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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานศูนยประสานงานองคการชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
๑. บททั่วไป
ในระเบียบนี้ (ขอ ๕)
“ศูนยประสานงานองคการชุมชน” หมายถึง องคกรเครือขายภาคประชาชนที่จดั ตั้งขึ้น
เพื่อรวมพลังระหวาง ผูนํา กลุมหรือองคการที่มีอยูในหมูบาน ตําบล ในการทํางานรวมกับผูใหญบาน และ
คณะกรรมการหมูบาน กํานัน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้ ประสานการมีสวนรวมกับภาครัฐ และ
ภาคประชาชน ในการบริหารจัดการสังคม พัฒนาชุมชนและทองถิน่ รวมกัน เรียกโดยยอวา “ศอช.” และใหมี
ชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Community Organization Network Center” เรียกโดยยอวา “CON Center”
“องคการชุมชน” หมายความวา กลุมคนจํานวนหนึ่งในชุมชน หมูบานและตําบล ซึ่งมารวมตัวกัน
เพื่อดําเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น โดยมีการจัดระเบียบ ขอบังคับในการมารวมตัวกัน
การอยูรวมกัน การปฏิบัติตอกัน และมีการติดตอสื่อสารกัน อยางเปนระบบ
“องคการเครือขายพัฒนาชุมชน” หมายความว า การรวมตั ว กั น ขององค ก ารชุ ม ชน
ที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดตัง้ หรือใหการสนับสนุน โดยมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน การจัดระเบียบ
ขอบังคับในการมารวมตัวกัน การอยูรว มกัน การปฏิบัติตอกันและมีการติดตอสือ่ สารกันอยางเปนระบบ
“เครือขายองคการชุมชน” หมายความวา กลุมขององคการชุมชนประเภทเดียวกันหรือ
ตางประเภทกัน ที่มีการเชื่อมประสานการทํางานมากกวาหนึ่งองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือในการ
ทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อผลประโยชนของสมาชิกเครือขายหรือชุมชนรวมกัน
“ผูแทนองคการชุมชน” หมายความวา สมาชิกขององคการชุมชน ที่ไดรับการคัดเลือกจาก
องคการชุมชน หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นเพื่อปฏิบัติงาน ในฐานะผูแทนขององคการชุมชนนั้น ๆ โดยใหรวมถึง
กลุมตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในทองถิ่นหรือในตําบลดวย
“ผูแทนเครือขายองคการชุมชน” หมายความวา สมาชิกเครือขายองคการชุมชนที่ไดรับการ
คัดเลือก จากเครือขายองคการชุมชน หรือที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นเพือ่ ใหปฏิบัติงานในฐานะผูแทนเครือขาย
องคการชุมชน
“ชุมชน” หมายความวา กลุมคนทีม่ ีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน มีการติดตอสื่อสารระหวางกัน
อยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาเขตเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือดําเนินกิจการที่มี
วัตถุประสงครว มกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อหรือความสนใจรวมกัน และใหหมายความรวมถึงชุมชนเมือง
ตามกฎหมาย วาดวยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

-๒“องคกรปกครองสวนทองถิน่ ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ เชน กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
“คณะกรรมการกลาง” หมายความวา คณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารศูนยประสานงานองคการชุมชน
ในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด
“เจาหนาที่พัฒนาชุมชน” หมายความวา ขาราชการของกรมการพัฒนาชุมชน และรวมถึง
อาสาพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ปฏิบัติงานในชุมชนหรือ
หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
“อําเภอ” หมายความรวมถึงกิ่งอําเภอ
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒. ที่ตั้งสํานักงานกลาง ศูนยประสานงานองคการชุมชน
ใหศูนยประสานงานองคการชุมชน มีสํานักงานกลาง ตั้งอยูที่กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย (ขอ ๖)
ใหจัดตัง้ สํานักงานอํานวยการคณะกรรมการกลาง เปนหนวยงานภายในของกรมการพัฒนาชุมชน
มี ห นาที่ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ งานวิ ช าการและธุร การใหแ กค ณะกรรมการกลาง และดํา เนิ น การอื่น ใดตามที่
คณะกรรมการกลางมอบหมาย

