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ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
ฉบับที่ ๕
วาดวย การเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ (๔) แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เห็นสมควรออกขอบังคับ
วาดวย การเงิน การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ฉบับที่ ๕ วาดวย การเงิน
การบัญชี และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวันที่ 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 เจาหนาที่ หรือ ลูกจาง
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ของรัฐที่มาปฏิบัติงานของสถาบันเปนการชั่วคราว ตามมาตรา ๓๕
แหงพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“เงินกองทุน” หมายความวา ทุน เงินสํารอง และกําไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัด สรรแลว
ทั้งนี้เมื่อหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกงวดการบัญชีออกแลว
“เงินทดรองจาย” หมายความวา เงินงบประมาณที่ส ถาบัน ไดสํา รองจา ยไปเพื่อดํา เนิน งาน
ของสถาบันตามงบประมาณรายจายประจําป
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“เงินยืมทดรองจาย” หมายความวา เงินงบประมาณที่สถาบันจายใหแกผูปฏิบัติงานของสถาบันยืม
เพื่อเปนคาใชจายในการปฏิบัติงาน โดยมีบุคคลที่ยืมเงินเปนลูกหนี้
“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้ง แตวัน ที่ ๑ ตุลาคม ของปห นึ่ง ถึง วัน ที่ ๓๐
กันยายน ของปถัดไปและใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อของปงบประมาณ นั้น
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จํานวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจายหรือกอหนี้ผูกพันได
ตามวัตถุประสงคและในระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละปงบประมาณ
ขอ ๔ ใหผูอํา นวยการรักษาการตามขอบัง คับนี้ และใหมีอํา นาจจัด ทํา ระเบีย บ คํา สั่ง
หลักเกณฑวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อประโยชน ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ทั้งนี้ตองไมใหขดั แยง
กับขอบังคับและมติอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
ขอ ๕ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหผูอํานวยการเปนผูว นิ จิ ฉัยชีข้ าด
หมวด ๒
เงินกองทุน และรายได
ขอ ๖ เงินกองทุนและรายได ของสถาบันประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
(องคการมหาชน)
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๓) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง จากตา งประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการ
(๖) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสิน
ขอ ๗ สถาบันอาจนําเงินกองทุนของสถาบันไปหาผลประโยชนได ดังนี้
(๑) นําเงินฝากธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย
(๒) ซื้อพันธบัตรของรัฐบาล ขององคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามที่คณะกรรมการกําหนด
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(๓) ใหสินเชื่อแกองคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชน
(๔) รวมลงทุนกับองคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน สถาบันการเงิน และองคกรหรือนิติบุคคล
ตามเงื่อนไขในมาตรา ๘ (๘) แหงพระราชกฤษฎีกาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
หมวด ๓
การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
ขอ ๘ เงินของสถาบันใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย
ขอ ๙ การรับเงินทุกประเภท ยกเวน เงิน งบประมาณแผน ดิน จะตองออกใบเสร็จรับเงิน
แบบของใบเสร็จรับเงินตองเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๑๐ การรับเงินทุกประเภท จะตองนําเงินฝากธนาคารในนามของสถาบันในวันนั้นหรืออยางชา
ในวันทําการถัดไป
ขอ ๑๑ ใหงานการเงินของสถาบันเก็บเงินสดในมือไวสํารองจายในวงเงินทีผ่ อู าํ นวยการกําหนด
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 ใหผูอํ า นวยการมีอํา นาจมอบหมายใหผู ปฏิบั ติง านมีอํา นาจอนุมัติ และสั่ ง จา ย
ตามที่ผูอํานวยการเห็นสมควร โดยจัดทําเปนหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร
ขอ ๑๕ การเบิกจายเงินใหเปนไปตามเกณฑการจายเงินที่ผูอํานวยการกําหนด
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หมวด ๕
การบัญชี
ขอ ๑๖ การจัด ทํา บัญ ชีข องสถาบัน ใหจัด ทํา ตามหลักสากลตามแบบ และหลักเกณฑ ที่
คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๑๗ รอบปบัญชีของสถาบันใหถือตามปงบประมาณ
ขอ ๑๘ ใหสถาบันจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน
เปนผูสอบบัญชีภายใน ๙๐ วัน นับแตวันสิ้นบัญชีทุกป
ขอ ๑๙ หลักฐานที่ใชในการลงบัญชีจะตองเก็บไวเปนระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
และเก็บรักษาไวไมนอยกวา ๕ ป
หมวด ๖
การตรวจสอบบัญชี
ขอ ๒๐ การบัญชีของสถาบัน ตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญ ชี
และการพัสดุของสถาบัน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละครั้ง
หมวด ๗
งบประมาณ
ขอ ๒๑ ใหสถาบันจัดทํางบประมาณรายรับและรายจา ยประจํา ป โดยแยกหมวดเงิน และ
ประเภทรายจายตามแผนงานและโครงการ เสนอตอคณะกรรมการ เพื่ออนุมัติใชเ ปน งบประมาณ
ในปงบประมาณนั้น
ขอ ๒๒ คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด ใหเบิกจายจากงบประมาณภายในปงบประมาณนั้น
หากมีเหตุผลและความจําเปนจะตองเบิกจายขามปงบประมาณหรือกัน เงิน ไวจา ยเหลื่อมป หรือผูกพัน
ใหผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ
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ขอ ๒๓ การโอนประเภทงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
ระหวางปหรือลดงบประมาณรายจายประจําปใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การโอนหมวดรายจายหรือเปลี่ยนแปลงรายการ โดยไมเพิ่มวงเงินงบประมาณใหอยูในดุลยพินจิ
ของผูอํานวยการ
(๒) การโอนประเภทงบประมาณหรือการเปลี่ยนแปลงรายการประเภทงบประมาณ โดยเพิ่มวงเงิน
งบประมาณเกินกวาวงเงินงบประมาณรวมที่ไดรับอนุมัติไวแลว ใหเ สนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ
ขอ ๒๔ งบประมาณรายจายประจําป ปใดออกใชไมทัน ใหผูอํานวยการเสนอคณะกรรมการ
อนุมัติใหใชวงเงินงบประมาณเทาที่เคยไดรับอนุมัติในปที่แลวไปพลางกอน
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๕ บรรดาหลักเกณฑวิธีการ แนวปฏิบัติใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวของกับการเงิน การบัญ ชี
และงบประมาณตามขอบังคับนี้ หากยังมิไดกําหนดเปนอยางอื่น ใหสถาบันใชหลักเกณฑ วิธีการ และ
แนวทางปฏิบัติที่เคยใชกับสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง การเคหะแหงชาติไปจนกวาจะมีการเปลีย่ นแปลง
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
ไพบูลย วัฒนศิริธรรม
ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

