
 หนา   ๑๑ 
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ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวย  หลักเกณฑการสนับสนุนองคกรชุมชนตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย 

และที่ดินทํากินโดยชุมชนทองถิ่น  ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ดวยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการ
แกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินโดยชุมชนทองถิ่น  ภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  ระหวางป  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึง  ๒๕๕๕  โดยจะดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน
ดานที่อยูอาศัยประเภทการซอมแซมที่อยูอาศัย  การตอเติมที่อยูอาศัย  และการกอสรางที่อยูอาศัยใหม  
จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  ครัวเรือน  และการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินจํานวน  ๕๐  กรณี  
ในพื้นที่  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต  คือ  สตูล  สงขลา  ปตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  และเพื่อให 
การดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๒๙  (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนจึงกําหนดระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  
หลักเกณฑการสนับสนุนองคกรชุมชนตามโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย 
และที่ดินทํากินโดยชุมชนทองถิ่น  ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ระเบียบ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑอื่นใดที่ใชบังคับกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   

ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   
“โครงการ”  หมายความวา  โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยและที่ดิน 

ทํากินโดยชุมชนทองถิ่น  ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  ๒๕๕๕ 
“คณะอนุกรรมการโครงการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาความมั่นคง

ในการอยูอาศัยของคนจนในเมืองและชนบทโดยชุมชนในพื้นที่  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต 
“คณะทํางานจังหวัด”  หมายความวา  คณะทํางานพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินในระดับจังหวัด

ซ่ึงแตงต้ังโดยผูวาราชการจังหวัด 
“คณะทํางานตําบล”  หมายความวา  คณะทํางานพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินในระดับตําบล 
“คณะทํางานหมูบาน”  หมายความวา  คณะทํางานพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินในระดับหมูบาน 
“คณะทํางานระดับพื้นที่”  หมายความวา  คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อดําเนินการ

แกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากิน 
“ผูไดรับการสนับสนุน”  หมายความวา  ผูที่ไดรับความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยซ่ึงไดผานกระบวนการ

สํารวจและกลั่นกรองจากคณะทํางานพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินในระดับจังหวัด  ระดับตําบล  
และระดับหมูบาน   

“คณะกรรมการตรวจรับโครงการ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากสถาบัน  
ใหทําหนาที่ตรวจรับการดําเนินงานโครงการที่สถาบันใหการสนับสนุน 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกคําส่ัง  หลักเกณฑ
และวิธีการเพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้หรือมติอื่น ๆ  
ของคณะกรรมการ 

ขอ ๖ วัตถุประสงคของโครงการ  มีดังนี้ 
(๑) เพื่อใหครอบครัวที่ยากจนซึ่งมีปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยไดมีที่อยูอาศัย 

ที่มั่นคง  โดยชุมชนทองถิ่นเปนหลักในการดําเนินการ 
(๒) เพื่อใหชุมชนที่มีปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยไดรวมกันจัดการแกไขปญหาที่ดิน  

รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการมีสิทธิในที่ดินที่มั่นคง 
(๓) เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนใหเขมแข็งสามารถจัดการปญหาดานที่อยูอาศัยและ 

ที่ดินทํากินรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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หมวด  ๒ 
การดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยโดยชุมชน 

 

 

สวนที่  ๑ 
คณะอนุกรรมการโครงการและคณะทํางาน 

 

 

ขอ ๗ ในการดําเนินโครงการ  คณะอนุกรรมการโครงการและคณะทํางานที่ดําเนินการ 
มีดังนี้ 

(๑) คณะอนุกรรมการโครงการ  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๑.๑) กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณโครงการ 
 (๑.๒) พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการซึ่งไดผานการพิจารณาจากกระบวนการพัฒนา

ในระดับจังหวัด 
 (๑.๓) จัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
 (๑.๔) ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินโครงการสามารถ

ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 (๑.๕) เสนอใหผูอํานวยการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหนาที่ 

ตามความจําเปนและเหมาะสมที่เกี่ยวกับโครงการ 
(๒) คณะทํางานจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๒.๑) จัดทําแผนการดําเนินงานแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยในระดับ

จังหวัด 
 (๒.๒) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานตําบล 
 (๒.๓) ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 (๒.๔) กลั่นกรองโครงการที่เสนอโดยคณะทํางานตําบลหรือคณะทํางานหมูบาน

