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ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวย  หลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินแกองคกรชุมชน
ที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบัน  ในการดําเนินงานแกไขปญหาความเดือดรอนดานที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน  
พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  มีหลักเกณฑที่ชัดเจน  สอดคลองกับการบริหารโครงการ
ขององคกรชุมชนและการใชงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ผูอํานวยการจึงออกระเบียบไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  
หลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓”   

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  หลักเกณฑ

การเบิกจายงบประมาณโครงการบานมั่นคงที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๙ 

บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  หรือหลักเกณฑอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  
หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้   
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“คณะอนุกรรมการโครงการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการ

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการพัฒนา 
ที่อยูอาศัยและที่ดินทํากิน 

“คณะทํางานระดับพื้นที่”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังในพื้นที่  โดยเครือขายองคกร
ชุมชนเมือง   หรือเครือขายองคกรชุมชนจังหวัดหรือคณะกรรมการเมือง   เพื่อทําหนาที่พัฒนา 
และพิจารณาแผนการดําเนินงานโครงการ 
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“โครงการ”  หมายความวา  โครงการขององคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  หนวยงานและหรือภาคี

ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการโครงการ 

“งบประมาณโครงการ”  หมายความวา  งบประมาณที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาที่อยูอาศัย

และที่ดินทํากินตามแผนงานโครงการซึ่งสนับสนุนใหองคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  หนวยงาน

และหรือภาคี 

“องคกรผูเสนอ”  หมายความวา  องคกรชุมชน  เครือขายองคกรชุมชน  หนวยงานและหรือ 

ภาคีที่ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ   ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑการสนับสนุน

งบประมาณโครงการ   

“คณะกรรมการตรวจรับผลงานโครงการ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังจากเครือขาย

องคกรชุมชนพื้นที่  หรือเครือขายองคกรชุมชนจังหวัด  หรือคณะกรรมการระดับพื้นที่  เพื่อทําหนาที่ 

ในการติดตามและตรวจรับผลการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับการสนับสนุน 

ขอ ๕ ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายเปนผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติการเบิกจาย

งบประมาณตามระเบียบนี้ 

ขอ ๖ หลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณ 

  ๖.๑ งบประมาณโครงการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงชุมชน  การพัฒนาชุมชน   

การจัดที่อยูอาศัยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งมีกิจกรรมดานการกอสราง  ใหเบิกจายเปนงวดตามแผนงาน 

และกิจกรรมการกอสรางโดยรวมของโครงการ  ดังนี้ 

   ๖.๑.๑ กรณีโครงการไดรับอนุมัติงบประมาณในวงเงินไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

(สองลานบาท)  ใหเบิกจายงบประมาณเปนงวดไมนอยกวา  ๒  งวด   

   ๖.๑.๒ กรณีโครงการไดรับอนุมัติงบประมาณในวงเงินต้ังแต  ๒,๐๐๐,๐๐๐  

(สองลานบาท)  ข้ึนไป  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หาลานบาท)  ใหเบิกจายงบประมาณเปนงวด 

ไมนอยกวา  ๓  งวด   

   ๖.๑.๓ กรณีโครงการไดรับอนุมัติงบประมาณในวงเงินต้ังแต  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

(หาลานบาท)  ข้ึนไป  ใหเบิกจายงบประมาณเปนงวดไมนอยกวา  ๔  งวด   
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  ๖.๒ งบประมาณโครงการดานการพัฒนาชุมชน  การจัดทําขอมูลแผนที่  การพัฒนา

กระบวนการของชุมชนและหรือเครือขาย  การบริหารจัดการชุมชนซ่ึงไมมีกิจกรรมดานการกอสราง   

ใหเบิกจายงบประมาณเปนงวดไมเกินกวา  ๒  งวด  ตามแผนปฏิบัติงาน  โดยงวดสุดทายใหเบิกจาย 

ไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของงบประมาณโครงการที่ไดรับอนุมัติ  โดยจะเบิกจายไดเมื่อมีการจัดสง

รายงานสรุปผลการดําเนินงานและคณะกรรมการตรวจรับผลงานโครงการไดตรวจรับผลการดําเนินงาน

โครงการแลว   

  ๖.๓ งบประมาณโครงการที่เปนการจัดกิจกรรมการพัฒนาซึ่งดําเนินการแลวเสร็จ

ในคร้ังเดียว  เชน  การจัดเวทีประชุม  การจัดสัมมนา  งานมหกรรม  งานผลิตส่ือ  เปนตน  ใหเบิกจาย

งวดเดียวกอนการจัดกิจกรรม 

  ๖.๔ การเบิกจายงบประมาณที่ เปนเร่ืองอื่น ๆ  นอกเหนือจากขอ  ๖.๑ - ๖.๓   

ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

ขอ ๗ ข้ันตอนการเบิกจายงบประมาณโครงการ 

  ๗.๑ องคกรผูเสนอที่ไดรับการแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการและดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการโครงการ  และไดรับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานที่คณะอนุกรรมการมอบหมายแลว  จัดทําแผนการดําเนินงาน

โครงการกิจกรรมและแผนการใชงบประมาณ  รวมถึงแผนการเบิกจายงบประมาณแตละงวด  ซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะทํางานระดับพื้นที่ที่เกี่ยวของพรอมเอกสารสรุปความเห็นของผูที่เกี่ยวของ   

  ๗.๒ ในการเบิกจายงบประมาณตามขอ  ๖.๑  และ  ๖.๒  สําหรับงวดที่  ๒  เปนตนไป  

ตองมีการตรวจรับผลการดําเนินงานของโครงการในงวดที่ผานมาโดยคณะกรรมการตรวจรับผลงาน

โครงการ  ยกเวนงบประมาณบริหารจัดการชุมชน  ใหรายงานผลการดําเนินงาน   

  ๗.๓ ใหสํานักงานปฏิบั ติการภาคหรือสวนงานที่ได รับมอบหมายที่ เกี่ยวของ

ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสาร  และดําเนินการเบิกจายใหเปนไปตามเงื่อนไขของแผนงาน

โครงการ 

  ๗.๔ ใหสวนงานที่ทําหนาที่ เลขานุการโครงการตรวจสอบกรอบงบประมาณ 

ใหเปนไปตามเงื่อนไขของแผนงานโครงการที่ไดรับอนุมัติไว 
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ขอ ๘ เอกสารประกอบการเบิกจายงบประมาณโครงการตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามที่

สถาบันกําหนด 

ขอ ๙ การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเสนอผูอํานวยการวินิจฉัยส่ังการเปนกรณีไป 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๑๐ สําหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติกอนระเบียบนี้ใชบังคับและมีการเบิกจายงบประมาณ

ไปแลวซ่ึงมีวงเงินคงเหลือ  ใหเบิกจายงบประมาณเปนงวดไมเกิน  ๒  งวด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ทิพยรัตน  นพลดารมย 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 


