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พระราชกฤษฎีกา 
จดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๓๑ 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที3 ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีที3 ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ ฯ 
ใหป้ระกาศวา่ 

โดยที3เป็นการสมควรจดัตั�งสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนขึ�นเป็นองค์การมหาชนตาม
กฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชน 

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยและ
มาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตรา 
พระราชกฤษฎีกาขึ�นไว ้ดงัต่อไปนี�  

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี� เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องคก์ารมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓” 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี� ให้ใชบ้งัคบัเมื3อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันับแต่วนัถดัจาก
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป เวน้แต่มาตรา ๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ 
ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี�  
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที3 มีวิถีชีวิตเกี3ยวพนักัน และมีการติดต่อสื3อสาร

ระหวา่งกนัอยา่งเป็นปกติและต่อเนื3อง โดยเหตุที3อยูใ่นอาณาบริเวณเดียวกนั หรือมีอาชีพเดียวกนัหรือ
ประกอบกิจกรรมที3มีวตัถุประสงคร่์วมกนั หรือมีวฒันธรรม ความเชื3อ หรือความสนใจร่วมกนั 

“องคก์รชุมชน” หมายความวา่ กลุ่มคนที3มีระบบการจดัการที3สมาชิกของชุมชนจดัตั�ง
ขึ�นเพื3อดาํเนินการร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื3อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พฒันาอาชีพ เพิ3ม
รายได ้พฒันาที3อยูอ่าศยัและสิ3งแวดลอ้ม หรือพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในกลุ่ม 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที3 ๗๑ ก/หนา้ ๕/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 



“เครือข่ายองค์กรชุมชน” หมายความว่า กลุ่มองค์กรชุมชนที3มีการรวมตวักนัโดยมี
วตัถุประสงคที์3จะกระทาํกิจการอยา่งหนึ3งอยา่งใด เพื3อประโยชน์ขององคก์รชุมชนในกลุ่มนั�น 

“เงินกองทุน” หมายความว่า ทุน เงินสํารอง และกาํไรสุทธิคงเหลือหลังจากการ
จดัสรรแลว้  ทั�งนี�  เมื3อหกัผลขาดทุนที3เกิดขึ�นในทุกงวดการบญัชีออกแลว้ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
“สถาบนั” หมายความวา่ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
“ผูอ้าํนวยการ” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
“เจา้หนา้ที3” หมายความวา่ เจา้หนา้ที3สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
“ลกูจา้ง” หมายความวา่ ลกูจา้งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกานี�  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั3นคงของมนุษย*์

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี�  

หมวด ๑ 
การจดัตั�ง วตัถุประสงค ์และอาํนาจหนา้ที3 

   

มาตรา ๕  ใหจ้ดัตั�งองคก์ารมหาชนขึ�น เรียกวา่ “สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์าร
มหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “พอช.” และให้ใช้ชื3อเป็นภาษาองักฤษว่า “Community Organizations 
Development Institute (Public Organization)” เรียกโดยยอ่วา่ “CODI” 

มาตรา ๖  ใหส้ถาบนัมีสาํนกังานใหญ่อยูใ่นกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใกลเ้คียง 
มาตรา ๗  ใหส้ถาบนัมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี�  
(๑) สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

เกี3ยวกบัการประกอบอาชีพ การพฒันาอาชีพ การเพิ3มรายได ้การพฒันาที3อยูอ่าศยัและสิ3งแวดลอ้มและ
การพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชนทั�งในเมืองและชนบท โดยยึดหลกัการพฒันาแบบ
องค์รวมหรือบูรณาการและหลกัการพฒันาที3สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสาํคญั ทั�งนี�  เพื3อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและประชาสงัคม 

(๒) สนบัสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์ร
ชุมชน 

 



(๓) สนบัสนุนและใหก้ารช่วยเหลือเพื3อการพฒันาองคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์าร
ชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือดงักล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือขององค์กรชุมชนและเครือข่าย
องคก์รชุมชนทั�งในระดบัทอ้งถิ3น ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

มาตรา ๘  เพื3อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที3กาํหนดไวใ้นมาตรา ๗ ให้สถาบนัมีอาํนาจ
และหนา้ที3ดงัต่อไปนี�ดว้ย 

(๑) ประสานงานการพฒันาองค์กรชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เขา้ถึงชุมชนตาม
ความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

(๒) ศึกษาและวิจยัเกี3ยวกบัองคก์รชุมชนและการพฒันาองคก์รชุมชน 
(๓) ส่งเสริมและแนะนําให้องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทที3

เหมาะสมในการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนใหดี้ขึ�น รวมถึงการพฒันากิจกรรมในเชิงธุรกิจ 
(๔) รับรองสถานภาพการเป็นองคก์รชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื3อให้ไดรั้บ