๓. โครงสรางและอํานาจหนาที่
๓.๑ ใหมคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกลางศูนยประสานงานองคการชุมชน”
ประกอบดวย (ขอ ๗)
(๑) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) อธิ บดีกรมการปกครอง หรือผูแทน
เปนกรรมการ
(๔) อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หรือผูแทน เปนกรรมการ
(๕) อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือผูแทน เปนกรรมการ
(๖) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผูแทน
เปนกรรมการ
(๗) อธิบดีกรมที่ดิน หรือผูแ ทน
เปนกรรมการ

-๓(๘) ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค หรือผูแทน
เปนกรรมการ
(๙) ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือผูแทน
เปนกรรมการ
(๑๐) ผูอํานวยการองคการตลาด หรือผูแทน
เปนกรรมการ
(๑๑) ผูแ ทน ศอช. จํานวนหาคน
เปนกรรมการ
(๑๒) ผูแทนเครือขายองคการชุมชน จํานวนหา คน
เปนกรรมการ
(๑๓) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนหา คน
เปนกรรมการ
(๑๔) รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งอธิบดี
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
(๑๕) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรมการพัฒนาชุมชน
กรรมการซึ่งเปนผูแทน ศอช. ผูแทนเครือขายองคการชุมชน และผูทรงคุณวุฒิ ใหมีวาระการดํารง
ตําแหนงคราวละสี่ป
กรรมการซึ่งเปนผูแทน ศอช. และ ผูแทนเครือขายองคการชุมชน ใหรฐั มนตรีแตงตั้งจากผูซึ่ง
ผานการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่ปลัดกระทรวงกําหนด
กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งตามคําแนะนําของกรรมการตาม(๑๑) และ(๑๒)
ในวาระเริ่มแรก ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งกรรมการซึ่งเปนผูแทน ศอช. ผูแทนเครือขายองคการชุมชน
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการกลางจัดใหมีการสรรหากรรมการซึ่งเปน
ผูแทน ศอช. ผูแทนเครือขายองคการชุมชน แลวใหรัฐมนตรีแตงตัง้ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับจากวันที่
ปลัดกระทรวงไดมีการแตงตัง้ กรรมการตาม(๑๑)และ(๑๒)ในครั้งแรก โดยใหมวี าระการดํารงตําแหนงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของผูดํารงตําแหนงเดิม และใหผแู ทน ศอช. ผูแทนเครือขายองคการชุมชนที่รฐั มนตรีแตงตั้ง
ดังกลาว ดําเนินการเสนอชือ่ ผูทรงคุณวุฒิ ตาม(๑๓) เพื่อใหปลัดกระทรวงแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่รัฐมนตรีไดแตงตั้งกรรมการตาม(๑๑)และ(๑๒) โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของผูดํารงตําแหนงเดิม
กรรมการตาม(๑๑) (๑๒) และ(๑๓) ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะแตงตั้ง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได ในกรณีที่กรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ปลัดกระทรวงอาจ
แตงตั้งผูอื่นเปนกรรมการแทนได และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระทีเ่ หลืออยูของ
กรรมการซึ่งตนแทน
เมื่อกรรมการตาม(๑๑) (๑๒) และ(๑๓) ดํารงตําแหนงครบวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ตาม(๑๑) (๑๒) และ(๑๓) ใหแลวเสร็จ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ครบวาระ
ให คณะกรรมการกลางจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการกลางอยางนอยปละสองครั้ง

