
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

พ.ศ. ๒๕๔๓๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนขึ้นเปนองคการมหาชน

ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา ๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ และ
มาตรา ๔๔ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
มาตรา ๓  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอส่ือสาร

ระหวางกันอยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน
หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน 

“องคกรชุมชน” หมายความวา กลุมคนที่มีระบบการจัดการที่สมาชิกของชุมชน
จัดตั้งข้ึนเพื่อดําเนินการรวมกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพ พัฒนา
อาชีพ เพ่ิมรายได พัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม หรือพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกใน
กลุม 

“เครือขายองคกรชุมชน” หมายความวา กลุมองคกรชุมชนที่มีการรวมตัวกันโดย
มีวัตถุประสงคที่จะกระทํากิจการอยางหนึ่งอยางใด เพ่ือประโยชนขององคกรชุมชนในกลุมนั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๗๑ ก/หนา ๕/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เงินกองทุน” หมายความวา ทุน เงินสํารอง และกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการ
จัดสรรแลว  ทั้งนี้ เมื่อหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย*รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วัตถุประสงค และอํานาจหนาที ่

   
 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งองคการมหาชนขึ้น เรียกวา “สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

(องคการมหาชน)” เรียกโดยยอวา “พอช.” และใหใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Community 
Organizations Development Institute (Public Organization)” เรียกโดยยอวา “CODI” 

 
มาตรา ๖  ใหสถาบันมีสํานักงานใหญอยูในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัด

ใกลเคียง 
 
มาตรา ๗  ใหสถาบันมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) สนับสนุนและใหการชวยเหลือแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน

เก่ียวกับการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัยและ
ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท โดยยึด
หลักการพัฒนาแบบองครวมหรือบูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชนมีสวนรวมเปน
แนวทางสําคัญ ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและประชาสังคม 

(๒) สนับสนุนและใหการชวยเหลือทางการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชน 

(๓) สนับสนุนและใหการชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขาย
องคการชุมชน ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและใหการชวยเหลือดังกลาวจากหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนและสรางความรวมมือขององคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชนทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๘  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในมาตรา ๗ ใหสถาบันมี

อํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ดวย 
(๑) ประสานงานการพัฒนาองคกรชุมชนของหนวยงานตาง ๆ ใหเขาถึงชุมชน

ตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
(๒) ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับองคกรชุมชนและการพัฒนาองคกรชุมชน 
(๓) สงเสริมและแนะนําใหองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนมีบทบาทที่

เหมาะสมในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนใหดีข้ึน รวมถึงการพัฒนากิจกรรมในเชิงธุรกิจ 
(๔) รับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน เพ่ือให

ไดรับประโยชนจากกิจการที่อยูในอํานาจของสถาบัน 
(๕) ใหสินเชื่อแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
(๖) ใหบริการฝกอบรม สัมมนา หรือการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ แกองคกร

ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนใหสามารถพัฒนาการบริหารจัดการในดานตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๗) จัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินงานของสถาบัน 
(๘) รวมลงทุนกับองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน สถาบันการเงิน และ

องคกรหรือนิติบุคคล โดยการรวมลงทุนรวมกันทั้งหมดตองไมเกินรอยละสามสิบของเงินกองทุน
ของสถาบันและการรวมลงทุนกับองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน สถาบันการเงิน และองคกร
หรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดตองไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนของสถาบัน เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

(๙) จัดใหไดมา จําหนายไป ทํานิติกรรม หรือดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับบรรดา
สิทธิในทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

(๑๐) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(๑๑) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๑๒) ตั้งตัวแทนหรือนายหนา มอบหมายหรือวาจางใหบุคคลอื่นประกอบ

กิจการตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๑๓) รับเปนตัวแทนหรือนายหนา รับมอบหมายหรือรับจางบุคคลอื่นเพื่อ

ประกอบกิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคของสถาบัน 
(๑๔) กระทําการอื่นใดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 
การเขารวมลงทุนในกิจการตาม (๘) การกูยืมเงินตาม (๑๐) และการออก

พันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนตาม (๑๑) ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 