ประโยชน์จากกิจการที3อยูใ่นอาํนาจของสถาบนั 
(๕) ใหสิ้นเชื3อแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน 
(๖) ใหบ้ริการฝึกอบรม สมัมนา หรือการเรียนรู้ในรูปแบบอื3น ๆ แก่องคก์รชุมชนและ

เครือข่ายองคก์รชุมชนใหส้ามารถพฒันาการบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(๗) จดัหาเงินทุนเพื3อใชใ้นการดาํเนินงานของสถาบนั 
(๘) ร่วมลงทุนกบัองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบนัการเงิน และองค์กร

หรือนิติบุคคล โดยการร่วมลงทุนรวมกนัทั� งหมดต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินกองทุนของ
สถาบนัและการร่วมลงทุนกบัองคก์รชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบนัการเงิน และองคก์รหรือ
นิติบุคคลรายหนึ3 งรายใดตอ้งไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนของสถาบนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็น
ชอบจากรัฐมนตรี 

(๙) จดัใหไ้ดม้า จาํหน่ายไป ทาํนิติกรรม หรือดาํเนินการอื3นใดเกี3ยวกบับรรดาสิทธิใน
ทรัพยสิ์นทั�งในและนอกราชอาณาจกัร 

(๑๐) กูห้รือยมืเงินภายในและภายนอกราชอาณาจกัร 
(๑๑) ออกพนัธบตัรหรือตราสารอื3นใดเพื3อการลงทุน 
(๑๒) ตั�งตวัแทนหรือนายหน้า มอบหมายหรือว่าจา้งให้บุคคลอื3นประกอบกิจการต่าง ๆ 

เพื3อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
 



(๑๓) รับเป็นตวัแทนหรือนายหน้า รับมอบหมายหรือรับจา้งบุคคลอื3นเพื3อประกอบ
กิจการต่าง ๆ ภายในขอบวตัถุประสงคข์องสถาบนั 

(๑๔) กระทาํการอื3นใดเพื3อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
การเขา้ร่วมลงทุนในกิจการตาม (๘) การกูย้มืเงินตาม (๑๐) และการออกพนัธบตัรหรือ

ตราสารอื3นใดเพื3อการลงทุนตาม (๑๑) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์3คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

หมวด ๒ 
ทุน รายได ้และทรัพยสิ์น 

   

มาตรา ๙  ทุนและทรัพยสิ์นในการดาํเนินกิจการของสถาบนั ประกอบดว้ย 
(๑) เงินและทรัพยสิ์นที3ไดรั้บโอนมาตามมาตรา ๔๑ 
(๒) เงินอุดหนุนทั3วไปที3รัฐบาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ3น รวมทั� งจาก

ต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ และเงินหรือทรัพยสิ์นที3มีผูอุ้ทิศให ้
(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายไดจ้ากการดาํเนินการ 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถาบนั 
มาตรา ๑๐  บรรดารายไดข้องสถาบนัไม่เป็นรายไดที้3ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงั ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั และกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๑๑  ให้อสังหาริมทรัพยที์3สถาบันได้มาจากการให้หรือจากการซื�อด้วยเงิน 
รายไดข้องสถาบนัเป็นกรรมสิทธิe ของสถาบนั 

ใหส้ถาบนัมีอาํนาจในการปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้จาํหน่าย และจดัหาประโยชน์
จากทรัพยสิ์นของสถาบนั 

มาตรา ๑๒  การใชจ่้ายเงินของสถาบนัใหใ้ชจ่้ายไปเพื3อกิจการของสถาบนัโดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินของสถาบนั ให้เป็นไปตามระเบียบที3คณะกรรมการ

กาํหนด 
มาตรา ๑๓  เงินสาํรองของสถาบนั ให้ประกอบดว้ยเงินสาํรองธรรมดาซึ3 งตั�งไวเ้ผื3อ

ขาด เงินสาํรอง เพื3อไถ่ถอนหนี�  เงินสาํรองเพื3อขยายกิจการ และเงินสาํรองอื3น ๆ เพื3อความประสงคแ์ต่
ละอยา่งโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

เงินสาํรองนี�จะนาํออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 



หมวด ๓ 
การบริหารและการดาํเนินกิจการ 

   

มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ3 ง เรียกว่า “คณะกรรมการสถาบันพฒันา
องคก์รชุมชน” ประกอบดว้ย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ3 งคณะรัฐมนตรีแต่งตั� งจากบุคคลที3ได้รับการสรรหาซึ3 งมี
ความรู้ความเชี3ยวชาญและประสบการณ์สูงดา้นการพฒันาชุมชนหรือดา้นการบริหารองคก์ร 

(๒)๒ กรรมการส่วนราชการหรือหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง จาํนวนสี3คน ไดแ้ก่ ผูแ้ทน
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั3นคงของมนุษย ์ผูแ้ทนกรมการพฒันาชุมชน ผูแ้ทนสาํ นกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