แลวแตกรณี 
 (๒.๕) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานตําบลและคณะทํางานหมูบาน 
(๓) คณะทํางานตําบล  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 (๓.๑) จัดทําแผนการดําเนนิงานแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยในระดับตําบล 
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 (๓.๒) จัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อเสนอตอคณะทํางานจังหวัด 

 (๓.๓) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใหสอดคลองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

 (๓.๔) สนับสนุนการดําเนินงานรวมกันในหลายหมูบาน 

 (๓.๕) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานหมูบาน 

(๔) คณะทํางานหมูบาน  มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 (๔.๑) สํารวจขอมูลและแยกประเภทความเดือดรอนดานที่อยูอาศัย 

 (๔.๒) จัดประชุมเพื่อตรวจสอบขอมูลและจัดลําดับผูเดือดรอน 

 (๔.๓) ดําเนินการซอมแซมที่อยูอาศัยหรือตอเติมที่อยูอาศัยหรือกอสรางที่อยูอาศัยใหม

รวมกับครอบครัวที่เดือดรอนดานที่อยูอาศัยตามโครงการที่ไดรับอนุมัติ 

 (๔.๔) จัดระบบการบริหารจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพ 

 (๔.๕) ดําเนินการจัดซ้ือหรือจัดหาวัสดุกอสราง 

 (๔.๖) รวบรวมหลักฐานการใชจายเงินสงใหแกคณะทํางานตําบลหรือคณะทํางาน

จังหวัดแลวแตกรณี 

 (๔.๗) รายงานผลการดําเนินงานแกคณะทํางานตําบลหรือคณะทํางานจังหวัด 

แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ เปนการดําเนินโครงการเพียงหมูบานเดียวในตําบล  ใหคณะทํางานหมูบาน   

มีอํานาจหนาที่จัดทําโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยเพื่อเสนอตอคณะทํางานจังหวัด 

สวนที่  ๒ 

กระบวนการและขั้นตอนการเสนอโครงการ 
 

 

ขอ ๘ การขอรับการสนับสนุนโครงการจะตองนําเสนอโครงการเปนลายลักษณอักษร 
กระบวนการขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง  ใหเร่ิมตนจากคณะทํางานหมูบานทําการ

สํารวจขอมูลของสมาชิกซ่ึงเปนครอบครัวที่ เดือดรอนดานที่อยูอาศัย  วิเคราะหปญหารวมกัน   
มีกระบวนการตัดสินใจอยางมีสวนรวมของสมาชิกในเร่ืองแนวทางการแกไข  การวางแผนกิจกรรม
โครงการและจัดระบบการบริหารจัดการโครงการ  รวมถึงการจัดใหมีการพัฒนาโครงการรวมกันจาก
หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๙ การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนใหดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
(๑) การเสนอโครงการใหเสนอตอคณะทํางานตําบลหรือคณะทํางานจังหวัดแลวแตกรณี  

ดังนี้ 
 (๑.๑) กรณีที่ดําเนินโครงการเพียงหมูบานเดียวในตําบล  ใหคณะทํางานหมูบานเสนอ

ขอมูลและความเห็นตอคณะทํางานจังหวัด 
 (๑.๒) กรณีที่ดําเนินโครงการมากกวาหนึ่งหมูบานในตําบล  ใหคณะทํางานหมูบาน

เสนอขอมูลและความเห็นตอคณะทํางานตําบลเพื่อพิจารณาใหความเห็นและรับรองขอมูล   
(๒) เมื่ อคณะทํางานตําบลได รับขอมูลจากคณะทํางานหมูบ านตาม   (๑ .๒)   แลว   

ใหดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  และเสนอความเห็นพรอมขอมูลตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของไปยังคณะทํางานจังหวัด 

(๓) เมื่อคณะทํางานจังหวัดไดรับขอมูลจากคณะทํางานหมูบานหรือคณะทํางานตําบล  
แลวแตกรณี   ใหดําเนินการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ เสนอ   พรอมความเห็นไปยัง
คณะอนุกรรมการโครงการเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการกอนเสนอผูอํานวยการอนุมัติ 

สวนที่  ๓ 
คุณสมบัติของผูไดรับการสนับสนุน 
 

 

ขอ ๑๐ ผูไดรับการสนับสนุนจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) คุณสมบัติแรกจะตองมีฐานะยากจน   
(๒) เมื่อมีคุณสมบัติตาม  (๑)  แลว  ผูไดรับการสนับสนุนจะตองไดรับความเดือดรอน 