-๔๓.๒ ใหคณะกรรมการกลางมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ (ขอ ๘)
(๑) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนยประสานงานองคการชุมชน
(๒) ออกระเบียบ ขอบังคับ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๓) แตงตั้งอนุกรรมการหรือเจาหนาทีเ่ พือ่ ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค
(๔) จัดใหมกี ารประเมินผลความกาวหนาในการดําเนินงานของศูนยประสานงานองคการชุมชน
ในทุกระดับ
(๕) จัดทํา ฐานขอมูลกลางเกี่ย วกับการดําเนินงานศู น ยประสานงานองคการชุมชน
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย
๓.๓ ศูนยประสานงานองคการชุมชนมี สามระดับ คือ ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด เรียกโดยยอวา “ศอช.ต.” “ศอช.อ.” และ “ศอช.จ.” ตามลําดับ (ขอ ๙)
การจัดตั้ง และการยุบเลิกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ปลัดกระทรวงกําหนด
๓.๔ ศูนยประสานงานองคการชุมชนในแตละระดับ มีภารกิจ ดังนี้ (ขอ ๑๐)
(๑) สนับสนุนกระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูล
(๒) บูรณาการการจัดทําแผนชุมชนระดับตําบล ประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และแผนพัฒนาจังหวัด
(๓) ประสานงานระหวางองค การชุมชนในการดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม
(๔) ประสานงาน และสนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตย
(๕) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๖) ประสานงาน และสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๗) สนับสนุนใหมกี องทุนและสวัสดิการในชุมชน
(๘) สงเสริม และประสานใหมีการจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่น การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
(๙) สนับสนุน และเสริมสรางภูมิคุมกันของสังคม การยุติความขัดแยงในชุมชน การ
รักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงของประเทศ เพื่อใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข ความสมานฉันท
(๑๐) ประสานงาน และสงเสริมการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๑๑) ประสานงาน และสนับสนุนการมีสวนรวมในการอนุรักษ การบํารุงรักษา การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-๕(๑๒) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคประชาชน ในการดําเนินกิจการของ ศอช.
(๑๓) สงเสริมและดําเนินการกิจการอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม
๓.๕ ให ศอช.ต. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ง มีจํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกิน
ยี่สิบหาคน ทําหนาที่บริหาร ศอช.ต. ประกอบดวย ผูแทนองคการชุมชน ผูน ําชุมชนกลุมอื่น ๆ หรือผูแทน
องคกรชุมชนอื่น ในตําบลนัน้ ๆ ซึ่งไดรบั การคัดเลือกตามหลักเกณฑในขอ ๑๒ (ขอ ๑๑)
๓.๖ การคัดเลือกคณะกรรมการตาม ขอ ๑๑ ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัตงิ านในตําบล
ขออนุมัติ นายอําเภอ เพื่อเชิญผูแทนองคการชุมชนในตําบลทั้งหมดและประชาชนทัว่ ไป จัดเวทีประชาคม
คัดเลือกคณะกรรมการ (ขอ ๑๒)
ใหคณะกรรมการเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตําแหนงอืน่ ตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยการคัดเลือกกันเอง
นายอําเภอ เปนผู ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการ ตามมติของเวที
ประชาคม
๓.๗ ใหมีคณะทํางานคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะทํางานสงเสริม ศอช.ต.” ประกอบดวย
นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ ผูแทน กํานัน ผูใหญบาน และขาราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือ
ผูทรงคุณวุฒิอนื่ ตามความเหมาะสม (ขอ ๑๓)
ทั้งนี้ ใหมีประธานคนหนึ่ง และกรรมการอื่นตามความเหมาะสม โดยมีเจาหนาที่พัฒนาชุมชน
ทําหนาที่เปนเลขานุการ
๓.๘ คณะทํางานสงเสริม ศอช.ต. มีหนาที่ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ ศอช.ต. ตามขอ ๑๑ ดังนี้ (ขอ ๑๔)
(๑) สนับสนุนภารกิจของศูนยประสานงานองค การชุมชนตามขอ ๑๐
(๒) เสริมสรางความเขมแข็ง และพัฒนาทักษะดานตางๆ แกคณะกรรมการ
(๓) ใหคําปรึกษาดานวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามที่คณะกรรมการรองขอ
๓.๙ ให ศอช.อ. มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึง่ จํานวนอยางนอยเกาคน แตไมเกินยี่สิบหาคน
ทําหนาที่บริหาร ศอช.อ. ประกอบดวย ผูแทน ศอช.ต. ทุกตําบลในอําเภอ ตําบลละอยางนอยหนึ่งคน
ผูแทนเครือขายองคการชุมชนระดับอําเภอ เครือขายองคการชุมชนอยางนอยเครือขายละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิอนื่ ตามความเหมาะสม (ขอ ๑๕)

