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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวยการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อใหการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  สอดคลองกับภารกิจของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ในการ
สนับสนุนงานพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  สภาองคกรชุมชนตําบล  ทั้งในดานการ
พัฒนาอาชีพ  การเพิ่มรายได  การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  สวัสดิการชุมชน  การเงิน  สินเชื่อ  
ศูนยการเรียนรูชุมชน  และอื่น ๆ  โดยยึดหลักการพัฒนาแบบบูรณาการ  อันจะสงผลใหเกิดกระบวนการ 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๕)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการ
ประชุม  คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนจึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  
การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๑๘  วาดวย  การรับรอง

สถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  ลงวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๔๙ 
(๒) ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๑๘  แกไขเพิ่มเติม   

คร้ังที่  ๑  วาดวย  การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  ลงวันที่   
๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๑ 

(๓) ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  หลักเกณฑการรับรอง
สถานภาพการเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  หรือหลักเกณฑอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว 
ในขอบังคับนี้  หรือขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
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ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“องคกรชุมชน”  หมายความวา  กลุมประชาชนที่รวมตัวกันและมีระบบการจัดการที่สมาชิก

ของชุมชนจัดต้ังข้ึนเพื่อดําเนินการรวมกัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาอาชีพ  การเพิ่มรายได  การพัฒนาที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  การเรียนรูรวมกัน 
ของชุมชน  สวัสดิการชุมชน  และหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน   

“เครือขายองคกรชุมชน”  หมายความวา  องคกรชุมชนต้ังแตสององคกรข้ึนไปรวมตัวกันโดยมี
วัตถุประสงคที่จะดําเนินกิจกรรมอยางหนึ่งอยางใดเพื่อประโยชนขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร
ชุมชนนั้น 

“องคกรภาคีพัฒนา”  หมายความวา  องคกรภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร
ภาคเอกชน   สถาบันการศึกษา  หรือสถาบันทางวิชาการ  ที่มีบทบาทสนับสนุนการพัฒนาชุมชน 
และสังคม 

“การรับรองสถานภาพ”  หมายความวา  การรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนหรือเครือขาย
องคกรชุมชน   

“สภาองคกรชุมชนตําบล”  หมายความวา  สภาองคกรชุมชนตําบลที่จดแจงการจัดตั้ง 
ตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  คําส่ัง  
ประกาศ  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยไมขัดหรือแยงกับ
ขอบังคับนี้หรือมติของคณะกรรมการ 

ขอ ๖ หลักการสําคัญของการรับรองสถานภาพ  มีดังนี้ 
(๑) กระบวนการรับรองสถานภาพเปนการสรางกระบวนการจัดการตนเองของชุมชน 

และองคกรในทองถิ่น  เพื่อนําไปสูการยอมรับการเปนองคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  และองคกรภาคี
พัฒนาที่เกี่ยวของในทองถิ่น 

(๒) เปนการยอมรับและรับรองสถานะการมีอยูจริงขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร
ชุมชน 
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(๓) เปนกระบวนการที่ใชพื้นที่ เปนตัวต้ังและดําเนินการรวมกันระหวางองคกรชุมชน 
หรือเครือขายองคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และองคกรภาคีการพัฒนาในพื้นที่ 

(๔) สถาบันมีบทบาทเปนผู เอื้ออํานวย  ติดตาม  สนับสนุนใหเกิดการรับรองสถานภาพ 
ในระดับทองถิ่น  ตลอดจนเชื่อมโยงกระบวนการรับรองสถานภาพเพื่อประโยชนรวมกัน 

ขอ ๗ การรับรองสถานภาพมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
(๑) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและสาธารณะยอมรับสถานะความเปนองคกรชุมชนหรือเครือขาย

องคกรชุมชนที่มีศักยภาพและบทบาท  โดยเปนกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
(๒) เพื่อสงเสริมใหชุมชนและองคกรภาคีพัฒนาในแตละพื้นที่ไดสรางระบบการรับรอง

สถานภาพรวมกัน 
(๓) เพื่อใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ไดรับประโยชนจากกิจการที่อยูใน

อํานาจหนาที่ของสถาบันมีสถานะการเปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ชัดเจน 
(๔) เพื่อใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนมีระบบขอมูลของตนเองที่ชัดเจน 

