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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๑๐
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชน
เพื่อใหการสรางความเขมแข็งของสังคมจากฐานรากดวยพลังองคกรชุมชนและประชาสัง คม
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพบนหลักการพื้นฐานที่ใหองคกรชุมชนเปนแกนหลักในการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่น สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนตระหนักวา แนวทางที่สํา คัญ คือ สรา งการเชื่อมโยงองคกร
กลไกการพัฒนาที่มีอยูใหเกิดการประสานศักยภาพ และมีสวนรวมกันในการพัฒนานโยบาย ดําเนินการ
การติดตามการประเมินผลและบริหารทรัพยากรของขบวนการ ใหไปในแนวทางทีถ่ กู ตอง เกิดประโยชน
และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ มุงเนนการสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันแบบชวยเหลือ รวมมือ
เรียนรู และรับผิดชอบรวมกันมากกวาความสัมพันธเชิงอํานาจ แบบผูใหกับผูรับ การสนับสนุนทรัพยากร
จากสถาบันจึงเปนสวนหนึ่งของการสรางความรวมมือของพหุภาคีการพัฒนา
อาศัยอํานาจตามความในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๐ (๖) คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน จึงกําหนดขอบังคับวา ดวย
หลักเกณฑและวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน ไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ฉบับที่ ๑๐ วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีการสนับสนุนการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป
ขอ ๓ ภายในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“องคกรชุมชน” หมายความวา องคกรชุมชน ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับทีร่ ะบุไวในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
“เครือขายองคกรชุมชน” หมายความวา เครือขายองคกรชุมชน ซึ่งมีความหมายเชนเดียวกับที่ระบุ
ไวในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓
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“องคการสนับสนุนการพัฒนา” หมายความวา องคการภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน องคกร
สาธารณประโยชน องคกรประชาสังคม และคณะบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงคและการดําเนินการทีส่ ง เสริม
หรือสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการเปนผูรักษาการตามขอบัง คับนี้ และใหมีอํา นาจออกระเบีย บ คํา สั่ง
ประกาศ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับหรือมติอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
ขอ ๕ วัตถุประสงคของการดําเนินการตามขอบังคับ
(๑) เพื่อสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน
และประชาสังคม
(๒) เพื่อสนับสนุนการทํางานรวมกัน แบบพหุภาคี สรา งความรวมมือของภาคีการพัฒ นา
ใหแกองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน ประชาสังคม คณะบุคคล และองคกรสนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนทองถิ่น
(๓) เพื่อใหเกิดการประสาน และบริหารจัดการทรัพยากรของขบวนการพัฒนาชุมชนใหเ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ขอ ๖ ลักษณะของโครงการและกิจกรรมที่สถาบันใหการสนับสนุนการพัฒนา
(๑) เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคและกิจกรรมที่มีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค
และหนาที่ของสถาบัน
(๒) เปนโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และจะสงผลตอการแกไขปญหาและ
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น ทั้งในระดับฐานรากหรือนโยบาย
(๓) กระบวนการริเริ่มการพัฒนา ดําเนินโครงการ มีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสีย และภาคีการพัฒนา
และอาจทําใหเกิดความรวมมือในระยะตอไป
(๔) การบริหารจัดการโครงการดีเหมาะสมนาเชื่อถือ และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๗ คุณสมบัติของผูริเริ่มหรือพัฒนาโครงการ ผูริเริ่มโครงการอาจเปนองคกรชุมชน เครือขาย
องคกรชุมชน หรือองคกรสนับสนุนการพัฒนาตามขอบังคับนี้ และมีคุณสมบัติพื้นฐานเหมาะสมตามระเบียบ
หรือประกาศของสถาบัน ทั้งนี้สถาบันเองก็สามารถเปนผูริเริ่มโครงการได
ขอ ๘ กระบวนการพัฒนาและดําเนินโครงการ
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(๑) ผูริเ ริ่มโครงการพัฒ นาตองมีกรอบคิด ขอมูล พื้น ฐานในประเด็น ที่เ ป น สาระสํา คั ญ
ของโครงการที่สื่อสารใหผูเกี่ยวของเขาใจได
(๒) ควรมีการเชิญชวน ปรึกษาหารือ หรือรวมมือกับผูมีสวนรวมไดเสียและภาคีที่เ กี่ย วของ
เพื่อพัฒนาใหไดกระบวนการพัฒนาที่ดี และทุกฝายเห็นพองตองกัน
(๓) นําเสนอโครงการกับกลไกหรือองคกรที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณา ตามหลักเกณฑขนั้ ตอน
และวิธีการที่กําหนดรวมกันของขบวนการโดยเนนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาที่ดี เหมาะสม และ
การเรียนรูรวมกัน
(๔) องคกรที่ไ ดรับการสนับสนุน โครงการ ตองดํา เนิน โครงการตามกรอบและเงื่อนไข
ที่ไดรับการสนับสนุนอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพดวยความรับผิด ชอบตอตนเองและ
ขบวนการพัฒนา
(๕) ผูมีสว นเกี่ยวของตองจัดใหมีกระบวนการติด ตามตรวจสอบ ทั้ง ภายในองคกรเองและ
จากภายนอก รวมทั้งรวมกันสรางกลไกและชองทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น
(๖) ใหมีการรายงานประเมินผลโครงการ สรุปบทเรียนและถอดองคความรู จากการดํา เนิน
โครงการ ทั้งเฉพาะโครงการและรวมกับผูเกี่ยวของ
ขอ ๙ กลไกการพิจารณาโครงการ
ใหผูอํานวยการ จัดใหมีกลไกและกระบวนการพัฒ นาพิจารณาโครงการ ซึ่ง มีสวนรวมจาก
ผูที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงคของการออกขอบังคับนี้
ขอ ๑๐ ในแตละปงบประมาณใหสถาบันจัดใหมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของชุมชน
ตามขอบังคับนี้ อยางสอดคลองเหมาะสมกับยุทธศาสตร แผนงาน และภาพรวมของงบประมาณของสถาบัน
และขบวนการชุมชน
ขอ ๑๑ ใหสถาบันจัดใหมีกลไก และกระบวนการติดตามประเมินผลดําเนินการตามขอบังคับนี้
และรายงานใหกรรมการทราบ ทั้งนี้ใหผูทรงคุณวุฒิที่มิใชผูรับการสนับสนุนรวมในกลไกดังกลาวดวย
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ขอ ๑๒ การออกระเบียบหรือประกาศของสถาบัน เพื่อดําเนินการตามนัยขอ ๙, ๑๐, ๑๑
ใหเสนอใหคณะกรรมการรับทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

