
 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐  กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
ฉบับท่ี  ๕ 

วาดวย  การเงิน  การบัญชี  และงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  (๔)  แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชมุชน  
(องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  เห็นสมควรออกขอบังคับ  
วาดวย  การเงิน  การบัญชี  และงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไวดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ฉบับท่ี  ๕  วาดวย  การเงนิ  
การบัญชี  และงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๔๓” 

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๔๓  เปนตนไป 
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการ  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานของสถาบันซึ่งมี  ๓  ประเภท  คือ  เจาหนาท่ี  หรือ  ลูกจาง  

ท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ  และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราว  ตามมาตรา  ๓๕  
แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 

“เงินกองทุน”  หมายความวา  ทุน  เงินสํารอง  และกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรรแลว  
ท้ังนี้เม่ือหักผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว 

“เงินทดรองจาย”  หมายความวา  เงินงบประมาณท่ีสถาบันไดสํารองจายไปเพื่อดําเนินงาน 
ของสถาบันตามงบประมาณรายจายประจําป 



 หนา   ๒๑ 
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“เงินยืมทดรองจาย”  หมายความวา  เงินงบประมาณที่สถาบันจายใหแกผูปฏิบัติงานของสถาบันยืม
เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน  โดยมีบุคคลท่ียืมเงินเปนลูกหนี้ 

“ปงบประมาณ”  หมายความวา  ระยะเวลาตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ของปหนึ่งถึงวันท่ี  ๓๐  
กันยายน  ของปถัดไปและใหใชป  พ.ศ.  ท่ีถัดไปนั้นเปนชื่อของปงบประมาณ  นั้น 

“งบประมาณรายจาย”  หมายความวา  จํานวนเงินอยางสูงท่ีอนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันได
ตามวัตถุประสงคและในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแตละปงบประมาณ 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้  และใหมีอํานาจจัดทํา  ระเบียบ  คําสั่ง  
หลักเกณฑวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน  ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ท้ังนี้ตองไมใหขดัแยง
กับขอบังคับและมติอ่ืน ๆ  ของคณะกรรมการ 

ขอ ๕ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้  ใหผูอํานวยการเปนผูวินจิฉยัชีข้าด 
หมวด  ๒ 

เงินกองทุน  และรายได 
 

 

ขอ ๖ เงินกองทุนและรายได  ของสถาบันประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินท่ีไดรับโอนมาตามมาตรา  ๔๑  แหงพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  

(องคการมหาชน) 
(๒) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป 
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังจากตางประเทศ

หรือองคการระหวางประเทศ 
(๔) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 
(๕) คาธรรมเนียม  คาบํารุง  คาตอบแทน  คาบริการ  หรือรายไดจากการดําเนินการ 
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสิน 
ขอ ๗ สถาบันอาจนําเงินกองทุนของสถาบันไปหาผลประโยชนได  ดังนี้ 
(๑) นําเงินฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ  หรือธนาคารพาณิชย 
(๒) ซื้อพันธบัตรของรัฐบาล  ขององคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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(๓) ใหสินเชื่อแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน 
(๔) รวมลงทุนกับองคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  สถาบันการเงิน  และองคกรหรือนิติบุคคล

ตามเงื่อนไขในมาตรา  ๘  (๘)  แหงพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
หมวด  ๓ 

การรับเงินและการเก็บรักษาเงนิ 
 

 

ขอ ๘ เงินของสถาบันใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารท่ีเปนรฐัวิสาหกิจหรอืธนาคารพาณชิย 
ขอ ๙ การรับเงินทุกประเภท  ยกเวนเงินงบประมาณแผนดิน  จะตองออกใบเสร็จรับเงิน  

แบบของใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามท่ีผูอํานวยการกําหนด 
ขอ ๑๐ การรับเงินทุกประเภท  จะตองนําเงินฝากธนาคารในนามของสถาบันในวันนั้นหรืออยางชา