 
หมวด ๒ 

ทุน รายได และทรัพยสิน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๙  ทุนและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๑ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งจาก

ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ และเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการ

ดําเนินการ 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
 
มาตรา ๑๐  บรรดารายไดของสถาบันไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๑๑  ใหอสังหาริมทรัพยที่สถาบันไดมาจากการใหหรือจากการซื้อดวยเงิน 

รายไดของสถาบันเปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน 
ใหสถาบันมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช จําหนาย และจัดหา

ประโยชนจากทรัพยสินของสถาบัน 
 
มาตรา ๑๒  การใชจายเงินของสถาบันใหใชจายไปเพื่อกิจการของสถาบัน

โดยเฉพาะ 
การเก็บรักษาและเบิกจายเงินของสถาบัน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 
มาตรา ๑๓  เงินสํารองของสถาบัน ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไว

เผื่อขาด เงินสํารอง เพ่ือไถถอนหนี้ เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ และเงินสํารองอื่น ๆ เพ่ือความ
ประสงคแตละอยางโดยเฉพาะตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร 

เงินสํารองนี้จะนําออกใชไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

หมวด ๓ 
การบริหารและการดาํเนินกจิการ 

   
 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน” ประกอบดวย 
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่ไดรับการสรรหาซึ่งมี

ความรูความเชี่ยวชาญและประสบการณสูงดานการพัฒนาชุมชนหรือดานการบริหารองคกร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)๒ กรรมการสวนราชการหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวนสี่คน ไดแก ผูแทน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแทนสํา 
นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง 

(๓) กรรมการผูแทนองคกรชุมชน จํานวนสามคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
บุคคลที่ไดรับการสรรหาจากตัวแทนขององคกรชุมชน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่
ไดรับการสรรหาซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการพัฒนาชุมชน ดานการ
บริหารองคกรดานการเงิน หรือดานอื่นอันเปนประโยชนแกกิจการของสถาบัน และเปนบุคคลซึ่ง
มิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นของรัฐอยางนอยหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหผูอํานวยการ
แตงตั้งเจาหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการตาม (๑) (๓) และ 
(๔) ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) ตอง

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ และไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญที่มี
สัญญาจางกับสถาบัน 

 
มาตรา ๑๖  ประธานกรรมการและกรรมการของสถาบันจะตองไมเปนผูมีสวนได

เสียในกิจการที่กระทํากับสถาบันหรือในกิจการที่ขัดหรือแยงกับวัตถุประสงคของสถาบัน ทั้งนี้ ไม
วาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนผูเขารวมลงทุนตาม
มาตรา ๘ (๘) หรือเปนประธานกรรมการหรือกรรมการขององคกรชุมชนผูไดสินเชื่อจากสถาบัน 

 

                                                 
๒ ขอ ๑๔ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗๓  ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที ่

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้ง
อีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

 
มาตรา ๑๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและ

กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ หรือ

กระทําการอันมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖ 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ 

(๔) พนจากตําแหนงกอนวาระ ใหทําการสรรหาและเสนอคณะรัฐมนตรีแตงตั้งผูอ่ืนดํารงตําแหนง
แทน เวนแตวาระเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได และใหผูไดรับแตงตั้ง
แทนนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๓) และ (๔) พนจาก
ตําแหนงกอนวาระ ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการทั้งหมดที่มีอยูจนกวาจะมีการแตงตั้ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการตามความในวรรคหนึ่ง และในกรณีที่ประธานกรรมการพนจาก
ตําแหนงกอนวาระใหกรรมการที่เหลือเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการเปนการ
ช่ัวคราว 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(๒) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน

ของสถาบัน 
(๓) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของสถาบัน 

                                                 
๓ ขอ ๓๗ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดเกี่ยวกับสถาบันในเรื่องดังตอไปนี้ 

(ก) การบริหารงานทั่วไปของสถาบัน การจัดแบงสวนงานของสถาบัน และ
ขอบเขตหนาที่ของสวนงานดังกลาว 

(ข) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง
และเงินอื่นของเจาหนาที่และลูกจาง 