-๖ใหคณะกรรมการ คัดเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมโดยการคัดเลือกกันเอง
ใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ขออนุมัตินายอําเภอ เพื่อเชิญ ศอช.ต. ทุกตําบล ในอําเภอ
เครือขายองคการชุมชนระดับอําเภอ เครือขายองคการชุมชนและประชาชนทั่วไป จัดใหมีเวทีประชาคม เพื่อ
คัดเลือกคณะกรรมการ
๓.๑๐ ใหนายอําเภอ เปนผู ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับอําเภอ
ตามมติของเวทีประชาคม (ขอ ๑๖)
๓.๑๑ ใหมีคณะทํางานคณะหนึ่งเรียกวา “คณะทํางานสงเสริม ศอช. อ.” ประกอบดวย ข าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปฏิบัติงานในอําเภอ หรือผูทรงคุณวุฒิอนื่ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ใหมีประธานหนึ่งคน และ
ตําแหนงอื่นตามความเหมาะสม โดยใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางาน (ขอ ๑๗)
๓.๑๒ คณะทํางานสงเสริม ศอช.อ. มีหนาที่ สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ศอช.อ. โดยใหนําความในขอ ๑๔ มาใชบงั คับโดยอนุโลม (ขอ ๑๘)
๓.๑๓ ให ศอช.จ. มี ค ณะกรรมการบริห ารคณะหนึ่ง อยา งน อยเกา คน แต ไ ม เ กิ น ยี่สิบหา คน
ทําหนาที่บริหาร ศอช.จ. ประกอบดวย ผูแ ทนศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละหนึง่ คน
ผูแทนองคการเครือขายพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด องคการเครือขายละหนึ่งคน ผูแทนเครือขายองคการชุมชนอื่น ๆ
ในระดับจังหวัด เครือขายละหนึ่งคน และผูท รงคุณวุฒิอื่นตามความเหมาะสม (ขอ ๑๙)
ใหเจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชน ขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด เชิญ ศอช.อ. องคการเครือขายชุมชน
องคการเครือขายพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัดทั้งหมด และประชาชนทัว่ ไปในเขตจังหวัด จัดใหมเี วทีประชาคม
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการ คัดเลือกประธาน เลขานุการ และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยการคัดเลือกกันเอง
๓.๑๔ ผูวาราชการจังหวัดเปนผู ลงนามในประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการระดับ
จังหวัด ตามมติของเวทีประชาคม (ขอ ๒๐)
๓.๑๕ ใหมีคณะทํางานคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะทํางานสงเสริม ศอช.จ.” ประกอบดวย
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบตั งิ านในจังหวัด หรือผูทรงคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสม ทัง้ นี้ ใหมีประธาน
หนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามความเหมาะสม โดยใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชนทําหนาที่เปนเลขานุการคณะทํางาน
(ขอ ๒๑)

-๗–
๓.๑๖ คณะทํางานสงเสริม ศอช.จ. มีหนาที่ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ศอช.จ. ตามขอ ๑๙ โดยใหนําความในขอ ๑๔ มาใชบงั คับโดยอนุโลม (ขอ ๒๒)
๓.๑๗ ใหคณะกรรมการในแตละระดับ ออกหลักเกณฑ ระเบียบหรือขอกําหนด เกี่ยวกับ
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ การจัดประชุม การบริหารจัดการ หรือการดําเนินงานดานอืน่ ๆ ตามความ
จําเปนและเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ (ขอ ๒๓)
๓.๑๘ การแตงตั้งคณะทํางานสงเสริม ศอช. ตามขอ ๑๓ ขอ ๑๗ และขอ ๒๑ ใหจัดทําเปน
คําสั่งแตงตัง้ สําหรับคณะทํางานสงเสริม ศอช.ต และ คณะทํางานสงเสริม ศอช.อ ใหนายอําเภอแตงตัง้
แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับคณะทํางานสงเสริม ศอช.จ.ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตัง้
(ขอ ๒๔)
ในกรณีที่คณะทํางานสงเสริม ศอช. ตําแหนงใดในแตละระดับวางลง เนื่องจากมีการ
แตงตั้ง โยกยาย สับเปลี่ยน ตําแหนงหนาที่ราชการ หรือเหตุอื่นใด หรือเพื่อประโยชนในการสงเสริมกิจการ
ศอช. ใหจดั ทําเปนคําสั่งแตงตั้งเพิ่มเติม แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ

