
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวย  การดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ดวยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  เพื่อสรางความมั่นคงทางสังคมของคนในชุมชนและสราง

หลักประกันในการดํารงชีวิตใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  สามารถพึ่งตนเองและชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกัน

และกัน  ภายใตหลักการจัดสวัสดิการชุมชนที่วา  “ใหอยางมีคุณคา  รับอยางมีศักด์ิศรี”  ดังนั้น  เพื่อให

การดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๙  (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน  จึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  

การดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ ระเบียบ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑอื่นใดที่ใชบังคับกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   

ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“คณะอนุกรรมการโครงการ  หมายความวา  คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัด

สวัสดิการชุมชน 
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“คณะกรรมการสนับสนุน”  หมายความวา  คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัด  และกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี   

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
“องคกรสวัสดิการชุมชน”  หมายความวา  กลุมบุคคลในตําบล  เทศบาล  หรือเขตในกรุงเทพมหานคร

ที่รวมตัวกันดําเนินกิจกรรมสวัสดิการชุมชนมีวัตถุประสงคเพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงและการ
อยูรวมกันของคนในชุมชนดวยความเอื้ออาทร  พึ่งพาอาศัยและชวยเหลือเกื้อกูลกัน   

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจออกคําส่ัง  หลักเกณฑ 
และวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้หรือมติอื่น ๆ  
ของคณะกรรมการ 

ขอ ๖ โครงการสนับสนนุการจัดสวัสดิการชุมชนมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
(๑) เพื่อสรางหลักประกันความมั่นคงของชุมชนจากฐานราก  ฟนฟูสังคมความเขมแข็ง

ชุมชนในการจัดการและดูแลชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน  เปดโอกาสใหทุกพื้นที่สามารถจัดต้ัง 
และพัฒนาคุณภาพสวัสดิการชุมชนอยางทั่วถึงตามนโยบายของรัฐ 

(๒) สนับสนุนใหเกิดการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อดูแลชวยเหลือเกื้อกูลภายใน
ชุมชน  และเปนการสรางฐานความมั่นคงของสมาชิกในชุมชนภายใตหลักการที่วา  “ใหอยางมีคุณคา  
รับอยางมีศักด์ิศรี” 

(๓) เพื่อสนับสนุนพัฒนาความเขมแข็งและสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ที่จัดต้ังข้ึน  อันจะสงผลตอความเชื่อมั่นในการขยายฐานสมาชิกใหครอบคลุมพื้นที่ตําบลมากขึ้น 
และพัฒนาสวัสดิการชุมชนใหมีความหลากหลาย 

(๔) เพื่อใหเกิดการบูรณาการของชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาครัฐในการ

จัดระบบสวัสดิการชุมชน  

ขอ ๗ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเปนนโยบายที่ รัฐบาลสนับสนุน 

ตามขอเสนอของคณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนแหงชาติ  ซ่ึงไดกําหนดหลักการ  

วัตถุประสงค  เปาหมาย  หลักเกณฑ  ข้ันตอน   วิธีการ  และกระบวนการดําเนินงานโครงการ 

ไวเรียบรอยแลว  และมอบใหสถาบันเปนหนวยงานดําเนินโครงการ  ดังนั้น  การดําเนินโครงการ 

ของสถาบันจึงเปนไปตามเจตนารมณและกรอบแนวทางที่คณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชนแหงชาติไดใหความเห็นชอบ 
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หมวด  ๒ 
คณะอนุกรรมการโครงการและคณะกรรมการสนับสนุน 

 

 

ขอ ๘ ในการดําเนินโครงการ  คณะอนุกรรมการโครงการและคณะกรรมการสนับสนุน 
มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการโครงการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๑.๑) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งของสวัสดิการชุมชน  การจัดการ

ความรูและการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน   
 (๑.๒) จัดระบบการบริหารจัดการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค 
 (๑.๓) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณการบริหารจัดการโครงการ

และงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซ่ึงผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สนับสนุน  กอนเสนอผูอํานวยการอนุมัติ 

 (๑.๔) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการและงบประมาณของโครงการจัดสวัสดิการ
ชุมชน  ปงบประมาณตาง ๆ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเกื้อกูลกับโครงการ 