เปนปจจุบัน  ต้ังแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ  และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชเปนฐาน 
ในการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน  รวมทั้งรับการสนับสนุน 
การพัฒนาจากหนวยงานอื่น 

ขอ ๘ องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่จะไดรับการรับรองสถานภาพ  ตองมี
คุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) มีการกอต้ังองคกรโดยการมีสวนรวมของสมาชิกที่ชัดเจน 
(๒) มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมที่ชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม  และมีเปาหมาย

ของการรวมตัวกันเพื่อการพัฒนา 
(๓) มีกติกาและระบบการบริหารจัดการองคกรที่ชัดเจน 
(๔) มีคณะกรรมการซึ่งทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน 

ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของสมาชิก   
(๕) มีแผนงานการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนา  และมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

ขององคกรอยางตอเนื่อง   
ขอ ๙ สภาองคกรชุมชนตําบลที่จดแจงการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติสภาองคกรชุมชนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๕๑  และสถาบันไดออกหนังสือรับรองการจดแจงจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลแลว  ใหถือวา
เปนองคกรที่ไดรับการรับรองสถานภาพโดยสถาบันตามขอบังคับนี้ 
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ขอ ๑๐ ภายใตบังคับแหงขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  การรับรองสถานภาพใหมีกระบวนการ 
ในการเสนอและพิจารณาใหความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูลคุณสมบัติขององคกรชุมชนหรือเครือขาย
องคกรชุมชน  ๓  กระบวนการ  ดังนี้ 

(๑) กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่มีอํานาจ
หนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการใหประโยชนหรือการสนับสนุนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน 

(๒) กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานสภาองคกรชุมชนตําบล 
(๓) กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานกระบวนการรับรองสถานภาพระดับทองถิ่น 
ขอ ๑๑ กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่มีอํานาจ

หนาที่พิจารณาเกี่ยวกับการใหประโยชนหรือการสนับสนุนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้น  
เมื่อคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานพิจารณาแลวเห็นควรรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชน 
หรือเครือขายองคกรชุมชน  ใหฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานแลวแตกรณี   
สงความเห็นดังกลาวใหสถาบันพิจารณารับรองสถานภาพโดยเร็ว 

ขอ ๑๒ กระบวนการรับรองสถานภาพโดยผานสภาองคกรชุมชนตําบลหรือกระบวนการ
รับรองสถานภาพระดับทองถิ่น  ใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีพื้นที่ที่องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนต้ังอยูมีการจัดต้ังสภาองคกร
ชุมชนตําบลแลว  ใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้นแสดงความประสงคขอใหรับรอง
สถานภาพผานกระบวนการของสภาองคกรชุมชนตําบล  ใหสภาองคกรชุมชนตําบลจัดกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาใหความเห็นเบื้องตน 

เมื่อสภาองคกรชุมชนตําบลไดมีมติใหความเห็นเบื้องตนแลว  ใหสภาองคกรชุมชนตําบล 

นําขอมูลพรอมดวยเอกสารที่เกี่ยวของกับองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้น  สงใหสถาบัน

พิจารณารับรองสถานภาพโดยเร็ว 

(๒) ในกรณีพื้นที่ที่องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนต้ังอยูยังไมมีการจัดต้ังสภาองคกร

ชุมชนตําบล  ใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ประสงคขอใหรับรองสถานภาพเสนอขอมูล

ผานกระบวนการรับรองสถานภาพระดับทองถิ่น  โดยมีกระบวนการดังนี้   

ใหผูนํ าชุมชนและองคกรภาคีพัฒนาในทองถิ่นรวมกัน ต้ังคณะบุคคลข้ึนคณะหนึ่ ง  

ประกอบดวยผู เกี่ยวของในทองถิ่นนั้น ๆ  ทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูล 

ขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนนั้น  และใหคณะบุคคลที่ต้ังข้ึนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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 (๒.๑) จัดทําหลักเกณฑ  ข้ันตอน  และวิธีการในการพิจารณาใหความเห็นเบื้องตน
เกี่ยวกับขอมูลขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน  โดยการมีสวนรวมขององคกรชุมชน 
และเครือขายองคกรชุมชน  รวมทั้งองคกรภาคีพัฒนา   

 (๒.๒) จัดทําขอมูลพื้นฐานขององคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนในพื้นที่ 
 (๒.๓) ประมวลสรุปสถานะและจัดประเภทขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร

ชุมชนตามหลักเกณฑที่กําหนด   
 (๒.๔) จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  

รวมทั้งการพัฒนาศูนยขอมูลชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนได 
 (๒.๕) จัดกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพองคกรชุมชนและเครือขายองคกร

ชุมชนอยางตอเนื่อง  ประกอบดวยการจัดทําตัวชี้วัดความเขมแข็ง  ประเมินศักยภาพองคกรและการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพองคกร 

 (๒.๖) เชื่อมโยงกระบวนการรับรองสถานภาพระหวางองคกรชุมชนและเครือขาย
องคกรชุมชนทุกระดับ  รวมทั้งหนวยงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ 

 (๒.๗) เมื่ อไดพิจารณาใหความเห็นเบื้องตน เกี่ ยวกับขอมูลขององคกรชุมชน 
หรือเครือขายองคกรชุมชนแลว  ใหดําเนินการสงขอมูลพรอมเอกสารที่เกี่ยวของใหสถาบันพิจารณา
รับรองสถานภาพโดยเร็ว 

เมื่อสถาบันไดรับเอกสารและความเห็นเบื้องตนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แลว  ใหสถาบัน
ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติขององคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนกอนการพิจารณา
รับรองสถานภาพ 

เมื่อองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนองคกรใด  ไดรับการตรวจสอบและมีคุณสมบัติ
ครบถวนแลว  ใหสถาบันจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพ  และแจงใหองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกร
ชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพนั้นทราบ 

ขอ ๑๓ การรับรองสถานภาพตามขอบังคับนี้สมบูรณเมื่อสถาบันไดออกหนังสือรับรอง
สถานภาพการเปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน  เวนแตกรณีตามขอ  ๙  การรับรอง
สถานภาพสมบูรณตอเมื่อสถาบันไดออกหนังสือรับรองการจดแจงจัดต้ังสภาองคกรชุมชนตําบลแลว 

ขอ ๑๔ ผลของการรับรองสถานภาพ  มีดังนี้ 
(๑) องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนที่ไดรับการรับรองสถานภาพจะไดรับประโยชน

จากกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของสถาบัน 
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(๒) องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนสามารถอางอิงการรับรองสถานภาพในการ
ติดตอสัมพันธกับองคกรตาง ๆ 

(๓) เกิดระบบขอมูลองคกรชุมชนและเครือข ายองคกรชุมชนที่ชัดเจนเปนปจจุบัน   
ทําใหองคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  และผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล
ไดอยางตอเนื่องและถูกตอง 

ขอ ๑๕ ใหองคกรชุมชนหรือเครือข ายองคกรชุมชนที่ ได รับการรับรองสถานภาพ 
ตามขอบังคับนี้รายงานการดําเนินกิจกรรมตอกลไกในระดับพื้นที่ตามที่สถาบันกําหนดอยางนอย 
ปละหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๑๖ สถาบันอาจพิจารณายกเลิกการรับรองสถานภาพ  ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อปรากฏตอสถาบนัภายหลังวาองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนขาดคุณสมบัติ

ที่จะไดรับการรับรองสถานภาพ 
(๒) องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนดําเนินการใด ๆ  ที่เปนผลใหเกิดความเสื่อมเสีย

หรือความเสียหายตอการพัฒนาองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนหรือสถาบัน 
(๓) องคกรชุมชนหรือ เค รือข ายองคกรชุมชนไม ดํ า เนินกิจกรรมเปน เวลาหนึ่ งป   

และไมรายงานการดําเนินกิจกรรมตอกลไกในระดับพื้นที่ตามที่สถาบันกําหนด   
(๔) กรณีอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหยกเลิก 
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับได  ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย 

ชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๘ องคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชนใดที่ไดรับการรับรองสถานภาพแลว   
ตามขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๑๘  วาดวย  การรับรองสถานภาพ
การเปนองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบสถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  หลักเกณฑการรับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชน 
และเครือขายองคกรชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๔๙  หรือยังมิไดรับการรับรองสถานภาพแตไดรับประโยชน 
จากสถาบันแลวกอนใชขอบังคับฉบับนี้  หากยังดําเนินการอยูและมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ  ๘   
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ใหสถาบันพิจารณารับรองสถานภาพการเปนองคกรชุมชนหรือเครือขายองคกรชุมชน  ใหแลวเสร็จ
ภายใน  ๑  ป  นับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้มีผลใชบังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


