
รา่งขอ้บงัคบั 
เครือขา่ยวสิาหกจิกลุม่ชุมชนผาปงั 

ประจ าปี พ.ศ 2556 
************************************************************************ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชองค์การโปรด
เกลส้ฯ ให้ประกาศวา่ “โดยทีเ่ป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิวิสาหกิจ
ชุมชน” จงึทรงพระกรณาโปรดเกลา้ฯ ให้ตราราชบญัญตัิขึ้นไวโ้ดยค าแนะน าและ
ยนิยอมของรฐัสภา  
 

ค านิยาม 
มาตรา 1 พระราชบญัญตัิน้ีเรียกว่า “พระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 
2548” 
มาตรา 2 พระราชบญัญัติน้ีให้ใช้บงัคบัต ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 ชุมชนต าบลผาปังได้น าพระราชบัญญตัิส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.
2548  มาก าหนดเป็นระเบียบข้อบงัคบัในการจดัต ั้งองค์กรวสิาหกิจชุมชนต าบลผา
ปงั ดงัน้ี 
 
ข้อบงัคบัน้ี  เรยีกว่า “ข้อบงัคบัเครอืข่ายวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั” 
ข้อบงัคบัน้ี  ให้ใช้บงัคบักบัสมาชิกชุมชนต าบลผาปงั ต ัง้แต่วดัถดัจากวนัประกาศให้
ใช้เป็นต้นไป 
ข้อบงัคบัน้ี   

“เครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั” หมายความวา่ กิจการชุมชนใน
กลุม่สมาชิกชุมชน ทีเ่กีย่วกบัการลงทุน การผลติสนิค้า การบริหารจดัการ และการ
ให้บรกิาร หรอืการอืน่ๆ ทีด่ าเนินการโดยคณะบุคคลทีม่ีความสมัพนัธ์ มีวิถีชีวติ
รว่มกนั และรวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรปูแบบใด 
หรอืไม่เป็นนิติบุคคล เพือ่สรา้งรายได้และการพึ่งพาตนเองของครอบครวั ชุมชน 
และระหวา่งชุมชน(หมู่บ้าน) ท ัง้น้ีตามเกณฑ์ของคณะกรรมการประกาศก าหนด 

“เครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั” หมายความว่า คณะบุคคลที่
รวมตวักนัโดยมีวตัถุประสงค์ในการจดักิจกรรมอย่างหน่ึงอย่างใด เพือ่ประโยชน์ใน
การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครอืข่าย 

“เครอืข่ายกิจการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั” หมายความว่า กิจการของ
วสิาหกิจกลุม่พลงังานชุมชนผาปงัหรอืกิจการของเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนในแต่ละ
กลุม่ 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสง่เสรมิวสิาหกิจกลุม่
ชุมชนผาปงั 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสง่เสรมิวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 
“สมาชิก” หมายความว่า บุคคลทีม่ีภูมิล าเนาอาศยัอยูใ่นต าบลผาปงั 

หรอืบุคคลภายนอกพื้นที ่ทีค่ณะกรรมการเห็นชอบให้เป็นสมาชิก 



 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่1 
ชือ่ เครือ่งหมาย และทีต่ ัง้ส านกังาน 

ข้อ 1.   เครอืข่ายวสิาหกิจ ให้ชือ่วา่ “เครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั“  ชือ่ยอ่
วา่ วป. เรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า Tambol Community energy 
enterprises Network,Phapang  Group มีชือ่ยอ่ว่า CNPG. 

ข้อ 2 เครือ่งหมายของเครือข่ายน้ี คอื กอไผ่ เป็นฐานรวมกลุม่พลงัความสามคัคขีอง
ชุมชนมีตวัอกัษรสเีขียวเขียนวา่ “เครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั”
ศูนย์กลางการบรหิารจดัการชุมชนย ั่งยนื” 

 
ข้อ 3 ส านกังานของเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ต ัง้อยู่วดัผาปงักลาง เลขที ่

2/1 หมู่ที ่3 ต าบลผาปงั อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 52180 โทร 054-
837-202 

หมวดที ่2 
วตัถุประสงค ์

ข้อ 4. วตัถุประสงค์ของเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั มีดงัต่อไปน้ี 
4.1 เพือ่เป็นศูนย์ปฏิบตัิการบรหิารจดัการมีสว่นร่วมของกลุม่วสิาหกิจชุมชน