(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษ
ทางวินัย การออกจากตําแหนง การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของเจาหนาที่และลูกจาง 
รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจางลูกจาง 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพยสินของสถาบัน 
รวมทั้งการบัญชีและการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญ 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนแกเจาหนาที่และลูกจาง 
(ช) ขอบเขตอํานาจหนาที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของผู

ตรวจสอบภายใน 
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและ

เครือขายองคกรชุมชน 
(๖) ออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองคกรชุมชน

และเครือขายองคกรชุมชน 
(๗) ออกขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการใหสินเชื่อแกองคกร

ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
(๘) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบัน 
ระเบียบเกี่ยวกับการจําหนายทรัพยสินจากบัญชีเปนสูญตาม (๔) (ง) ตอง

เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๑  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๒๒  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให

เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายให 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๓  ใหประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการไดรับเบี้ย

ประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๔ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการเปนผูมีอํานาจสรรหา แตงตั้ง และถอดถอนผูอํานวยการ 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาผู อํานวยการ ใหเปนไปตามขอกําหนดของ

คณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๕  ผูอํานวยการตองเปนผูสามารถทํางานใหแกสถาบันไดเต็มเวลาและ

ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
(๓) มีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมในการบริหารกิจการ

ของสถาบันตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
(๔) ไมมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) (๕) หรือ 

(๖) 
(๕) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
 
มาตรา ๒๖  ผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป และอาจไดรับแตงตั้ง

อีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๒๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูอํานวยการพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไวในขอตกลงระหวางคณะกรรมการกับผูอํานวยการ 
(๔) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๒๕ 
มติของคณะกรรมการใหผู อํ านวยการพนจากตําแหนงตาม  (๔) ตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู โดยไม
นับรวมผูอํานวยการ 

 
มาตรา ๒๘  ผูอํานวยการมีหนาที่บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศ และมติของคณะกรรมการและเปนผูบังคับบัญชาเจาหนาที่และลูกจางทุกตําแหนง เวน
แตผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง รวมทั้งใหมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอเปาหมาย แผนงาน และโครงการตอคณะกรรมการเพื่อใหการ
ดําเนินงานของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค 

(๒) เสนอรายงานประจําปเก่ียวกับผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถาบัน
รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปตอไปตอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดําเนินงานของสถาบัน
ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคตอคณะกรรมการ 

ผูอํานวยการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของสถาบัน 
 
มาตรา ๒๙  ผูอํานวยการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ แตงตั้ง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยเจาหนาที่

และลูกจาง ตลอดจนใหเจาหนาที่และลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางตั้งแตตําแหนงที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการฝาย หรือ
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาข้ึนไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันโดยไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด นโยบาย ประกาศหรือมติที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของ

สถาบัน เพ่ือการนี้ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตอง
เปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชนตอบ

แทนอื่นของผูอํานวยการ ตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

หมวด ๔ 
ผูปฏิบตัิงานของสถาบัน 

   
 
มาตรา ๓๒  ผูปฏิบัติงานของสถาบันมีสามประเภท คือ 
(๑) เจาหนาที่หรือลูกจาง ไดแก ผูซึ่งปฏิบัติงานโดยไดรับเงินเดือนหรือคาจาง

จากงบประมาณของสถาบัน 
(๒) ที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญ ไดแก ผูซึ่งสถาบันจางใหปฏิบัติหนาที่เปนที่

ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญโดยมีสัญญาจาง 
(๓) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๓๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  เจาหนาที่ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ และไมเกินหกสิบปบริบูรณ 
(๓) สามารถทํางานใหสถาบันไดเต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ

สถาบัน 
(๕) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) หรือ (๕) 
(๗) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสถาบัน 
 
มาตรา ๓๔  เจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๓๓ 
(๔) ถูกใหออกหรือปลดออก เพราะไมผานการประเมินผลงาน หรือกระทําผิด

วินัย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไวในขอบังคับ 
(๕) ออกตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจาง 
 
มาตรา ๓๕  เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของสถาบัน รัฐมนตรีอาจขอให

ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นในกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค
ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ มาปฏิบัติงานในสถาบันเปนการชั่วคราว
ได ทั้งนี้ เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือนายจางของผูนั้น และมีขอตกลงที่ทําไวในการ
อนุมัติ 

