ง
การจะบรรจุ แ ละแต่ ง ตัง ลูกจ้า งตามวรรคหนึ3 ง ให้ดาํ รงตําแหน่ ง ใด ให้เป็ นไปตาม
อัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรื อค่าจ้างตามที3คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กําหนดซึ3 ง
จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอัตรากําลังของสถาบันที3จะมีข ึนด้วย และจะต้องได้รับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการและประโยชน์อย่างอื3นไม่นอ้ ยกว่าที3ลกู จ้างผูน้  นั เคยได้รับ
อยู่เ ดิ ม ทัง นี โดยผู้น ั นจะต้อ งผ่ า นการคัด เลื อ กและประเมิ น ผลตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที3
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กําหนดด้วย

การบรรจุ แ ละแต่ ง ตัง ลูกจ้างที3 ผ่านการคัดเลื อกและประเมิ นผลเป็ นเจ้าหน้าที3 หรื อ
ลูกจ้างของสถาบันให้มีผลในวันที3คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิให้มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑
มาตรา ๔๕ ลูกจ้างของสํานักงานพัฒนาชุ มชนเมื อง การเคหะแห่ งชาติ หรื อลูกจ้าง
ของสํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ผูใ้ ดไม่ประสงค์โอนไปเป็ นลูกจ้างของสถาบัน หรื อไม่ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามมาตรา
๔๔ ให้ถือว่าลูกจ้างผูน้  นั ออกจากงานเพราะยุบตําแหน่งหรื อเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด หรื อเป็ นการให้
ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรื อยุบตําแหน่ งโดยไม่มีความผิด และให้ได้สิทธิ ประโยชน์
เกี3ยวกับค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรื อให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๖ เพื3อประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิ ทธิ ประโยชน์
ตามข้อบังคับของสถาบัน ให้นับเวลาทํางานในขณะที3เป็ นลูกจ้างในสังกัดเดิมหรื อส่ วนราชการเดิ ม
ต่อเนื3องกับเวลาทํางานของเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างสถาบันด้วย ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไข
ที3คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กําหนด โดยคํานึ งถึงความเป็ นธรรม และกฎหมาย ระเบียบ หรื อ
ข้อบังคับอื3นอันเกี3ยวกับสิ ทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที3หรื อลูกจ้างด้วย
มาตรา ๔๗ ให้กรรมการผูจ้ ัดการสํานักงานพัฒนาชุ ม ชนเมื อง การเคหะแห่ งชาติ
ปฏิ บัติ ห น้า ที3 ใ นฐานะผูอ้ าํ นวยการตามพระราชกฤษฎี ก านี เท่ า ที3 จ ํา เป็ น จนกว่ า จะมี ก ารแต่ ง ตัง
ผูอ้ าํ นวยการตามพระราชกฤษฎีกานี ซึ3งต้องไม่เกินเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที3พระราชกฤษฎีกานีใช้บงั คับ
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ โดยที3ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบ
ปั ญหาสังคมในเรื3 องเกี3ยวกับความเหลื3อมลําของรายได้ การกระจายรายได้ และระดับความเจริ ญที3
แตกต่างกันระหว่างสังคมเมืองกับชนบท ในขณะที3องค์กรชุมชนซึ3 งเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมยังประสบปัญหาขาดความรู้และทักษะในการบริ หารจัดการ ทําให้ยงั ไม่สามารถเป็ น
ที3 พ3 ึ ง ของชุ ม ชนได้อ ย่า งแท้จ ริ ง ดัง นัน สมควรจัด ตัง องค์ก ารมหาชนเพื3 อ สนับ สนุ น และให้ ก าร
ช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครื อข่ายองค์กรชุมชนเกี3ยวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การ
เพิม3 รายได้ การพัฒนาที3อยูอ่ าศัยและสิ3 งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องสมาชิกในชุมชน
ทังในเมืองและชนบท และเพื3อให้มีการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชน
และเครื อข่ายองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิง3 ขึน อันจะเป็ นพืนฐานสําคัญที3จะช่วยให้เศรษฐกิจและ
สังคมไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีการกระจายความเจริ ญทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างทัว3 ถึงและ
ยัง3 ยืน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที3ของส่ วนราชการให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔
มาตรา ๑๓๙ ในพระราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคําว่า “รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง” เป็ น “รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน3 คงของมนุษย์”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาฉบับนี คื อ โดยที3 พระราชบัญญัติปรั บปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัติให้จดั ตังส่ วนราชการขึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ3 งได้มี
การตราพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอํา นาจหน้า ที3 ข องส่ ว นราชการให้เ ป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม นันแล้ว และเนื3 องจากพระราชบัญญัติด ังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที3ของส่ วนราชการ รัฐมนตรี ผดู้ าํ รงตําแหน่งหรื อผูซ้ 3 ึ งปฏิบตั ิหน้าที3ในส่ วน
ราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที3ที3โอนไปด้วย ฉะนัน เพื3ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามหลักการที3ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพือ3 ให้
ผูเ้ กี3 ยวข้องมี ความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ ตอ้ งไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที3 ว่าตาม
๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที3 ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่ วนราชการหรื อผูร้ ับผิดชอบตามกฎหมายนันไปเป็ นของหน่ วยงาน
ใดหรื อผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มี การเปลี3 ยนชื3 อส่ วนราชการ รั ฐมนตรี ผูด้ าํ รง
ตําแหน่ งหรื อผูซ้ 3 ึ งปฏิบตั ิ หน้าที3 ของส่ วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที3 และเพิ3มผูแ้ ทนส่ วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิ จที3มีการตัดโอนจากส่ วนราชการเดิมมาเป็ นของส่ วนราชการ
ใหม่รวมทังตัดส่ วนราชการเดิมที3มีการยุบเลิกแล้ว ซึ3 งเป็ นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี
พระราชกฤษฎีกาจัดตังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎี กาฉบับนี คื อ โดยที3 เป็ นการสมควรปรั บปรุ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในสัดส่ วนของกรรมการส่ วนราชการ
หรื อหน่ วยงานที3เกี3ยวข้อง เพื3อให้การบริ หารงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
มีประสิ ทธิภาพมากขึนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทังสมควรขยายระยะเวลาการจัดทํา
งบดุลงบการเงิน และบัญชีทาํ การส่ งผูส้ อบบัญชี เพื3อเพิ3มประสิ ทธิ ภาพและโอกาสในการปฏิบตั ิงาน
ของผูป้ ฏิบตั ิงานที3เกี3ยวข้อง จึงจําเป็ นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี

๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที3 ๔๐ ก/หน้า ๑๗/๘ สิ งหาคม ๒๕๕๐

