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ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน  คล่องตัว  และมี
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับภารกิจงานของสถาบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  (๒)  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
(องค์การมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
บรรดาระเบียบ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ใช้บังคับก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ซ่ึงขัด 

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ทําหน้าที่

บริหารจัดการ  กํากับ  ดูแลโครงการและงบประมาณที่สถาบันให้การสนับสนุน  เพื่อพัฒนาความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 

“โครงการที่ได้รับการสนับสนุน”  หมายความว่า  โครงการที่ผ่านกระบวนการพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด  และได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  ยกเว้นโครงการที่มีหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างอ่ืนหรือเป็นการเฉพาะ 
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“ผู้ได้รับการสนับสนุน”  หมายความว่า  บุคคลหรือคณะบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เสนอขอรับ
การสนับสนุนโครงการ  เช่น  นักวิชาการ  องค์กรชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชน  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  เป็นต้น   

“หน่วยงานภายใน”  หมายความว่า  ส่วน  หน่วย  สํานัก  ศูนย์  สํานักงานปฏิบัติการภาค  หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดตามโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของสถาบัน 

“คณะกรรมการตรวจรับโครงการ”  หมายความว่า  คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบัน  
ให้ทําหน้าที่ในการติดตามและตรวจรับการดําเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 

ข้อ ๕ การอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ ได้รับการสนับสนุน  ให้เป็นอํานาจ 
ของผู้อํานวยการหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย 

ข้อ ๖ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการ
ต่างไปจากที่กําหนดในระเบียบนี้  ให้เสนอผู้อํานวยการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 

การใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เสนอผู้อํานวยการวินิจฉัยส่ังการเป็นกรณีไป 

หมวด  ๒ 
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของผู้ได้รับการสนับสนุน 

 

 

ข้อ ๗ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเฉพาะที่เก่ียวกับงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อํานวยการกําหนด 

ข้อ ๘ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนอกจากกรณีตามข้อ  ๗  ให้แบ่ง
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นงวดตามแผนงานโครงการและกรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  
โดยงวดสุดท้ายจะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือมีการจัดส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจรับโครงการและคณะกรรมการตรวจรับโครงการได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตามวรรคแรก  ให้แบ่งเบิกจ่ายดังนี้ 
(๑) กรณีโครงการที่ได้รับการอนุมัติไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  ให้แบ่ง

การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างน้อย  ๒  งวด  ดังนี้ 
 (๑.๑) งวดแรก  เบิกจ่ายตามแผนงานไม่เกินร้อยละ  ๘๐  ของงบประมาณโครงการ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
 (๑.๒) งวดสุดท้าย  เบิกจ่ายตามแผนงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๒๐  ของงบประมาณโครงการ

ที่ได้รับการอนุมัติ 
(๒) กรณีโครงการที่ได้รับการอนุมัติเกินกว่า  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  ให้แบ่ง

การเบิกจ่ายงบประมาณอย่างน้อย  ๓  งวด  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้ 
 (๒.๑) งวดแรก  เบิกจ่ายตามแผนงานไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของงบประมาณโครงการ 

ที่ได้รับการอนุมัติ 
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 (๒.๒) งวดสุดท้าย  เบิกจ่ายตามแผนงานไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๒๐  ของงบประมาณโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติ 

กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตามแผนงานและงบประมาณ
ประจําปีของสถาบัน  ให้นําความในวรรคแรกและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนตามข้อ  ๗  และข้อ  ๘   
หากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนั้นมีลักษณะกิจกรรม  ดังนี้ 

(๑) โครงการที่มีลักษณะเป็นการจัดกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวแล้วเสร็จส้ินโครงการ  เช่น   
การจัดเวทีประชุม  การจัดสัมมนา  งานมหกรรม  การผลิตส่ือ  เป็นต้น  ให้แบ่งการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างน้อย  ๒  งวด  โดยให้แบ่งจ่ายในงวดสุดท้ายไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๒๐  ของงบประมาณโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติ  ซ่ึงจะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือมีการจัดส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและมีการตรวจรับงาน 
หรือรับรองผลการดําเนินงานเรียบร้อยแล้ว 

(๒) โครงการที่มีลักษณะเป็นงานสนับสนุนการวิจัย  งานติดตามประเมินผล  งานการจัดการ
ความรู้  งานการจัดทํากรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เก่ียวกับงานพัฒนา  และการสนับสนุนทุนอุดหนุน
ส่งเสริมงานวิจัยทางวิชาการ  เช่น  วิทยานิพนธ์  บทความทางวิชาการ  เป็นต้น  ให้แบ่งการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงานและกรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ  ดังนี้ 

 (๒.๑) กรณีที่จัดส่งผลการดําเนินงานเพียงครั้งเดียวแล้วเสร็จส้ินโครงการ  ให้เบิกจ่าย 
เป็นงวดเดียว 

 (๒.๒) กรณีที่จัดส่งผลการดําเนินงานเป็นรายงวดและมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไม่เกิน  
๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ต่อหนึ่งโครงการ  ให้เบิกจ่ายอย่างน้อยสองงวดโดยให้แบ่งจ่าย 
ในงวดสุดท้ายไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๑๐  ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

 (๒.๓) กรณีที่ จัดส่งผลการดําเนินงานเป็นรายงวดและมีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเกิน  
๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ต่อหนึ่งโครงการ  ให้เบิกจ่ายอย่างน้อยสามงวดโดยให้แบ่งจ่าย 
ในงวดสุดท้ายไม่ต่ํากว่าร้อยละ  ๑๐  ของงบประมาณโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนตาม  (๒)  จะเบิกจ่ายได้ต่อเม่ือมีการจัดส่ง
รายงานสรุปผลการดําเนินงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับโครงการและคณะกรรมการตรวจรับโครงการ
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตั้งแต่  ๒  งวดขึ้นไป  ต้องมีการตรวจรับงานตามโครงการ
จากคณะกรรมการตรวจรับโครงการ  พร้อมจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการที่ผ่านมา   
เพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไป 

ข้อ ๑๑ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละงวด 
ให้เป็นไปตามที่สถาบันกําหนด  โดยสถาบันจะแจ้งให้ผู้ได้รับการสนับสนุนทราบพร้อมกับแจ้งผลการอนุมัติ
โครงการ 
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ข้อ ๑๒ การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการมีขั้นตอน  ดังนี้   
(๑) ผู้ได้รับการสนับสนุนเสนอโครงการหรือคําขอการสนับสนุนงบประมาณเป็นลายลักษณ์อักษร

ต่อสถาบัน 
(๒) เม่ือสถาบันได้รับเอกสารตาม  (๑)  และเอกสารที่เก่ียวข้องแล้ว  ให้หน่วยงานภายใน 

ที่เก่ียวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว 
กรณีที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าโครงการหรือการขอสนับสนุนตาม  (๑)  ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข

ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ  ผู้ที่เก่ียวข้องต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการเบิกจ่าย
งบประมาณด้วย 

(๓) เม่ือเอกสารถูกต้องครบถ้วนตาม  (๒)  แล้ว  ให้หน่วยงานภายในดําเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณในลําดับต่อไป 

หมวด  ๓ 
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการของหน่วยงานภายใน 

 

 

ข้อ ๑๓ กรณีโครงการที่ดําเนินการโดยหน่วยงานภายใน  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบการเงินของสถาบัน   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๔ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนโครงการใดที่ดําเนินการลงนามในบันทึกความร่วมมือ
เรียบร้อยแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้โครงการที่ ได้รับการสนับสนุนโครงการนั้นปฏิบัติตาม 
ตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
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