(๓) กรรมการผูแ้ทนองคก์รชุมชน จาํนวนสามคน ซึ3งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งจากบุคคลที3
ไดรั้บการสรรหาจากตวัแทนขององคก์รชุมชน 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวนสองคน ซึ3 งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งจากบุคคลที3ไดรั้บ
การสรรหาซึ3งมีความรู้ความเชี3ยวชาญ และประสบการณ์ดา้นการพฒันาชุมชน ดา้นการบริหารองคก์ร
ดา้นการเงิน หรือดา้นอื3นอนัเป็นประโยชน์แก่กิจการของสถาบนั และเป็นบุคคลซึ3งมิใช่ขา้ราชการหรือ
ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานอื3นของรัฐอยา่งนอ้ยหนึ3งคน 

ใหผู้อ้าํนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตาํแหน่ง และให้ผูอ้าํนวยการแต่งตั�ง
เจา้หนา้ที3เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม (๑) (๓) และ (๔) 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที3รัฐมนตรีกาํหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) ต้องมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี�  

(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ตํ3ากวา่สามสิบหา้ปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจด็สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที3สุดให้จาํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับ

ความผิดที3ไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๒ ขอ้ ๑๔ (๒) แกไ้ขเพิ3มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 

(ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



(๕) ไม่เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถิ3นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ3น 
กรรมการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งซึ3 งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที3ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจา้หนา้ที3พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นเจา้หน้าที3หรือลูกจา้งของสถาบนัหรือที3ปรึกษาหรือผูเ้ชี3ยวชาญที3มีสัญญา
จา้งกบัสถาบนั 

มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบนัจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ในกิจการที3กระทาํกบัสถาบนัหรือในกิจการที3ขดัหรือแยง้กบัวตัถุประสงคข์องสถาบนั ทั�งนี�  ไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่เป็นผูซึ้3 งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุนตามมาตรา ๘ 
(๘) หรือเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการขององคก์รชุมชนผูไ้ดสิ้นเชื3อจากสถาบนั 

มาตรา ๓๗๓  ให้สถาบันจัดทาํงบดุล งบการเงิน และบัญชีทาํการ ส่งผูส้อบบัญชี
ภายในหนึ3งร้อยยี3สิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีบญัชีทุกปี 

เมื3อครบกาํหนดตามวาระในวรรคหนึ3 ง หากยงัมิไดมี้การแต่งตั�งประธานกรรมการหรือ
กรรมการขึ�นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ3 งพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั�นอยูใ่นตาํแหน่งเพื3อ
ดาํเนินงานต่อไปจนกวา่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ3งไดรั้บแต่งตั�งใหม่เขา้รับหนา้ที3 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ3 งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บแต่งตั�งอีกได ้
แต่จะดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

มาตรา ๑๘  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการ
ตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) พน้จากตาํแหน่ง เมื3อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที3 มีความประพฤติเสื3อมเสียหรือ

หยอ่นความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะต้องห้ามอย่างหนึ3 งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ หรือ

กระทาํการอนัมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที3ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) 

พน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ ให้ทาํการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั�งผูอื้3นดาํรงตาํแหน่งแทน 
เวน้แต่วาระเหลืออยูไ่ม่ถึงเกา้สิบวนั จะไม่แต่งตั�งกรรมการแทนกไ็ด ้และให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั�งแทนนั�นอยู่
ในตาํแหน่งเท่ากบัวาระที3เหลืออยูข่องกรรมการซึ3งไดแ้ต่งตั�งไวแ้ลว้ 
                                                 

๓ ขอ้ ๓๗ วรรคหนึ3 ง แกไ้ขเพิ3มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) (ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ในกรณีที3ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) พน้จากตาํแหน่ง
ก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทั�งหมดที3มีอยูจ่นกวา่จะมีการแต่งตั�งประธานกรรมการ
หรือกรรมการตามความในวรรคหนึ3 ง และในกรณีที3ประธานกรรมการพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระให้
กรรมการที3เหลือเลือกกรรมการคนหนึ3งทาํหนา้ที3ประธานกรรมการเป็นการชั3วคราว 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที3ดงัต่อไปนี�  
(๑) กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของสถาบนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
(๒) กาํหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาํเนินงานของ

สถาบนั 
(๓) อนุมติัแผนการลงทุนและแผนการเงินของสถาบนั 
(๔) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานและการบริหารงานทั3วไป ตลอดจนออกระเบียบ 

ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้กาํหนดเกี3ยวกบัสถาบนัในเรื3องดงัต่อไปนี�  
(ก) การบริหารงานทั3วไปของสถาบัน การจัดแบ่งส่วนงานของสถาบัน และ

ขอบเขตหนา้ที3ของส่วนงานดงักล่าว 
(ข) การกาํหนดตาํแหน่ง คุณสมบติัเฉพาะตาํแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้งและเงิน

