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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๒๖
วาดวย โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
เพื่อใหการดําเนินการแกปญหาความไมมั่นคงในการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยตามโครงการ
บานมั่นคง ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกูใหแกสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวม ๖,๐๐๐ ลานบาท
โดยแยกเปนปงบประมาณ ๒๕๕๓ วงเงิน ๓,๐๐๐ ลานบาท ปงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงิน ๑,๐๐๐ ลานบาท
และปงบประมาณ ๒๕๕๕ วงเงิน ๒,๐๐๐ ลานบาท เปนไปตามวัตถุประสงค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๒๐ (๗) แหงพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมติคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๒
เมื่อวัน ที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการสถาบั น พัฒนาองคกรชุม ชนจึงออกข อบังคับไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๒๖
วาดวยโครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“โครงการ” หมายความวา โครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
“คณะอนุกรรมการโครงการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการโครงการบานมั่น คงภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ขอ ๔ ให ผู อํ า นวยการรัก ษาการตามข อบั ง คั บ นี้ และให มี อํ า นาจออกระเบี ย บ คํ า สั่ ง
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อประโยชนใ นการปฏิบัติตามขอบังคับนี้โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
หรือมติอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
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หมวด ๑
คณะอนุกรรมการโครงการและคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการโครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเปนประธานอนุกรรมการ
ผูอํานวยการ นายกสัน นิบาตเทศบาลหรือผูแ ทน ผูแ ทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแ ทน
การเคหะแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน นักวิชาการ และผูแทนชุมชนจากโครงการบานมั่นคง
เปนอนุกรรมการ
ใหคณะอนุกรรมการโครงการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการบานมั่นคงภายใตแผนปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
(๒) พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคของโครงการ
(๓) พิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายในวงเงินตามขอ ๙ (๒)
(๔) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อที่เกินอํานาจอนุมัติของคณะอนุกรรมการโครงการ
ตอคณะกรรมการ
(๕) กํากับดูแลและติดตามประเมินผลโครงการ
ขอ ๖ ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองโครงการสินเชื่อขึ้นสองคณะหรือตาม
จํ า นวนคณะที่ เ หมาะสม เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ก ลั่ น กรองและเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ โครงการสิ น เชื่ อ
ตอผูอํานวยการหรือคณะอนุกรรมการโครงการ แลวแตกรณีตามอํานาจอนุมัติสินเชื่อ
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะทํางานโครงการบานมั่น คงไทยเขม แข็งในแตละภาค
เพื่ อ เป น กลไกหลัก ของแตล ะภาคในการพิ จารณากลั่น กรองโครงการสาธารณูป โภคและสิ น เชื่ อ
กอนเสนอใหคณะอนุกรรมการโครงการตามขอ ๕ หรือคณะทํางานกลั่นกรองโครงการสินเชื่อตามขอ ๖
พิจารณาแลวแตกรณี
หมวด ๒
การดําเนินงานโครงการ
ขอ ๘ การพัฒนาโครงการสินเชื่อ และการเสนอขอใชสินเชื่อ ใหเครือขายองคกรชุมชน
ในแตละเมืองเปนกลไกหลักของทุกเมือง ตั้งแตการเริ่ม พัฒนาโครงการสินเชื่อ การเสนอขออนุมัติ
การโครงการสินเชื่อเปนภาพรวมของเมือง การติดตาม ประเมินผลและพัฒนาโครงการในแตละเมือง
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ขอ ๙ กําหนดผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในโครงการ ๓ ระดับ ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน)
(๒) คณะอนุกรรมการโครงการมีอํานาจอนุมัติสิน เชื่อวงเงิน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หาสิบลานบาท)
(๓) คณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาสิบลานบาท)
การพิจารณาวงเงินที่จะอนุมัติใหสินเชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหนําเอาจํานวนเงินตามสัญญาสินเชื่อ
ที่ไดรับการสนับสนุนโดยสถาบันที่ยังชําระไมเสร็จสิ้นมารวมพิจารณาดวย
ขอ ๑๐ ใหมีการเบิกจายสินเชื่อไดตามวงเงินของระยะ (Phase) การกอสรางหรือตามงวดงาน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับระบบการกอสรางและระดับความเขมแข็งขององคกรผูใชสินเชื่อ
ขอ ๑๑ ให ส ถาบั น จั ด ให มี ก ารติ ด ตามการดํ า เนิ น โครงการและรายงานความก า วหน า
ใหคณะกรรมการทราบทุกเดือนจนกวาจะครบกําหนดตามโครงการ
ขอ ๑๒ หลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการให สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม ไ ด กํ า หนดในข อ บั ง คั บ นี้
ใหนําขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๑๑ วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการใหสินเชื่อเพื่อการพัฒนาแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน มาบังคับใชโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พลเอก สุรินทร พิกุลทอง
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