ในกรณีที่ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานอื่นตามวรรคหนึ่ง 
ไดรับอนุมัติใหมาปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ของสถาบัน ใหถือวาเปนการไดรับอนุญาตใหออกจาก
ราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และใหนับเวลาระหวางที่มาปฏิบัติงานในสถาบัน 
สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนตอบแทนอื่นทํานองเดียวกันเสมือนอยูปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกลาว แลวแตกรณ ี

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่มาปฏิบัติงานใหสถาบัน ใหบุคคลตามวรรคหนึ่งไดรับการ
บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงและรับเงินเดือนในสวนราชการหรือหนวยงานเดิมในระดับ
ตําแหนงที่ไมต่ํากวาระดับตําแหนงเดิมตามขอตกลงที่ทําไว 

 
หมวด ๕ 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผล 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖  การบัญชีของสถาบัน ใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบและ
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยาง
นอยปละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ใหมีผูปฏิบัติงานของสถาบันทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะและใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงผูสอบบัญชี

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่

คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และ
ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินของสถาบัน โดยใหแสดงความคิดเห็นเปนขอวิเคราะหวา 
การใชจายดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด แลวทํา
บันทึกรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ 

เพ่ือการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของสถาบัน สอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูอํานวยการ เจาหนาที่ ลูกจาง หรือ
ผูอ่ืน ซึ่งเปนตัวแทนของสถาบัน และเรียกใหสงสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ เปน
การเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

 
มาตรา ๓๘  ใหสถาบันทํารายงานประจําปเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึง

ผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาแลว บัญชีทําการพรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี รวมทั้งคําช้ีแจง
เก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 

 
มาตรา ๓๙  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของสถาบัน ใหเปนไปตามวัตถุประสงค โครงการ และแผนงานที่ไดจัดทําไว ใหสถาบัน
จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด แตตอง
ไมนานกวาสามป 

การประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ใหจัดทําโดยสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางและมี
ความเชี่ยวชาญในดานการประเมินผลกิจการ โดยมีการคัดเลือกตามวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

การประเมินผลการดําเนินการของสถาบันจะตองแสดงขอเท็จจริงใหปรากฏใน
ดานประสิทธิผล ในดานประสิทธิภาพ และในดานการพัฒนาองคกร หรือในรายละเอียดอื่นตามที่
คณะกรรมการจะไดกําหนดเพิ่มเติมขึ้น 

ในกรณีที่มีเหตุผลจําเปนเปนการเฉพาะกาล จะจัดใหมีการประเมินเปนครั้งคราว
ตามมาตรานี้ดวยก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การกํากับดูแล 

   
 
มาตรา ๔๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสถาบัน

ใหเปนไปตามกฎหมายและใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถาบันนโยบายของรัฐบาล 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสถาบัน เพ่ือการนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหสถาบันชี้แจงแสดง
ความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของสถาบันที่ขัดตอวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถาบัน นโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับสถาบัน ตลอดจนสั่งสอบสวน
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันได 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๑  ใหรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา ๙ แหง

พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ืออนุมัติใหมีการโอนอํานาจหนาที่กิจการ 
ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของโครงการพัฒนาคนจนในเมืองการเคหะแหงชาติ 
และของสํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับไปเปนของสถาบัน และใหยุบเลิกโครงการ
พัฒนาคนจนในเมือง การเคหะแหงชาติ และสํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

 
มาตรา ๔๒  ในวาระเริ่มแรก ใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนา

องคกรชุมชนคณะหนึ่งประกอบดวย ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแทนกรมการพัฒนาชุมชน ผูแทนการเคหะ
แหงชาติ ผูแทนองคกรชุมชน จํานวนสามคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่ง เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน
กรรมการ 

ใหกรรมการผูจัดการสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติ เปน
กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

 
มาตรา ๔๓  ใหคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนทํา

หนาที่สรรหาประธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) (๓) และ (๔) สําหรับวาระ
เร่ิมแรก และปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เทาที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันจนกวาจะมี
คณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  ลูกจางของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติและ
ลูกจางของสํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีสิทธิขอเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน 

