
 หนา   ๑๑๙ 
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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับที่  ๑๗ 

วาดวย  โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 
 

 

เพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชาวบานเกิดผลรูปธรรมสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๖)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  จึงออกขอบังคับ 
วาดวยโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบานไว  ดังนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย
โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“สวัสดิการชาวบาน”  หมายความวา  การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน
เมืองหรือชนบท  เปนระบบการชวยเหลือเกื้อกูลกันของชาวบานในชุมชนทองถิ่น  ในรูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ  ที่หลากหลาย  ซ่ึงหมายถึงทุกอยางที่ทําใหคนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  ทั้งในรูปของส่ิงของ  
เงินทุน  น้ําใจ  การชวยเหลือเกื้อกูลที่เปนเร่ืองเกี่ยวของกับวิถีชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย 

“โครงการ”  หมายความวา  โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 
“กองทุนสวัสดิการชาวบาน”  หมายความวา  กองทุนสวัสดิการชาวบานที่จัดต้ังและดําเนินการ

โดยชาวบานในแตละแหง  เปนกองทุนของชาวบานเองเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนและความมั่นคงในชีวิต
ใหแกสมาชิก  ซ่ึงอาจใชชื่อวา  กองทุนสวัสดิการชาวบานหรือไมก็ได 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 
“ที่ปรึกษา”  หมายความวา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 
“คณะกรรมการกองทุน”  หมายความวา  คณะกรรมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชาวบาน 
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“สมาชิกโครงการ”  หมายความวา  กองทุนสวัสดิการชาวบานที่เปนสมาชิกของโครงการ
พัฒนาสวัสดิการชาวบาน 

“สมาชิกกองทุน”  หมายความวา  สมาชิกกองทุนสวัสดิการชาวบาน 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการประสานสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการ

ชาวบาน  ซ่ึงเปนคณะอนุกรรมการระดับภาค  และคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการสถาบัน”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

หมวด  ๒ 
โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 

 

 

ขอ ๔ ใหจัดต้ังโครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบานในสถาบัน  โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อเปนกลไกการประสานสนับสนุนการจัดสวัสดิการชาวบาน  ใหเปนโครงสรางระบบ

สวัสดิการของชุมชนทองถิ่นที่ชุมชนเปนเจาของการพัฒนา  ขยายผลใหกวางขวางและพัฒนาเปน
นโยบายของประเทศ 

(๒) สงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากองทุนสวัสดิการชาวบานที่ชาวบาน  และ 
องคกรปกครองทองถิ่นรวมกันดําเนินการโดยชาวบานมีบทบาทสําคัญ  และเชื่อมโยงกับระบบของ
หนวยงานตาง ๆ 

(๓) รณรงคเผยแพรการสรางสํานึกของชาวบานในการตระหนักรูและพึ่งตนเอง  ผาน
กระบวนการจัดสวัสดิการชาวบาน 

(๔) ใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดสวัสดิการแกกองทุนสวัสดิการชาวบานที่เปน
สมาชิกโครงการในสวนที่เกินความสามารถของกองทุนสวัสดิการชาวบาน 

(๕) สนับสนุนการเรียนรู  และการจัดความรู  เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชาวบานที่เชื่อมโยงกับ
ระบบสวัสดิการ  ภาครัฐและอื่น ๆ   

ขอ ๕ ใหคณะกรรมการสถาบันแตงต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกวา  คณะกรรมการ
โครงการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ  เปนประธาน  กรรมการประกอบดวย  
ผูแทนกองทุนสวัสดิการชาวบานจํานวนไมเกินสิบส่ีคน  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย  ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ผูแทนกรรมการพัฒนาชุมชน  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน  และใหประธานเปนผูแตงต้ังเลขานุการ 
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คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการก็ได 
ขอ ๖ ที่ปรึกษาและกรรมการในสวนของผูแทนกองทุนสวัสดิการชาวบานและผูทรงคุณวุฒิ

มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  ๒  ป  และอาจไดรับการแตงต้ังอีกได 
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหผูที่ไดรับแตงต้ังมาแทนอยูในวาระ

เทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการที่ไดแตงต้ังแลว 
เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้นมาใหม   

ใหคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะเขารับหนาที่ 
ขอ ๗ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานความรวมมือกับภาครัฐ  ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ตางประเทศ   ในการพัฒนานโยบาย   ยุทธศาสตร  แนวทาง  และองคความรูเกี่ยวกับแนวทาง 
การจัดสวัสดิการชาวบาน 

(๒) จัดหางบประมาณสนับสนนุโครงการและบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงค 
(๓) อนุมัติแผนการเงินและแผนการดําเนินงานของโครงการ 
(๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง  

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕) กําหนดหลักเกณฑวิธีการเกี่ยวกับ 
 (ก) การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานสนับสนุนการพัฒนากองทุน 

สวัสดิการชาวบาน 
 (ข) การเปนสมาชิกโครงการ  และสิทธิหนาที่ของสมาชกิโครงการ 
 (ค) การสนับสนุนการสรางความเขมแข็งแกสมาชิกโครงการ 
 (ง) การสนับสนุนทางการเงินแกสมาชิกโครงการ 
 (จ) การประชุมใหญประจําปของผูแทนกองทุนสวัสดิการชาวบาน 
 (ฉ) หลักเกณฑอื่น ๆ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุนสวัสดิการชาวบาน 
(๖) กระทําการอื่นใดที่จําเปนหรือตอเนื่องเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอบังคับนี้ 
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการ  ที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานที่คณะกรรมการ