อื3นของเจา้หนา้ที3และลกูจา้ง 
(ค) การคดัเลือก การบรรจุ การแต่งตั�ง การถอดถอน วินยัและการลงโทษทางวินยั 

การออกจากตาํแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที3และลูกจ้าง รวมทั� ง
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื3อนไขในการจา้งลกูจา้ง 

(ง) การบริหารและจดัการการเงิน การพสัดุ และทรัพยสิ์นของสถาบนั รวมทั�ง
การบญัชีและการจาํหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญ 

(จ) การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อื3นแก่เจา้หนา้ที3และลกูจา้ง 
(ช) ขอบเขตอาํนาจหน้าที3และระเบียบเกี3ยวกบัการปฏิบัติหน้าที3ของผูต้รวจสอบ

ภายใน 
(๕) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่าย

องคก์รชุมชน 
(๖) ออกขอ้บงัคบัวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสนบัสนุนการพฒันาองคก์รชุมชนและ

เครือข่ายองคก์รชุมชน 
(๗) ออกข้อบงัคับว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื3อนไขการให้สินเชื3อแก่องค์กร

ชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน 
(๘) กระทาํการอื3นใดที3จาํเป็นหรือต่อเนื3องเพื3อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสถาบนั 



ระเบียบเกี3ยวกบัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญตาม (๔) (ง) ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์3คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๒๑  การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่กึ3งหนึ3 ง
ของจาํนวนกรรมการทั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ที3ได ้ใหที้3ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ3งเป็นประธานในที3ประชุม 

การวินิจฉยัชี�ขาดของที3ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ3งให้มีเสียงหนึ3 งในการ
ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มขึ�นอีกเสียงหนึ3งเป็นเสียงชี�ขาด 

มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั�งผูท้รงคุณวุฒิซึ3 งมีความเชี3ยวชาญให้เป็นที3
ปรึกษาของคณะกรรมการ  และมีอาํนาจแต่งตั�งคณะอนุกรรมการเพื3อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งใด
อยา่งหนึ3งตามที3คณะกรรมการมอบหมายให ้

ให้นาํบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาใช้บงัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการดว้ยโดย
อนุโลม 

มาตรา ๒๓  ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ ที3ปรึกษา อนุกรรมการไดรั้บเบี�ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื3นตามหลกัเกณฑที์3คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

มาตรา ๒๔ ใหส้ถาบนัมีผูอ้าํนวยการคนหนึ3ง 
คณะกรรมการเป็นผูมี้อาํนาจสรรหา แต่งตั�ง และถอดถอนผูอ้าํนวยการ 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาผูอ้าํนวยการ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ 
มาตรา ๒๕  ผูอ้าํนวยการตอ้งเป็นผูส้ามารถทาํงานให้แก่สถาบนัไดเ้ต็มเวลาและตอ้ง

เป็นผูที้3มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี�  
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่เกินหกสิบหา้ปีบริบูรณ์ในวนัที3ไดรั้บการแต่งตั�ง 
(๓) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมในการบริหารกิจการของ

สถาบนัตามวตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหนา้ที3ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
(๔) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหนึ3งอยา่งใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 
(๕) ไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการที3กระทาํกบัสถาบนั 
มาตรา ๒๖  ผูอ้าํนวยการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสี3ปี และอาจไดรั้บแต่งตั�งอีกได ้

แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
มาตรา ๒๗  นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่งเมื3อ 
(๑) ตาย 



(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที3กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงระหวา่งคณะกรรมการกบัผูอ้าํนวยการ 
(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที3 มีความประพฤติเสื3อมเสียหรือ

หยอ่นความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหนึ3งอยา่งใดตามมาตรา ๒๕ 
มติของคณะกรรมการให้ผูอ้าํนวยการพน้จากตาํแหน่งตาม (๔) ตอ้งประกอบดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมดเท่าที3มีอยู ่โดยไม่นบัรวมผูอ้าํนวยการ 
มาตรา ๒๘  ผูอ้าํนวยการมีหน้าที3บริหารกิจการของสถาบนัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าที3ของสถาบนั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบายประกาศ และมติ
ของคณะกรรมการและเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที3และลูกจา้งทุกตาํแหน่ง เวน้แต่ผูด้าํรงตาํแหน่ง       
ผูต้รวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทั�งใหมี้หนา้ที3ดงัต่อไปนี�  

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการเพื3อใหก้ารดาํเนินงานของ
สถาบนับรรลุวตัถุประสงค ์

(๒) เสนอรายงานประจาํปีเกี3ยวกบัผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถาบนัรวมทั�ง
รายงานการเงินและบญัชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการ
เพื3อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี3ยวกบัการปรับปรุงกิจการและการดาํเนินงานของสถาบนัให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวตัถุประสงคต่์อคณะกรรมการ 