๔. การสนับสนุนการดําเนินงาน
๔.๑ ใหสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือศูนยชวยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนเขต จัดใหมีการฝกอบรม หรือ ประชุมสัมมนา รวมทั้งใหการสนับสนุนทางวิชาการแกคณะกรรมการ
ในแตละระดับ เพื่อใหเขาใจบทบาทหนาที่ และมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานบริหารจัดการศูนย
ประสานงานองคการชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (ขอ ๒๕)
๔.๒ เจาหนาที่พัฒนาชุมชนระดับอําเภอ จังหวัด และศูนยชว ยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต
มีหนาที่ ติดตามสนับสนุน และประเมินผลการดําเนินงานของศูนยประสานงานองคการชุมชนอยางใกลชิด
รวมทั้งใหสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการกลางทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง (ขอ ๒๖)
๔.๓ ใหกรมการพัฒนาชุมชน เผยแพรขาวสารทีเ่ กีย่ วกับศูนยประสานงานองคการชุมชนแตละระดับ
รวมทั้งจัดทํารายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง (ขอ ๒๗)
๔.๔ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ใหการสนับสนุนการดําเนินงานและงบประมาณแกศูนยประสานงานองคการชุมชน
และประสานความรวมมือในการดําเนินการใหมีแผนชุมชนเพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม ตามความเหมาะสม (ขอ ๒๘)

-๘–
๔.๕ ใหกรมการพัฒนาชุมชนอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการ
กลาง และอาจอุดหนุนคาใชจายของสํานักงานกลาง ของ ศอช. ตลอดจนการจัดประชุมคณะกรรมการ ศอช.
ในแตละระดับ ไดตามความเหมาะสม (ขอ ๒๙)
๕. บทเฉพระกาล
๕.๑ บรรดาศูนยประสานงานองคกรชุมชนทุกระดับ ที่จัดตั้งขึ้นกอนที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับให
เปนศูนยประสานงานองคการชุมชน ตามระเบียบนี้ (ขอ ๓๐)
๕.๒ ใหคณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน ตามขอ ๓๐ ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการ
ตามระเบียบนีต้ อไป จนกวามีประกาศรับรองผลการคัดเลือกคณะกรรมการในแตละระดับ ตามมติของเวที
ประชาคม (ขอ ๓๑)
๕.๓ ภายในเกาสิบวัน นับแตวนั ที่ระเบียบนี้มีผลใชบงั คับ ใหจัดเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือก
คณะกรรมการ ตามขอ ๑๑ ขอ ๑๕ และขอ ๑๙ และตองมีประกาศรับรองผลการคัดเลือกดังกลาว ใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแตวนั ถัดจากวันทีม่ ีการจัดเวทีประชาคม (ขอ ๓๒)
๕.๔ ใหดําเนินการจัดตั้งคณะทํางานสงเสริม ศอช. ในแตละระดับตามขอ ๑๓ ขอ ๑๗ และขอ ๒๑
ใหแลวเสร็จ ภายในสามสิบวัน นับแตวันทีร่ ะเบียบนีใ้ ชบงั คับ (ขอ ๓๓)
๖. ผูรักษาการตามระเบียบ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจพิจารณาวินจิ ฉัยปญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของปลัดกระทรวงมหาดไทยใหเปนทีส่ ุด (ขอ ๔)

----------------------