แตงต้ังไดรับเบี้ยประชุมและผลประโยชนตอบแทน   ตามขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(องคการมหาชน)  วาดวย  เบี้ยประชุม  คาใชจายและคาตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ  กรรมการ  
ที่ปรึกษา  และอนุกรรมการของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
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หมวด  ๓ 
กองทุนสวัสดิการชาวบาน 

 

 

ขอ ๙ กองทุนสวัสดิการชาวบาน  มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เพื่อพัฒนาและดําเนินการจัดระบบสวัสดิการพื้นฐานใหแกสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชาวบาน 
(๒) สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของชาวบานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด

สวัสดิการชาวบาน 
(๓) สงเสริมกระบวนการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตและการพึ่งตนเองของชุมชนโดยผาน

กระบวนการเรียนรูและการจัดสวัสดิการของชาวบาน 
ขอ ๑๐ กองทุนสวัสดิการชาวบาน  ประกอบดวยทุนมิติตาง ๆ  ไดแกทุนทางจิตใจ  ทุนทางปญญา  

ทรัพยากร  วัฒนธรรม  และในสวนของเงินทุนและทรัพยสินไดมาจาก 
(๑) การสมทบจากสมาชิก 
(๒) การสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๓) การสนับสนุนจากหนวยงานของหนวยงานภาครัฐ 
(๔) การสนับสนุนจากภาคเอกชน  รวมทั้งหนวยงานตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศ 
(๕) รายไดจากการดําเนินกิจการของกองทุนสวัสดิการชาวบาน 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของกองทุนสวัสดิการชาวบาน 
ขอ ๑๑ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการชาวบาน  กองทุนสวัสดิการชาวบาน

แตละกองทุนจะตองจัดใหมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก  การสมทบจากสมาชิก   
การใหสิทธิประโยชนตอบแทน  การบริหารจัดการเงินกองทุน  และเง่ือนไขอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนดโดยการมีสวนรวมของสมาชิก  และใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม 
ของชุมชนทองถิ่น 

ขอ ๑๒ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชาวบาน  กองทุนสวัสดิการชาวบานจะตองจัดให
มีระเบียบและระบบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ ดี   มีความเปน
ประชาธิปไตย  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิก  มีการจัดการที่เปดเผย  โปรงใส  มีแผนงาน  
ระบบการตรวจสอบ  มีการรายงานใหสมาชิก  คณะอนุกรรมการ  และกรรมการโครงการอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๑๓ ใหแตละกองทุนสวัสดิการชาวบาน  มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง  ที่สมาชิก
คัดเลือกหรือสรรหามาจากผูแทนชุมชนและสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สวนคุณสมบัติ  
จํานวนและองคประกอบ  วิธีการคัดเลือกหรือสรรหา  อํานาจหนาที่  วาระการดํารงตําแหนง  การพนวาระ  
และวิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด  
โดยความเห็นชอบของสมาชิก 

ขอ ๑๔ การเขาเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชาวบานใหเปนโดยความสมัครใจ  และกองทุน
สวัสดิการชาวบานควรมีมาตรการที่เอื้ออํานวยใหทุกคนในชุมชนสามารถเขาเปนสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการชาวบานไดอยางเทาเทียมและเสมอภาค 

หมวด  ๔ 
คณะอนุกรรมการประสานสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการชาวบาน 

 

 

ขอ ๑๕ เพื่อใหการดําเนินการของกองทุนสวัสดิการชาวบานในแตละจังหวัด  มีการเชื่อมโยง
ใหเกิดการเรียนรูในการบริหารจัดการกองทุน  คณะกรรมการอาจพิจารณาแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ประสานสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการชาวบานในจังหวัดหรือในระดับภาค  ที่ประกอบดวยผูแทน
กองทุนสวัสดิการชาวบานในจังหวัดนั้น  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ คณะอนุกรรมการตามขอ   ๑๕   มีบทบาทหนาที่ในการเชื่อมโยง   สนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการเสริมสรางความเขมแข็งของกองทุนสวัสดิการชาวบานในจังหวัด  และ 
การสรางความรวมมือระหวางกองทุนสวัสดิการชาวบานในจังหวัดกับหนวยงานภาครัฐ  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  และภาคีพัฒนาตาง ๆ  ตลอดจนการพัฒนาขอมูลสวัสดิการชาวบานที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๕ 
การประชุมใหญประจําปของผูแทนกองทุนสวัสดิการชาวบาน 

 

 

ขอ ๑๗ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญผูแทนกองทุนสวัสดิการชาวบานอยางนอย
ปละคร้ัง  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ  คณะอนุกรรมการประสานสนับสนุนการพัฒนา
สวัสดิการชาวบาน   กองทุนสวัสดิการชาวบานทั่วประเทศ   เพื่อกําหนดนโยบายยุทธศาสตร   
แนวทางการดําเนินงานในชวงตอไป  และพิจารณาหลักเกณฑ  หรือระเบียบของโครงการที่สําคัญ  
ตลอดจนการสรุปบทเรียน  องคความรู  ในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการและกองทุนสวัสดิการ
ชาวบานตอไป 



 หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
   

 

หมวด  ๖ 
การรายงาน  การตรวจสอบ  และการประเมินผล 

 

 

ขอ ๑๘ ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการใหคณะกรรมการสถาบันทราบอยางนอย
ปละ  ๒  คร้ัง 

ขอ ๑๙ ใหมีระบบการตรวจสอบภายใน  และระบบการติดตามผลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

ขอ ๒๐ ให จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ   โดยสถาบันวิชาการหรือ 
คณะบุคคลที่มีคุณวุฒิเชี่ยวชาญ  และเปนอิสระจากภายนอก 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี

รักษาการประธานกรรมการ 
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