 (๑.๕) ประสานงานและรวมมือกับองคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
หนวยงานภาครัฐ  และภาคประชาสังคม  ในการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนทั้งในระดับตําบล  
ระดับจังหวัด  และระดับภาค 

 (๑.๖) จัดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 

 (๑.๗) รายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 (๑.๘) เสนอใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะทํางาน   เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่ 

ตามความจําเปนและเหมาะสมที่เกี่ยวกับโครงการ 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนที่แตละจังหวัดต้ังข้ึน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (๒.๑) กําหนดแนวทาง   แผนงาน   และดําเนินการสนับสนุนการดํา เนินงาน 

ตามโครงการ 

 (๒.๒) ประสานกับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใหสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนอยางบูรณาการ 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

 (๒.๓) พิจารณาใหความเห็นชอบคุณสมบัติ  และโครงการขององคกรสวัสดิการชุมชน
ที่เสนอรับการสนับสนุน 

 (๒.๔) จัดระบบการติดตามประเมินผลและสงเสริมการเรียนรูของผูที่เกี่ยวของ 
 (๒.๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด

อยางหนึ่ง 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑและข้ันตอนการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ใหองคกรสวัสดิการชุมชน 
 

 

ขอ ๙ หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนและการ
สนับสนุน  มีดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีองคกรสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดต้ังและดําเนินการกอนการดําเนินงานโครงการนี้  
(กอนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒)  จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
เมื่อมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 (๑.๑) มีการจัดต้ังองคกรสวัสดิการชุมชนระดับตําบลหรือเทศบาล  หรือเขตสําหรับ
ในกรุงเทพมหานคร  และดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  โดยสถาบัน 
หรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดรับรอง 

 (๑.๒) สมาชิกและผูรับประโยชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลาย
ครอบคลุมถึงกลุมคน  รวมถงึเยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผูดอยโอกาส  สมาชิกมีการกระจายพื้นที่
ในตําบลหรือทองถิ่น  และมีหมูบานหรือชุมชนเขารวมไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของจํานวนหมูบาน
หรือชุมชนทั้งหมดในตําบลหรือทองถิ่น   

 (๑.๓) มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก  และไดรับการสนับสนุนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๑.๔) มีระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการที่ดี  มีความชัดเจน  และมีธรรมาภิบาล 
 (๑.๕) มีการ จัดส วัสดิการชุมชนให กับสมาชิก ไมน อยกว าส ามด าน   เช น   

ดานการศึกษา  ดานสุขภาพ  ดานอาชีพ  เปนตน  รวมทั้งมีการเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนกับงาน
พัฒนาดานอื่นในชุมชน 
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(๒) กรณีองคกรสวัสดิการชุมชนที่จัดต้ังข้ึนตามโครงการนี้  (ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒)  

จะไดรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมื่อมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 (๒.๑) มีการจัดต้ังองคกรสวัสดิการชุมชนระดับตําบลหรือเทศบาล  หรือเขตสําหรับ

ในกรุงเทพมหานคร  และดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  และไดรับ 

การรับรองจากคณะกรรมการสนับสนุน 

 (๒.๒) มีสมาชิกในองคกรสวัสดิการชุมชนไมนอยกวาหนึ่งรอยคนและมีความ

หลากหลาย  ครอบคลุมถึงกลุมคน  รวมถึงเยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผูดอยโอกาส  สมาชิกมีการ

กระจายพื้นที่ในตําบลหรือทองถิ่น   และมีหมูบานหรือชุมชนเขารวมไมนอยกวารอยละ  ๕๐   

ของจํานวนหมูบานหรือชุมชนทั้งหมดในตําบลหรือทองถิ่น   

 (๒.๓) มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก  และไดรับการสนับสนุน 

การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๒.๔) มีระบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการที่ดี  มีความชัดเจน  และมีธรรมาภิบาล 

 (๒.๕) มีการ จัดส วัสดิการชุมชนให กับสมาชิก ไมน อยกว าส ามด าน   เช น   

ดานการศึกษา  ดานสุขภาพ  ดานอาชีพ  เปนตน  รวมทั้งมีการเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนกับงาน

พัฒนาดานอื่นในชุมชน   

ขอ ๑๐ องคกรสวัสดิการชุมชนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๙  โครงการจะสนับสนุน

งบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนสําหรับองคกรสวัสดิการชุมชนนั้น  ตามหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีองคกรสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๙  (๑)  โครงการจะสมทบ 

ใหเทากับจํานวนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกครบหนึ่งป  

รวมกันในรอบหนึ่งปที่ผานมาแตไมเกิน  ๓๖๕  บาทตอคน   

(๒) กรณีองคกรสวัสดิการชุมชนมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๙  (๒)  ในปแรกโครงการ 

จะสมทบใหเทากับจํานวนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิก 

ครบหนึ่งปรวมกันในรอบปที่ผานมา  แตไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาทตอองคกร  และในปถัดไปโครงการ

จะสมทบใหเทากับจํานวนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกครบ

หนึ่งป  รวมกันในรอบหนึ่งปที่ผานมาแตไมเกิน  ๓๖๕  บาทตอคน 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๑๑ การเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจะตองนําเสนอเปนลายลักษณอักษรและ  

ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการองคกรสวัสดิการชุมชนดําเนินการจัดประชุม  เพื่อวิเคราะหสถานะ 

หรือคุณสมบัติขององคกรสวัสดิการชุมชนวาครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม  ทั้งนี้  กอนการ

เสนอขอรับการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  องคกรสวัสดิการชุมชนนั้นจะตองมีการดําเนินงาน

พัฒนาในดานตาง ๆ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

เมื่อองคกรสวัสดิการชุมชนไดพัฒนาคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดแลว  ใหเสนอ

ขอรับการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตอคณะกรรมการสนับสนุน   

(๒) เมื่อคณะกรรมการสนับสนุนไดรับเ ร่ืองจากองคกรชุมชนสวัสดิการชุมชนแลว   

ใหคณะกรรมการสนับสนุนดําเนินการจัดกระบวนการสอบทานคุณสมบัติขององคกรสวัสดิการชุมชน

นั้น  รวมทั้งกลั่นกรองโครงการ   แผนงาน   และงบประมาณตามที่มีการเสนอพรอมพิจารณา 

ใหความเห็น  เพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อพิจารณา

ในลําดับตอไป 

หมวด  ๔ 
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 

 

ขอ ๑๒ โครงการจะสนับสนุนงบอุดหนุนการดําเนินโครงการใหแกคณะกรรมการ

สนับสนุน  ดังนี้ 

(๑) งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุน 

(๒) งบประมาณสนับสนุนกองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

(๓) งบประมาณเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสวัสดิการชุมชน 

(๔) งบประมาณอื่น ๆ  ที่คณะอนุกรรมการโครงการพิจารณาใหความเห็นชอบจัดสรรให 

ขอ ๑๓ โครงการจะสนับสนุนงบประมาณใหแกคณะกรรมการสนับสนุนสัมพันธกับ

งบประมาณที่ รัฐบาลจัดสรรใหกับโครงการ  โดยสถาบันจะแจงใหคณะกรรมการสนับสนุน 

หรือผูที่เกี่ยวของทราบเปนคราว ๆ  ไป 
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ขอ ๑๔ คณะกรรมการสนับสนุนและกองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนที่ไดรับ 
การสนับสนุนงบประมาณตามขอ  ๑๒  ตองปฏิบัติตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่วางไว 
และรายงานผลการดําเนินงานใหสถาบันทราบอยางนอยทุกสามเดือน 

สวนที่  ๑ 
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุน 

 

 

ขอ ๑๕ งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนมีวัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม 
ในภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนตามโครงการใหเปนไปอยางมีสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

ขอ ๑๖ งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนครอบคลุม
คาใชจายดังตอไปนี้ 

(๑) คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน  ซ่ึงประเภทและอัตราคาใชจาย
เปนไปตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้  และในกรณีที่คณะกรรมการสนับสนุนแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  ประเภทและอัตราคาใชจายของ  
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการสนับสนุนไดรับ 

(๒) คาใชจายอื่นที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการหรือการจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ
สวัสดิการชุมชนตามโครงการ  ทั้งนี้ประเภทกิจกรรมและจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแตละกิจกรรม 
ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเห็นชอบ  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและภายใต
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 

การเบกิจายงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนใหเปนอํานาจ
ของประธานคณะกรรมการสนับสนุนหรือผูที่ประธานคณะกรรมการสนับสนุนมอบหมาย 

การเบิกจายคาใชจายตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความประหยัด  ความเหมาะสม  และความคุมคา   
ขอ ๑๗ กรณีที่มีการแตงต้ังผูอํานวยการหรือผูปฏิบัติงานของสถาบันเขาเปนกรรมการ  

ในคณะกรรมการสนับสนุน   หรือเปนคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานซึ่งไดรับแตงต้ังจาก
คณะกรรมการสนับสนุน  ผูนั้นไมมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทน  และประโยชนตอบแทน
อื่นซ่ึงไดรับจากการประชุมเกี่ยวกับโครงการ  โดยหากมีคาใชจายเก่ียวกับการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ใหผูนั้นเบิกจายตามระเบียบของสถาบัน  
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ขอ ๑๘ คณะกรรมการสนับสนุนที่เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณตองจัดทําแผนงาน
และการใชจายงบประมาณใหชัดเจนเสนอตอสถาบันทุกคร้ัง   

ขอ ๑๙ ในการใชจายเงินงบประมาณตามหมวดนี้  ใหคณะกรรมการสนับสนุนจัดเก็บ
หลักฐานทางการเงินไวตามหลักการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของทางราชการ  พรอมจัดทําบัญชี
คาใชจาย 

สวนที่  ๒ 
งบประมาณสนับสนุนกองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

 

 

ขอ ๒๐ งบประมาณสนับสนุนกองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนมีวัตถุประสงค   

เพื่อสนับสนุนเปนคาตอบแทนหรือคาใชจายในการดําเนินงานของกองเลขานุการคณะกรรมการ

สนับสนุนซ่ึงจะตองปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุน 

โครงการจะสนับสนุนงบประมาณกองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนแบบเหมาจาย   

เปนรายเดือน  โดยใหทางเลขานุการรวมของคณะกรรมการสนับสนุนรวมกันกําหนดบทบาท  ภารกิจ  

คาตอบแทน  และคาใชจายของผูที่ทําหนาที่กองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน   

กองเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนตองรายงานการใชจายเงินงบประมาณตามวรรคสอง  

ใหคณะกรรมการสนับสนุนทราบทุกเดือน ๆ  ละหนึ่งคร้ัง   

ขอ ๒๑ ในการใชจายเงินงบประมาณตามขอ  ๒๐  ใหกองเลขานุการคณะกรรมการ

สนับสนุนจัดเก็บหลักฐานทางการเงินไวตามหลักการจัดเก็บเอกสารทางการเงินของทางราชการ  

พรอมจัดทําบัญชีคาใชจาย 

สวนที่  ๓ 
การสนับสนุนงบประมาณเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสวัสดิการชุมชน 

 

 

ขอ ๒๒ การสนับสนุนงบประมาณเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสวัสดิการชุมชน   

มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดต้ังองคกรสวัสดิการชุมชนที่จัดต้ังข้ึนใหมและการ

พัฒนาองคกรสวัสดิการชุมชนที่จัดต้ังแลวใหมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด  จนสามารถเสนอ 

รับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากโครงการได 
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คาใชจายเพื่อการเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสวัสดิการชุมชนใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการสนับสนุนพิจารณากําหนดหลักเกณฑ  กิจกรรม  กรอบวงเงิน 
แตละกิจกรรม  คาใชจายโดยคํานึงถึงแผนงานไดตามความเหมาะสม  ภายใตหลักการบริหารจัดการ 
ที่เปดเผยและโปรงใส 

ขอ ๒๓ สถาบันจะสนับสนุนงบประมาณเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรสวัสดิการ
ชุมชน  โดยคํานวณจากจํานวนองคกรสวัสดิการชุมชนที่จัดต้ังข้ึนแลวและที่จัดต้ังข้ึนใหมในแตละ
จังหวัด  ทั้งนี้  องคกรสวัสดิการชุมชนดังกลาวตองมีรายชื่อและสถานะที่ชัดเจน   