ในวันทําการถัดไป 
ขอ ๑๑ ใหงานการเงินของสถาบันเก็บเงินสดในมือไวสํารองจายในวงเงนิท่ีผูอํานวยการกําหนด  

เวนแตเบิกมาเพื่อจายเฉพาะกิจเปนคราว ๆ  ไป 
หมวด  ๔ 
รายจาย 

 
 

ขอ ๑๒ รายจายของสถาบันใหจายเฉพาะเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  และตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ 

ขอ ๑๓ ประเภทรายจายงบประมาณของสถาบัน  ไดแก 
(๑) งบทําการ 
(๒) งบทําการโครงการ 
(๓) งบลงทุน 
(๔) งบสินเชื่อ 
ขอ ๑๔ ใหผูอํานวยการมีอํานาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานมีอํานาจอนุมัติ   และสั่งจาย 

ตามท่ีผูอํานวยการเห็นสมควร  โดยจัดทําเปนหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร 
ขอ ๑๕ การเบิกจายเงินใหเปนไปตามเกณฑการจายเงินท่ีผูอํานวยการกําหนด 
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หมวด  ๕ 
การบัญชี 

 
 

ขอ ๑๖ การจัดทําบัญชีของสถาบันใหจัดทําตามหลักสากลตามแบบ  และหลักเกณฑ ท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๗ รอบปบัญชีของสถาบันใหถือตามปงบประมาณ 
ขอ ๑๘ ใหสถาบันจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  สงใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ  

หรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนผูสอบบัญชภีายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันสิ้นบัญชีทุกป 

ขอ ๑๙ หลักฐานท่ีใชในการลงบัญชีจะตองเก็บไวเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ  
และเก็บรักษาไวไมนอยกวา  ๕  ป 

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบบัญชี 

 
 

ขอ ๒๐ การบัญชีของสถาบัน  ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  
และการพัสดุของสถาบัน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง 

หมวด  ๗ 
งบประมาณ 

 
 

ขอ ๒๑ ใหสถาบันจัดทํางบประมาณรายรับและรายจายประจําป  โดยแยกหมวดเงินและ
ประเภทรายจายตามแผนงานและโครงการ   เสนอตอคณะกรรมการ  เพื่ออนุมัติใชเปนงบประมาณ 
ในปงบประมาณนั้น 

ขอ ๒๒ คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในปงบประมาณใด  ใหเบิกจายจากงบประมาณภายในปงบประมาณนั้น  
หากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปงบประมาณหรือกันเงินไวจายเหล่ือมป  หรือผูกพัน 
ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ 
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ขอ ๒๓ การโอนประเภทงบประมาณหรือเปล่ียนแปลงรายการ  หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
ระหวางปหรือลดงบประมาณรายจายประจําปใหปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) การโอนหมวดรายจายหรือเปล่ียนแปลงรายการ  โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณใหอยูในดลุยพนิจิ
ของผูอํานวยการ 

(๒) การโอนประเภทงบประมาณหรือการเปล่ียนแปลงรายการประเภทงบประมาณ  โดยเพิ่มวงเงิน
งบประมาณเกินกวาวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับอนุมัติไวแลว  ใหเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ 

ขอ ๒๔ งบประมาณรายจายประจําป  ปใดออกใชไมทัน  ใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการ
อนุมัติใหใชวงเงินงบประมาณเทาท่ีเคยไดรับอนุมัติในปท่ีแลวไปพลางกอน 

หมวด  ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๒๕ บรรดาหลักเกณฑวิธีการ  แนวปฏิบัติใด ๆ  ก็ตามท่ีเก่ียวของกับการเงิน  การบัญชี  
และงบประมาณตามขอบังคับนี้  หากยังมิไดกําหนดเปนอยางอ่ืน  ใหสถาบันใชหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเคยใชกับสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง  การเคหะแหงชาติไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