ผูอ้าํนวยการตอ้งรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบนั 
มาตรา ๒๙  ผูอ้าํนวยการมีอาํนาจ 
(๑) บรรจุ แต่งตั�ง เลื3อน ลด ตดัเงินเดือนหรือค่าจา้ง ลงโทษทางวินยัเจา้หนา้ที3และลูกจา้ง 

ตลอดจนให้เจา้หนา้ที3และลูกจา้งออกจากตาํแหน่ง ทั�งนี�  ตามขอ้บงัคบัที3คณะกรรมการกาํหนด แต่ถา้เป็น
พนักงานหรือลูกจา้งตั�งแต่ตาํแหน่งที3ปรึกษา ผูเ้ชี3ยวชาญ ผูอ้าํนวยการฝ่าย หรือผูด้าํรงตาํแหน่งเทียบเท่า 
ขึ�นไป จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

(๒) วางระเบียบเกี3ยวกบัการดาํเนินงานของสถาบนัโดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ขอ้กาํหนด นโยบาย ประกาศหรือมติที3คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๐  ในกิจการที3เกี3ยวกบับุคคลภายนอก ใหผู้อ้าํนวยการเป็นผูแ้ทนของสถาบนั 
เพื3อการนี� ผูอ้าํนวยการจะมอบอาํนาจให้บุคคลใดปฏิบติังานเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้แต่ตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัที3คณะกรรมการกาํหนด 

 



มาตรา ๓๑  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้าํหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื3น
ของผูอ้าํนวยการ ตามหลกัเกณฑที์3คณะรัฐมนตรีกาํหนด 

หมวด ๔ 
ผูป้ฏิบติังานของสถาบนั 

   

มาตรา ๓๒  ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัมีสามประเภท คือ 
(๑) เจา้หน้าที3หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผูซึ้3 งปฏิบติังานโดยไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก

งบประมาณของสถาบนั 
(๒) ที3ปรึกษาหรือผูเ้ชี3ยวชาญ ไดแ้ก่ ผูซึ้3 งสถาบนัจา้งใหป้ฏิบติัหนา้ที3เป็นที3ปรึกษาหรือ

ผูเ้ชี3ยวชาญโดยมีสญัญาจา้ง 
(๓) เจา้หนา้ที3ของรัฐซึ3งมาปฏิบติังานของสถาบนัเป็นการชั3วคราวตามมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๓  เจา้หนา้ที3 ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี�  
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ตํ3ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทาํงานใหส้ถาบนัไดเ้ตม็เวลา 
(๔) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และอาํนาจหน้าที3ของ

สถาบนั 
(๕) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจา้งของรัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื3นของรัฐ หรือพนกังานหรือลกูจา้งของราชการส่วนทอ้งถิ3น 
(๖) ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕) 
(๗) ไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการที3กระทาํกบัสถาบนั 
มาตรา ๓๔  เจา้หนา้ที3พน้จากตาํแหน่งเมื3อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มอยา่งหนึ3งอยา่งใดตามมาตรา ๓๓ 
(๔) ถูกให้ออกหรือปลดออก เพราะไม่ผ่านการประเมินผลงาน หรือกระทาํผิดวินัย 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที3คณะกรรมการกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
(๕) ออกตามเงื3อนไขที3ระบุไวใ้นสญัญาจา้ง 
 



มาตรา ๓๕  เพื3อประโยชน์ในการบริหารงานของสถาบนั รัฐมนตรีอาจขอให้ขา้ราชการ 
พนกังาน เจา้หนา้ที3 หรือผูป้ฏิบติังานอื3นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนทอ้งถิ3น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื3นของรัฐ มาปฏิบติังานในสถาบนัเป็นการชั3วคราวได ้ทั�งนี�  เมื3อไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งของผูน้ั�น และมีขอ้ตกลงที3ทาํไวใ้นการอนุมติั 

ในกรณีที3ขา้ราชการ พนักงาน เจา้หน้าที3 หรือผูป้ฏิบติังานอื3นตามวรรคหนึ3 ง ไดรั้บ
อนุมติัให้มาปฏิบติังานเป็นเจา้หน้าที3ของสถาบนั ให้ถือว่าเป็นการไดรั้บอนุญาตให้ออกจากราชการ
หรือออกจากงานไปปฏิบติังานใด ๆ และให้นับเวลาระหว่างที3มาปฏิบติังานในสถาบนั สําหรับการ
คาํนวณบาํเหน็จบาํนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื3นทาํนองเดียวกนัเสมือนอยู่ปฏิบติัราชการหรือ
ปฏิบติังานเตม็เวลาดงักล่าว แลว้แต่กรณี 

เมื3อสิ�นสุดระยะเวลาที3มาปฏิบัติงานให้สถาบนั ให้บุคคลตามวรรคหนึ3 งได้รับการ
บรรจุและแต่งตั� งให้ดาํรงตาํแหน่งและรับเงินเดือนในส่วนราชการหรือหน่วยงานเดิมในระดับ
ตาํแหน่งที3ไม่ตํ3ากวา่ระดบัตาํแหน่งเดิมตามขอ้ตกลงที3ทาํไว ้