งบประมาณที่ไดจากการคํานวณตามวรรคแรก  คณะกรรมการสนับสนุนจะนําไปพิจารณา  
วางแผนการดําเนินงานในภาพรวมของจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหเปนไป 
ตามวัตถุประสงค 

หมวด  ๕ 
การเบิกจายงบประมาณโครงการ 

 

 

ขอ ๒๔ การเบิกจายงบประมาณโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันจะแบง 
การเบิกจายเปนงวดเดียวหรือหลายงวดก็ไดข้ึนอยูกับแผนงานที่นําเสนอตอสถาบัน  ทั้งนี้เมื่อไดรับ
อนุมัติแลว  กอนการเบิกจายใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทําบันทึกความรวมมือพรอมลงนามและ
จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณโครงการตามที่สถาบันกําหนด   และในกรณี 
ที่คณะอนุกรรมการโครงการเห็นวาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนตองมีการปรับปรุงแกไข 
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการโครงการ  ผูที่เกี่ยวของตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จกอน 
การเบิกจายงบประมาณ 

ขอ ๒๕ การอนุมั ติ เบิ กจ ายงบประมาณโครงการของสถาบัน   ให เ ปนอํ านาจ 
ของผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

หมวด  ๖ 
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

 

ขอ ๒๖ สถาบันจะจัดใหมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการทุกสามเดือน   
ทั้งในระดับจังหวัดและภาพรวมของโครงการ  เพื่อรายงานตอคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุน 
การจัดสวัสดิการชุมชนและผูที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระบบการติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามวรรคหนึ่ง  ใหมีกระบวนการที่มีสวนรวม
จากองคกรชุมชุม  เครือขายองคกรชุมชน  หนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๗ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

 

ขอ ๒๗ แบบพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการ  รวมทั้งเอกสารประกอบ  
การเบิกจายงบประมาณโครงการใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด 

ขอ ๒๘ การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเสนอผูอํานวยการวินิจฉัยส่ังการเปนกรณีไป 

หมวด  ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ขอ ๒๙ การนับจํานวนสมาชิกและจํานวนเงินสมทบของสมาชิกองคกรสวัสดิการชุมชน
ตามขอ  ๑๐  (๑)  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ใหนับจํานวน  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ทิพยรัตน  นพลดารมย 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 



บัญชีคาใชจายในการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 

แนบทายระเบยีบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

วาดวย  การดําเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดกิารชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-------------------------- 

ประเภทคาใชจาย อัตราคาใชจาย  (บาท) 

คาตอบแทนในการประชุมของ 
คณะกรรมการสนับสนุน 

๕๐๐  ตอคร้ัง 

คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการสนับสนุน 

เดินทางภายในอําเภอ (ไป-กลับ) ไมเกิน  ๓๐๐ 

เดินทางตางอําเภอ (ไป-กลับ) ไมเกิน  ๕๐๐ 

คาอาหาร ไมเกิน  ๑๐๐  บาทตอคนตอมื้อ 

คาอาหารวาง ไมเกิน  ๒๕  บาทตอคนตอมื้อ 

คาใชหรือเชาสถานที่ในการจัดประชุม ใหเบกิจายตามจายจริง  ไมเกิน  ๑,๐๐๐ 

คาใชจายเกี่ยวกับวัสดุสํานกังานหรือ 
การจัดทําเอกสารการประชุม 

ใหเบกิจายตามจายจริง 

 

หมายเหต ุ (๑)  คาใชหรือเชาสถานที่ในการจัดประชุม  ใหผูจัดประชุมขอใชหองประชุมของ 

สวนราชการเปนอันดับแรก  หากไมสามารถใชหองประชุมของสวนราชการไดให

จัดประชุมโดยใชหองประชุมของเอกชนในลําดับตอไป 

 (๒)  กรณีมีคาใชจายอื่นๆ  นอกเหนือจากที่กําหนดในตารางนี้  ใหใชจายโดย

คํานึงถึงผลลัพธและความเพียงพอของงบประมาณที่ไดรับ  รวมถึงความประหยัด  

ความเหมาะสมและความคุมคา 

 


