
 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับที่  ๒๔ 

วาดวย  เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา   
และอนุกรรมการ  ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เห็นชอบแนวทางการบริหาร

ของคณะกรรมการองคการมหาชน  ซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการนั้น  เนื่องดวย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  มีภารกิจงานเพิ่มข้ึนในหลายดานและมีปริมาณมาก 

อยางตอเนื่อง  ดังนั้น  เพื่อใหคาตอบแทนของประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการ  

สอดคลองกับภารกิจงานของสถาบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน   (องคการมหาชน)  พ .ศ .   ๒๕๔๓   และที่แกไขเพิ่มเติม   (ฉบับที่   ๒)   พ .ศ.   ๒๕๕๐   

มติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการประชุมคร้ังที่   ๑๒/๒๕๕๒   เมื่อ วันที่   

๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๒  และคร้ังที่  ๑๓/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๒  คณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)   

ฉบับที่  ๒๔  วาดวย  เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  

และอนุกรรมการ  ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๔  วาดวย  เบี้ยประชุม

และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการ  ของสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชน  ลงวันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๓ 

(๒) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๔  แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่  ๑  

วาดวย   เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ   กรรมการ   ที่ปรึกษา   

และอนุกรรมการ  ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๔๔ 
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(๓) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๔  แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่  ๒  

วาดวย  เบี้ยประชุม  คาใชจายและคาตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ   กรรมการ  ที่ปรึกษา   

และอนุกรรมการ  ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ลงวันที่  ๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๖ 

(๔) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๔  แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่  ๓  

วาดวย  เบี้ยประชุม  คาใชจายและคาตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ   กรรมการ  ที่ปรึกษา   

และอนุกรรมการ  ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ลงวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๔๘ 

บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑอื่นใด  ที่ขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 

“สถาบัน”  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

“คณะกรรมการ ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

“ที่ปรึกษา”  หมายความวา  ที่ปรึกษาที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ 

“ประธานอนุกรรมการ”  หมายความวา  ประธานอนุกรรมการที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ 

“อนุกรรมการ”  หมายความวา  อนุกรรมการที่แตงต้ังโดยคณะกรรมการ 

“ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  ผูที่คณะกรรมการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการ  

ขอ ๕ ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการ  ใหไดรับเบี้ยประชุม 

และประโยชนตอบแทนอื่น  โดยใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเหมาจายเปนรายเดือน

เพียงคร้ังเดียวเฉพาะเดือนที่มีการปะชุม  และบุคคลนั้นไดเขารวมประชุมดวย 

ขอ ๖ เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ  ของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  ใหไดรับ

เบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการแลวแตกรณี   

กรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการผูใด  เปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการดวย  ใหไดรับ   

เบี้ยประชุมเพียงตําแหนงเดียวเทานั้น 
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ขอ ๗ ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมและประโยชน

ตอบแทนอื่นตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๘ อัตราเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ  กรรมการ  และที่ปรึกษา  ใหเปนไปตาม

บัญชีหมายเลข  ๑  แนบทายขอบังคับนี้ 

ขอ ๙ อัตราเบี้ยประชุมของประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการ  ใหเปนไปตามบัญชี

หมายเลข  ๒  แนบทายขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ  ใหที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการไดรับ

เบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับอนุกรรมการในคณะนั้น 

ขอ ๑๐ ประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ   กรรมการ   ที่ป รึกษา   และ

อนุกรรมการ  รวมทั้งที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ  ใหไดรับเฉพาะกรณีที่เดินทางไปปฏิบัติงาน 

ในภารกจิของ  สถาบันเทานั้น  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ ฯ  เปนตน   