หมวด ๕ 
การบญัชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 

   

มาตรา ๓๖  การบญัชีของสถาบนั ให้จดัทาํตามหลกัสากลตามแบบและหลกัเกณฑที์3
คณะกรรมการกาํหนด และตอ้งจดัให้มีการตรวจสอบภายในเกี3ยวกบัการเงิน การบญัชี และการพสัดุ
ของสถาบนั ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละครั� ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมี้ผูป้ฏิบติังานของสถาบนัทาํหนา้ที3เป็นผูต้รวจสอบภายใน
โดยเฉพาะและใหรั้บผิดชอบขึ�นตรงต่อคณะกรรมการ ตามระเบียบที3คณะกรรมการกาํหนด 

มาตรา ๓๗  ใหส้ถาบนัจดัทาํงบดุล งบการเงิน และบญัชีทาํการ ส่งผูส้อบบญัชีภายใน
หนึ3งร้อยยี3สิบวนันบัแต่วนัสิ�นปีบญัชีทุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกตามที3คณะกรรมการ
แต่งตั�งดว้ยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชี และประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพยสิ์นของสถาบนั โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นขอ้วิเคราะห์วา่ การใชจ่้ายดงักล่าวเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ ประหยดั และไดผ้ลตามเป้าหมายเพียงใด แลว้ทาํบนัทึกรายงานผลการสอบบญัชีต่อ
คณะกรรมการ 

เพื3อการนี�  ให้ผูส้อบบญัชีมีอาํนาจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ของสถาบนั สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูอ้าํนวยการ เจา้หน้าที3 ลูกจา้ง หรือผูอื้3น ซึ3 งเป็น



ตวัแทนของสถาบนั และเรียกให้ส่งสรรพสมุดบญัชีและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ เป็นการเพิ3มเติมได้
ตามความจาํเป็น 

มาตรา ๓๘  ใหส้ถาบนัทาํรายงานประจาํปีเสนอรัฐมนตรี รายงานนี� ให้กล่าวถึงผลงาน
ของสถาบนัในปีที3ล่วงมาแลว้ บญัชีทาํการพร้อมทั�งรายงานของผูส้อบบญัชี รวมทั�งคาํชี�แจงเกี3ยวกบั
นโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที3จะจดัทาํในภายหนา้ 

มาตรา ๓๙  เพื3อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการดาํเนินงาน
ของสถาบัน ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที3ได้จดัทาํไว ้ให้สถาบนัจัดให้มีการ
ประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบนัตามระยะเวลาที3คณะกรรมการกาํหนด แต่ตอ้งไม่นานกวา่สามปี 

การประเมินผลตามวรรคหนึ3ง ใหจ้ดัทาํโดยสถาบนัหรือองคก์รที3เป็นกลางและมีความ
เชี3ยวชาญในดา้นการประเมินผลกิจการ โดยมีการคดัเลือกตามวิธีการที3คณะกรรมการกาํหนด 

การประเมินผลการดาํเนินการของสถาบนัจะตอ้งแสดงขอ้เท็จจริงให้ปรากฏในดา้น
ประสิทธิผล ในด้านประสิทธิภาพ และในด้านการพฒันาองค์กร หรือในรายละเอียดอื3นตามที3
คณะกรรมการจะไดก้าํหนดเพิ3มเติมขึ�น 

ในกรณีที3มีเหตุผลจาํเป็นเป็นการเฉพาะกาล จะจดัให้มีการประเมินเป็นครั� งคราวตาม
มาตรานี�ดว้ยกไ็ด ้

หมวด ๖ 
การกาํกบัดูแล 
   

มาตรา ๔๐  ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจหน้าที3กาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการของสถาบนัให้
เป็นไปตามกฎหมายและใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั�งสถาบนันโยบายของรัฐบาล และ
มติคณะรัฐมนตรีที3เกี3ยวกบัสถาบนั เพื3อการนี� ให้รัฐมนตรีมีอาํนาจสั3งให้สถาบันชี� แจงแสดงความ
คิดเห็น ทาํรายงาน หรือยบัย ั�งการกระทาํของสถาบันที3ขัดต่อวตัถุประสงค์ของการจัดตั� งสถาบัน 
นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที3เกี3ยวกบัสถาบนั ตลอดจนสั3งสอบสวนขอ้เท็จจริง
เกี3ยวกบัการดาํเนินงานของสถาบนัได ้

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๔๑  ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดาํเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบญัญติั
องคก์ารมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื3ออนุมติัให้มีการโอนอาํนาจหนา้ที3กิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หนี� สิน และ



