
 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวย  โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๗)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการประชุม 
คร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจึงออก
ขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชมุชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  
โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.   ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนบทนิยามตอจากบทนิยามคําวา   “คณะอนุกรรมการ

โครงการ”  ในขอ  ๓  แหงขอบังคับสถาบันพฒันาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๒๖  วาดวย  
โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

““องคกรผูใชสินเชื่อ”  หมายความวา  องคกรชุมชนหรือเครือขายที่เสนอขอใชสินเชื่อจากสถาบัน 
“ภาค”  หมายความวา  เขตพื้นที่หรือเขตในลักษณะอื่นซ่ึงสถาบันกําหนด  เพื่อปฏิบัติงาน 

ของสถาบัน” 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  

ฉบับที่   ๒๖  ว าด วย  โครงการบ านมั่ นคงภายใต แผนปฏิบั ติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ลงวันที่   
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๕ ใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการโครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเปนประธานอนุกรรมการ  
ผูอํานวยการ  นายกสันนิบาตเทศบาลหรือผูแทน   ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ผูแทน 
การเคหะแหงชาติ  ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน  นักวิชาการ  และผูแทนชุมชนจากโครงการบานมั่นคง   
เปนอนุกรรมการ 

ใหคณะอนุกรรมการโครงการมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการ

ไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 



 หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

(๒) พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคของโครงการ   
(๓) พิจารณาใหความเห็นชอบในการใหสินเชื่อแกองคกรผูใชสินเชื่อภายในวงเงินตามขอ  ๙  (๒) 
(๔) พิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับสินเชื่อที่มีวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

(หาสิบลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ 
(๕) กํากับดูแลและติดตามประเมินผลโครงการ” 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการ

มหาชน)  ฉบับที่  ๒๖  วาดวย  โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ลงวันที่  
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ ใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะทํางานกลั่นกรองโครงการสินเชื่อข้ึนตามจํานวนคณะ   
ที่เหมาะสม   เพื่อทําหนาที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับโครงการสินเชื่อตอผูอํานวยการ 
หรือคณะอนุกรรมการโครงการ  แลวแตกรณี” 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๙  แหงขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  
ฉบับที่   ๒๖  ว าดวย  โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบั ติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ลงวันที่   
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๙ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแบงออกเปน  ๓  กรณี  ดังนี้ 
(๑) กรณีสินเชื่อวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สิบลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ  

ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ผานการพิจารณาเสนอความเห็นจากคณะทํางาน
กลั่นกรองโครงการสินเชื่อ  

(๒) กรณีสินเชื่อวงเงินเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สิบลานบาทถวน)  แตไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
(หาสิบลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ  ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ผาน  
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการโครงการ 

(๓) กรณีสินเชื่อวงเงินเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หาสิบลานบาทถวน)  ตอหนึ่งองคกรผูใชสินเชื่อ  
ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง  ใหนําเอาจํานวนเงินตามสัญญาสินเชื่อที่ไดรับการ
สนับสนุนโดยสถาบันที่ยังชําระไมเสร็จส้ินมารวมพิจารณาดวย” 

ขอ ๗ ใหยกเลกิความในขอ  ๑๒  แหงขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  
ฉบับที่   ๒๖  ว าด วย  โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบั ติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ลงวันที่   
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  และใชความตอไปนี้แทน 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
   

 

“ขอ ๑๒ หลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขการใหสินเชื่อที่ไมไดกําหนดในขอบังคับนี้  ใหนํา
ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการให
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน  พ.ศ.   ๒๕๕๓  มาบังคับใชโดย
อนุโลม” 

ขอ ๘ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ   ๑๓   แหงขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  
(องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๒๖  วาดวย  โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  
ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒   

“ขอ ๑๓ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับนี้ได  ใหเสนอคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย  
ชี้ขาด  คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหเปนที่สุด” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๓ 
พลเอก  สุรินทร  พิกุลทอง 

ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