ขอ ๑๑ อัตราประโยชนตอบแทนอื่นตามขอ  ๑๐  ใหเปนดังนี้ 

(๑) ประธานกรรมการ  กรรมการ  ที่ปรึกษา  ใหไดรับในอัตราที่ราชการกําหนดสําหรับ

ขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง 

(๒) ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ  ใหไดรับในอัตรา 

ที่ราชการกําหนดสําหรับขาราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับตน   
ขอ ๑๒ กรณีที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือหลักเกณฑอื่นใดซึ่งออกใชบังคับภายหลัง

เกี่ยวของกับประโยชนตอบแทนอื่นตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ใหใชกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  หรือหลักเกณฑนั้นโดยอนโุลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



บัญชหีมายเลข ๑ 
แนบทายขอบงัคับสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

ฉบบัที่ ๒๔ 
วาดวย เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา  

และอนกุรรมการ ของสถาบันพฒันาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
___________________________ 

 
 

ตําแหนง อัตราเบีย้ประชุม (บาท) 

ประธานกรรมการ ๙,๓๗๕ 

กรรมการ ๗,๕๐๐ 

ท่ีปรึกษา ๓,๗๕๐ 

 
 
 



บัญชหีมายเลข ๒ 
แนบทายขอบงัคับสถาบนัพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

ฉบบัที่ ๒๔ 
วาดวย เบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา  

และอนกุรรมการ ของสถาบันพฒันาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
___________________________ 

 
 

กลุมที ่ ภารกิจ 
อัตราเบีย้ประชุม (บาท) 

อนุกรรมการ ประธานอนกุรรมการ 
๑ คณะอนุกรรมการที่ตองมีหรือควรมีตาม

มติคณะรัฐมนตรี หรือทําหนาท่ีเสนอ
นโยบายดานการบริหารการเงินการ
ลงทุน ซ่ึงคณะอนุกรรมการดังกลาวจะ
ปฏิบัติงานระดับนโยบายหรือปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะตัวแทนกรรมการสถาบัน
ซ่ึงตองใชความรูความสามารถและ
ประสบการณสูงในการใหคําปรึกษา 
เสนอนโยบาย หรือกํากับดูแลตรวจสอบ
การทํางานของฝายบริหาร  

๓,๐๐๐  
 

๓,๗๕๐  
 

๒ คณะอนุกรรมการที่ปฏิบัติงานดานการ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบัน
เสนอแนะนโยบาย  กําหนดแนวทาง 
หลักเกณฑในการทํางานของสถาบันซ่ึง
เปนงานที่คอนขางยาก มีรายละเอียดมาก 
ตองใชความรอบคอบเปนพิเศษในการ
พิจารณาใหขอเสนอแนะและกลั่นกรอง
อนุมัติโครงการ งบประมาณตางๆ ของ
ส ถ า บั น  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการชุดนี้ เนนเรื่องการ
ปฏิบัติ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐ 
 



กลุมที ่ ภารกิจ 
อัตราเบีย้ประชุม (บาท) 

อนุกรรมการ ประธานอนกุรรมการ 
๓ คณะอนุกรรมการที่ในการปฏิบัติหนาท่ี

ตองใชความรูความสามารถเชิงวิชาการ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะสูง แตไม
ตองการรายละเอียดมากนัก  ไมตอง
บริหารการเงินหรือพิจารณาอนุมัติ
โ ค ร ง ก า ร  ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะอนุกรรมการชุดนี้เนนเรื่องวิชาการ 

๑,๐๐๐ 
 

๑,๒๕๐ 
 

๔ คณะอนุก ร รมก า รที่ ป ฏิ บั ติหน า ท่ี
สนับสนุนและใหขอเสนอแนะงาน
พัฒนาระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงแตงตั้งจากบุคคล
ท่ัวไป  ซ่ึงมีประสบการณงานพัฒนา
ชุมชน  มีหน า ท่ีห ลักได แก  การให
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการทํางาน
รวมกับชุมชน  ประสานงานระหวาง
องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน  
และภาคี  ไม เนนวิชาการหรือความ
เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง 

 ๕๐๐ 
 

๖๒๕ 
 

 
 
 