เงินงบประมาณของโครงการพฒันาคนจนในเมืองการเคหะแห่งชาติ และของสาํนกังานกองทุนพฒันา
ชนบท สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที3มีอยู่ในวนัที3พระราช
กฤษฎีกาใชบ้งัคบัไปเป็นของสถาบนั และให้ยบุเลิกโครงการพฒันาคนจนในเมือง การเคหะแห่งชาติ 
และสาํนกังานกองทุนพฒันาชนบท สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

มาตรา ๔๒  ในวาระเริ3มแรก ใหมี้คณะกรรมการเตรียมการจดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชนคณะหนึ3งประกอบดว้ย ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผูแ้ทนสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั ผูแ้ทนกรมการพฒันาชุมชน ผูแ้ทนการเคหะแห่งชาติ ผูแ้ทนองคก์ร
ชุมชน จาํนวนสามคน และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวนสามคน ซึ3งรัฐมนตรีแต่งตั�ง เป็นกรรมการ 

ใหก้รรมการตามวรรคหนึ3ง เลือกกรรมการคนหนึ3งทาํหนา้ที3เป็นประธานกรรมการ 
ให้กรรมการผูจ้ดัการสํานักงานพฒันาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ เป็นกรรมการ

และเลขานุการโดยตาํแหน่ง 
มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการเตรียมการจดัตั�งสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนทาํหน้าที3สรร

หาประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๓) และ (๔) สาํหรับวาระเริ3มแรก และปฏิบติัหนา้ที3
ต่าง ๆ เท่าที3จาํเป็นเกี3ยวกบัการดาํเนินงานของสถาบนัจนกวา่จะมีคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี�  

มาตรา ๔๔  ลกูจา้งของสาํนกังานพฒันาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติและลูกจา้งของ
สาํนักงานกองทุนพฒันาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี
สิทธิขอเปลี3ยนไปเป็นเจา้หนา้ที3หรือลกูจา้งของสถาบนั 

ลูกจา้งตามวรรคหนึ3งซึ3 งสมคัรใจเปลี3ยนไปเป็นเจา้หน้าที3หรือลูกจา้งของสถาบนัตอ้ง
ใช้สิทธิแจง้ความจาํนงเป็นหนังสือต่อผูบ้งัคบับญัชา ภายในสามสิบวนันับแต่วนัที3พระราชกฤษฎีกานี�
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื3อนไขที3คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ 
กาํหนด 

การเปลี3ยนไปเป็นเจา้หน้าที3หรือลูกจา้งของสถาบนัตามพระราชกฤษฎีกานี�  ไม่ถือว่า
เป็นการออกจากงานเพราะสงักดัเดิมเลิกจา้งหรือทางราชการเลิกหรือยบุตาํแหน่ง 

การจะบรรจุและแต่งตั� งลูกจ้างตามวรรคหนึ3 งให้ดาํรงตาํแหน่งใด ให้เป็นไปตาม
อตัรากาํลงั คุณสมบติั และอตัราเงินเดือนหรือค่าจา้งตามที3คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กาํหนดซึ3 ง
จะตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างและอตัรากาํลงัของสถาบนัที3จะมีขึ�นดว้ย และจะตอ้งไดรั้บ
เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน หรือสวสัดิการและประโยชน์อยา่งอื3นไม่นอ้ยกวา่ที3ลกูจา้งผูน้ั�นเคยไดรั้บ
อยู่เ ดิม  ทั� งนี�  โดยผู ้นั� นจะต้องผ่านการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที3
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กาํหนดดว้ย 

 



การบรรจุและแต่งตั� งลูกจ้างที3ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลเป็นเจ้าหน้าที3หรือ
ลกูจา้งของสถาบนัใหมี้ผลในวนัที3คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัใหมี้การดาํเนินการตามมาตรา ๔๑ 

มาตรา ๔๕  ลูกจา้งของสํานักงานพฒันาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ หรือลูกจา้ง
ของสาํนกังานกองทุนพฒันาชนบท สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผูใ้ดไม่ประสงค์โอนไปเป็นลูกจา้งของสถาบนั หรือไม่ผ่านการคดัเลือกและประเมินผลตามมาตรา 
๔๔ ใหถื้อวา่ลกูจา้งผูน้ั�นออกจากงานเพราะยบุตาํแหน่งหรือเลิกจา้งโดยไม่มีความผิด หรือเป็นการให้
ออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตาํแหน่งโดยไม่มีความผิด และให้ไดสิ้ทธิประโยชน์
เกี3ยวกบัค่าชดเชยตามกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ หรือให้ไดรั้บบาํเหน็จตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จลกูจา้ง แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๔๖  เพื3อประโยชน์ในการนับเวลาการทาํงานสาํหรับคาํนวณสิทธิประโยชน์
ตามขอ้บงัคบัของสถาบนั ให้นับเวลาทาํงานในขณะที3เป็นลูกจา้งในสังกดัเดิมหรือส่วนราชการเดิม
ต่อเนื3องกบัเวลาทาํงานของเจา้หนา้ที3หรือลกูจา้งสถาบนัดว้ย ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื3อนไข
ที3คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กาํหนด โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรม และกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบัอื3นอนัเกี3ยวกบัสิทธิประโยชน์ของเจา้หนา้ที3หรือลกูจา้งดว้ย 