ดานที่อยูอาศัย   
ในการพิจารณาของคณะทํางานหมูบานหรือคณะทํางานตําบลแลวแตกรณี  คณะทํางาน 

อาจกําหนดหลักเกณฑและเ ง่ือนไขเกี่ ยวกับพฤติการณอย างอื่นของผูได รับการสนับสนุน 
เพื่อประกอบการพิจารณาใหการสนับสนุน  เชน  ประวัติ  ความประพฤติ  อาชีพของผูนั้น  เปนตน   

ขอ ๑๑ ลักษณะการสนับสนุนตามโครงการแบงออกเปน  ๒  กรณี  ดังตอไปนี้ 
(๑) การสนับสนุนกรณีการซอมแซมหรือตอเติมที่อยูอาศัยจะตองปรากฏขอเท็จจริง 

วาที่อยูอาศัยของผูที่จะไดรับการสนับสนุนมีสภาพอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
 (๑.๑) ที่อยูอาศัยทรุดโทรม   
 (๑.๒) โครงสรางวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยไมถาวรหรือไมทนทาน 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

 (๑.๓) ครอบครัวของผูรับการสนับสนุนประสพภัยพิบัติจนทําใหที่อยูอาศัยเสียหาย 
แตสามารถซอมแซมได 

 (๑.๔) ขนาดที่อยูอาศัยมีเนื้อที่ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว 
(๒) การสนับสนุนกรณีการกอสรางที่อยูอาศัยใหม   ผูได รับการสนับสนุนจะตองมี

กรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิอาศัย  ในที่ดินที่จะทําการปลูกสรางที่อยูอาศัย  และจะตอง
ปรากฏขอเท็จจริงอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 

 (๒.๑) ครอบครัวของผูรับการสนับสนุนเปนครอบครัวที่ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง   

 (๒.๒) ที่อยูอาศัยของครอบครัวผูรับการสนับสนุนมีสภาพทรุดโทรมมากไมสามารถ 

ที่จะซอมแซมได 

 (๒.๓) ครอบครัวของผูรับการสนับสนุนเปนครอบครัวที่อาศัยอยูอยางแออัด 

 (๒.๔) ครอบครัวของผู รับการสนับสนุนประสพภัยพิบัติจนทําใหไมมีที่อยูอาศัย 

หรือที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายจนไมอาจซอมแซมได 

สวนที่  ๔ 
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 

 

 

ขอ ๑๒ หลักเกณฑสนับสนุนงบประมาณแบงได  ๒  กรณี  ดังนี้ 

(๑) กรณีการซอมแซมหรือตอเติมที่อยูอาศัย  สนับสนุนงบประมาณจํานวน  ๑๕,๐๐๐  ถึง  

๕๐,๐๐๐  บาทตอครอบครัว 

(๒) กรณีการกอสรางที่อยูอาศัยใหม   สนับสนุนงบประมาณจํานวน   ๘๐ ,๐๐๐   ถึง  

๑๒๐,๐๐๐  บาทตอครอบครัว 

การประมาณคาใชจายของแตละครอบครัวในการซอมแซมที่อยูอาศัย  การตอเติมที่อยูอาศัย  

หรือการกอสรางที่อยูอาศัยใหม  ใหคํานวณโดยประมาณการตามความเปนจริงโดยมิไดเปนการเฉลี่ย

ใหแตละครอบครัว 

ขอ ๑๓ การพิจารณาสัดสวนงบประมาณการซอมแซมที่อยูอาศัย  การตอเติมที่อยูอาศัย  

หรือการกอสรางที่อยูอาศัยใหมในแตละตําบล  ใหพิจารณาตามสภาพความเปนจริงในพื้นที่   

โดยจะตองอยูในกรอบงบประมาณการสนับสนุนระดับตําบล 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินโดยชุมชน 

 

 

ขอ ๑๔ การแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินตองจัดใหมีคณะทํางานระดับพื้นที่  
โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อใชในการแกไขปญหาที่ดิน 
(๒) รวบรวมหลักฐานการอยูอาศัยหรือใชประโยชนในที่ดินภายในชุมชน 
(๓) จัดทําโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินเพื่อเสนอตอคณะทํางาน