ลูกจางตามวรรคหนึ่งซึ่งสมัครใจเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบัน
ตองใชสิทธิแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชา ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๔๒ กําหนด 

การเปลี่ยนไปเปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสถาบันตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไมถือ
วาเปนการออกจากงานเพราะสังกัดเดิมเลิกจางหรือทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง 

การจะบรรจุและแตงตั้งลูกจางตามวรรคหนึ่งใหดํารงตําแหนงใด ใหเปนไปตาม
อัตรากําลัง คุณสมบัติ และอัตราเงินเดือนหรือคาจางตามที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กําหนด
ซึ่งจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับโครงสรางและอัตรากําลังของสถาบันที่จะมีข้ึนดวย และจะตอง
ไดรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน หรือสวัสดิการและประโยชนอยางอ่ืนไมนอยกวาที่ลูกจางผูนั้น
เคยไดรับอยูเดิม  ทั้งนี้ โดยผูนั้นจะตองผานการคัดเลือกและประเมินผลตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กําหนดดวย 

การบรรจุและแตงตั้งลูกจางที่ผานการคัดเลือกและประเมินผลเปนเจาหนาที่หรือ
ลูกจางของสถาบันใหมีผลในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๑ 

 
มาตรา ๔๕  ลูกจางของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติ หรือ

ลูกจางของสํานักงานกองทุนพัฒนาชนบท สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูใดไมประสงคโอนไปเปนลูกจางของสถาบัน หรือไมผานการคัดเลือกและประเมินผล
ตามมาตรา ๔๔ ใหถือวาลูกจางผูนั้นออกจากงานเพราะยุบตําแหนงหรือเลิกจางโดยไมมีความผิด 
หรือเปนการใหออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงโดยไมมีความผิด และให
ไดสิทธิประโยชนเก่ียวกับคาชดเชยตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือใหไดรับ
บําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิ

ประโยชนตามขอบังคับของสถาบัน ใหนับเวลาทํางานในขณะที่เปนลูกจางในสังกัดเดิมหรือสวน
ราชการเดิมตอเนื่องกับเวลาทํางานของเจาหนาที่หรือลูกจางสถาบันดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ กําหนด โดยคํานึงถึงความเปนธรรม และ
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับอื่นอันเกี่ยวกับสิทธิประโยชนของเจาหนาที่หรือลูกจางดวย 

 
มาตรา ๔๗  ใหกรรมการผูจัดการสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติ 

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้เทาที่จําเปน จนกวาจะมีการแตงตั้ง
ผูอํานวยการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช
บังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันประเทศไทย
ประสบปญหาสังคมในเรื่องเก่ียวกับความเหลื่อมล้ําของรายได การกระจายรายได และระดับความ
เจริญที่แตกตางกันระหวางสังคมเมืองกับชนบท ในขณะที่องคกรชุมชนซึ่งเปนรากฐานสําคัญใน
การพัฒนาชุมชนและสังคมยังประสบปญหาขาดความรูและทักษะในการบริหารจัดการ ทําใหยังไม
สามารถเปนที่พ่ึงของชุมชนไดอยางแทจริง ดังนั้น สมควรจัดตั้งองคการมหาชนเพื่อสนับสนุนและ
ใหการชวยเหลือแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม และการพัฒนาชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกในชุมชนทั้งในเมืองและชนบท และเพ่ือใหมีการสนับสนุนและใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน อันจะ
เปนพื้นฐานสําคัญที่จะชวยใหเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอยางมีคุณภาพ และมีการกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมอยางทั่วถึงและยั่งยืน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔ 
 

มาตรา ๑๓๙  ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราช

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในสัดสวนของกรรมการสวนราชการ
หรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือใหการบริหารงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน) มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสมควรขยาย
ระยะเวลาการจัดทํางบดุลงบการเงิน และบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
โอกาสในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/แกไข 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๑ กันยายน ๒๕๕๑ 

 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๐ ก/หนา ๑๗/๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 