มาตรา ๔๗  ให้กรรมการผูจ้ัดการสํานักงานพฒันาชุมชนเมือง การเคหะแห่งชาติ 
ปฏิบัติหน้าที3ในฐานะผูอ้าํนวยการตามพระราชกฤษฎีกานี� เท่าที3จ ําเป็น จนกว่าจะมีการแต่งตั� ง
ผูอ้าํนวยการตามพระราชกฤษฎีกานี�  ซึ3 งตอ้งไม่เกินเกา้สิบวนันบัแต่วนัที3พระราชกฤษฎีกานี� ใชบ้งัคบั 

 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน  หลีกภยั 
          นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี�  คือ โดยที3ปัจจุบนัประเทศไทยประสบ
ปัญหาสังคมในเรื3 องเกี3ยวกบัความเหลื3อมลํ�าของรายได ้การกระจายรายได ้และระดบัความเจริญที3
แตกต่างกนัระหว่างสังคมเมืองกบัชนบท ในขณะที3องค์กรชุมชนซึ3งเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันา
ชุมชนและสงัคมยงัประสบปัญหาขาดความรู้และทกัษะในการบริหารจดัการ ทาํให้ยงัไม่สามารถเป็น
ที3พึ3 งของชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั� น สมควรจัดตั� งองค์การมหาชนเพื3อสนับสนุนและให้การ
ช่วยเหลือแก่องคก์รชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชนเกี3ยวกบัการประกอบอาชีพ การพฒันาอาชีพ การ
เพิ3มรายได ้การพฒันาที3อยูอ่าศยัและสิ3งแวดลอ้ม และการพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องสมาชิกในชุมชน
ทั�งในเมืองและชนบท และเพื3อให้มีการสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่องคก์รชุมชน
และเครือข่ายองคก์รชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ยิ3งขึ�น อนัจะเป็นพื�นฐานสาํคญัที3จะช่วยให้เศรษฐกิจและ
สงัคมไทยเติบโตอยา่งมีคุณภาพ และมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งทั3วถึงและ
ยั3งยนื  จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกานี�  
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัให้สอดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหนา้ที3ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 
 

มาตรา ๑๓๙  ในพระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แกไ้ขคาํวา่ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั” เป็น “รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั3นคงของมนุษย”์ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบบันี�  คือ โดยที3พระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัให้จดัตั�งส่วนราชการขึ�นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ3 งไดมี้
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอาํนาจหน้าที3ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั�นแลว้ และเนื3องจากพระราชบญัญติัดังกล่าวได้
บญัญติัให้โอนอาํนาจหนา้ที3ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผูด้าํรงตาํแหน่งหรือผูซึ้3 งปฏิบติัหน้าที3ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแกไ้ขบทบญัญติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัอาํนาจ
หนา้ที3ที3โอนไปดว้ย ฉะนั�น เพื3ออนุวติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการที3ปรากฏในพระราชบญัญติัและพระราช
กฤษฎีกาดงักล่าว จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอนส่วนราชการ เพื3อให้
ผูเ้กี3ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมายโอนอาํนาจหน้าที3ว่าตาม

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที3 ๑๐๒ ก/หนา้ ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



กฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผิดชอบตามกฎหมายนั�นไปเป็นของหน่วยงาน
ใดหรือผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี3ยนชื3อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผูด้าํรง
ตาํแหน่งหรือผูซึ้3 งปฏิบติัหน้าที3ของส่วนราชการให้ตรงกบัการโอนอาํนาจหน้าที3 และเพิ3มผูแ้ทนส่วน
ราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที3มีการตดัโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการ
ใหม่รวมทั�งตดัส่วนราชการเดิมที3มีการยุบเลิกแลว้ ซึ3 งเป็นการแกไ้ขให้ตรงตามพระราชบญัญติัและพระ
ราชกฤษฎีกาดงักล่าวจึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกานี�  
 
พระราชกฤษฎีกาจดัตั�งสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) (ฉบบัที3 ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบันี�  คือ โดยที3เป็นการสมควรปรับปรุง
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชนในสัดส่วนของกรรมการส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที3เกี3ยวขอ้ง เพื3อให้การบริหารงานของสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องคก์ารมหาชน)   
มีประสิทธิภาพมากขึ�นและสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล รวมทั�งสมควรขยายระยะเวลาการจดัทาํ
งบดุลงบการเงิน และบญัชีทาํการส่งผูส้อบบญัชี เพื3อเพิ3มประสิทธิภาพและโอกาสในการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังานที3เกี3ยวขอ้ง จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกานี�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที3 ๔๐ ก/หนา้ ๑๗/๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 