จังหวัด 
(๔) จัดทําแผนที่ทํามือแสดงแผนผังหมูบานและที่ดินทํากิน 
(๕) นําขอมูลแผนที่ที่จัดทําดําเนินการนําลงในระบบจีไอเอส  (GIS)   
(๖) จัดใหมีการตรวจสอบและรับรองขอมูลรวมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๗) นําขอมูลและแนวทางการแกไขปญหาที่ดินทํากินเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๘) รวบรวมหลักฐานการใชจายเงินสงใหแกคณะทํางานจังหวัด 
ขอ ๑๕ คณะทํางานจังหวัด  มีอาํนาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนการดําเนินงานแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินในระดับจังหวัด 
(๒) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานระดับพื้นที่ 
(๓) ประสานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๔) กลั่นกรองโครงการที่เสนอโดยคณะทํางานระดับพื้นที่ 
(๕) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะทํางานระดับพื้นที่ 
ขอ ๑๖ ในการเสนอโครงการใหคณะทํางานระดับพื้นที่เสนอขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ

พรอมความเห็นตอคณะทํางานจังหวัดเพื่อพิจารณา 
เมื่อคณะทํางานจังหวัดไดรับขอมูลตามวรรคกอนแลว  ใหดําเนินการพิจารณาและกลั่นกรอง

โครงการที่เสนอ  พรอมความเห็นไปยังคณะอนุกรรมการโครงการเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอ
ผูอํานวยการอนุมัติ 

ขอ ๑๗ การพิจารณาโครงการเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินโดยชุมชน  
ใหคณะอนุกรรมการโครงการพิจารณาโดยคํานงึถึงสภาพภูมิศาสตรในแตละพื้นที่  สภาพปญหาความ
เดือดรอน  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  รวมทั้งการมีสวนรวมจากชุมชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนกระบวนการพัฒนาที่ยึดหลักแบบบูรณาการ   



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การเบิกจายงบประมาณโครงการ 

 

 

ขอ ๑๘ การเบิกจายงบประมาณโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันจะตองแบง 
การเบิกจายงบประมาณเปนงวดอยางนอยสองงวด  โดยในงวดแรกจะเบิกจายตามแผนงานไดไมเกิน
รอยละ  ๗๐  ของงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติ  ทั้งนี้จะตองมีการลงนามในบันทึกความรวมมือ
เรียบรอยแลว  และในกรณีที่คณะอนุกรรมการโครงการเห็นวาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนตองมี
การปรับปรุงแกไขตามความเห็นของคณะอนุกรรมการโครงการ  ผูที่เกี่ยวของตองดําเนินการแกไข 
ใหแลวเสร็จกอนการเบิกจายงบประมาณดวย 

การเบิกจายในงวดที่สองเปนตนไปจะเบิกจายเมื่อมีการจัดสงรายงานการสรุปผลการ
ดําเนินงานโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวแกคณะกรรมการตรวจรับโครงการ  และคณะกรรมการ
ตรวจรับโครงการไดพิจารณาตรวจรบังานเรียบรอยแลว 

ขอ ๑๙ การอนุมั ติเบิกจายงบประมาณโครงการ   ให เปนอํานาจของผูอํานวยการ 
หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 

ขอ ๒๐ เอกสารเกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณโครงการ  ใหจัดเก็บไวเพื่อประโยชน 
ในการตรวจสอบจากสถาบันหรือหนวยงานภายนอก  ดังนี้ 

(๑) กรณีเปนการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยโดยชุมชนใหจัดเก็บ
ไวที่คณะทํางานตําบลหรือคณะทํางานจังหวัดแลวแตกรณี   

(๒) กรณีเปนการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่ดินทํากินโดยชุมชนใหจัดเก็บ
ไวที่คณะทํางานจังหวัด 

หมวด  ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 

 

ขอ ๒๑ แบบพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการ  รวมทั้งเอกสารประกอบ  

การเบิกจายงบประมาณโครงการ  ใหเปนไปตามที่สถาบันกําหนด 

ขอ ๒๒ การติดตามประเมินผลโครงการ   สถาบันจะจัดใหมีการติดตามประเมินผล

โครงการปละหนึ่งคร้ัง  เพื่อเสนอตอคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๒๓ เมื่อผูที่ไดรับการสนับสนุนไมประสงคจะรับการสนับสนุนตามโครงการจาก
สถาบัน  ใหแจงตอสถาบันเปนลายลักษณอักษรเพื่อสถาบันจะดําเนินการระงับการสนับสนุนดังกลาว 

ขอ ๒๔ การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเสนอผูอํานวยการวินิจฉัยส่ังการเปนกรณีไป 
 

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

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