ในต าบลผาปงั เช่น  วสิาหกิจผลติสินคา้จากไม้ไผ่/วิสาหกิจผลติกล้วย
ตากพลงังานแสงอาทติย์/วิสาหกิจผลติปุ๋ ยชีวภาพชุมชน/วสิาหกิจกลุม่

                                
                                                    



พลงังานชุมชนผาปงั เป็นต้น ให้มีโอกาสแสดงความคดิเห็น รว่มคิด 
รว่มท า ร่วมตดัสนิใจ และร่วมเป็นเจ้าของการพฒันาวสิาหกิจกลุม่ต่างๆ 
ในต าบลผาปงั อย่างมีระบบทีย่ ั่งยนื 

4.2 เพือ่เป็นองค์กรเครอืข่ายการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนในต าบลผาปงั 
ทีก่่อให้เกิดการพฒันาวสิาหกิจชุมชน และการแสดงความรบัผิดชอบต่อ
การพฒันาสงัคมในต าบลผาปงั และพื้นทีข่้างเคยีง 

4.3 เพือ่เป็นองค์กรความรว่มมือในการร่วมลงทนุกบัหน่วยงานภาครฐั 
รฐัวสิาหกิจ และเอกชน พฒันาชุมชนต าบลผาปงัให้เป็นต้นแบบการ
พฒันาวสิาหกิจชุมชนทีย่ ั่งยนื บนพื้นฐานความร่วมมือ และการมีส่วน
รว่มของประชาชนในด้านการพฒันาเศรษฐกิจพลงังาน อตุสาหกรรม 
การเกษตรการค้าการขาย รวมไปถึงการพฒันาสงัคม (การศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสขุ) และสิง่แวดลอ้ม 

4.4 เพือ่เป็นหน่วยงานควบคมุการปฏิบตัิการในเครอืข่ายการพฒันาวสิาหกิจ
ต่างๆ ในต าบลผาปงัได้ปฏิบตัิตามกติกา และระเบียบปฏิบตัิข้อบงัคบั
ของวสิาหกิจชุมชนแต่ละกลุม่อยา่งเครง่ครดั 

4.5 ไม่ด าเนินการเกีย่วข้องกบัการเมืองแต่ประการใด 

หมวดที ่3 
ทุนทรพัย์ ทรพัย์สนิ และการไดม้าซึ่งทรพัย์สนิ 

ข้อ 5.   ทรพัย์สนิของเครือข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั มีทนุเริม่แรก คือ 
 เงินสด หรอืสินทรพัย์ จ านวน   100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) 
ข้อ 6. รายได้ของเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั อาจได้มาซึ่งทรพัย์สนิโดยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 

6.1 รายได้อนัเกิดจากการพฒันาลงทนุวสิาหกิจชุมชน หรอืโครงการต่างๆ 
ของวสิาหกิจชุมชนกลุม่ต่าง 
ๆ ทีเ่กิดขึ้นในต าบลผาปงั ตาม พ.ร.บ.วสิาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 

6.2 รายได้อนัเกิดจากการอดุหนุน สง่เสรมิ ในการศึกษา วจิยั และพฒันา
โครงการจากหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ และเอกชน 

6.3 เงินทีผู่้มีจติสาธารณะบริจาค สนบัสนุนให้เพือ่เป็นกองทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินโครงการ พฒันาชุมชน เพือ่แสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยการสง่เสรมิกิจการเพือ่สงัคม
แห่งชาติ พ.ศ.2554 

6.4 ดอกผลทีเ่กิดจากทรพัย์สินอนัเป็นทนุของวสิาหกิจชุมชน 
 

หมวดที ่4 
คณุสมบตัขิองกรรมการ 

ข้อ 7. กรรมการของเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ต้องมีคณุสมบตัิดงัน้ี 
7.1 มีสญัชาติไทย อายุไม่ต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ 
7.2 ไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พนกังานวสิาหกิจ และเอกชน 

ซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงินเดือนประจ า 



7.3 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาส่วนทอ้งถิ่น ผู้บรหิาร
สว่นทอ้งถิ่น กรรมการทีป่รึกษา หรอืผู้ด ารงต าแหน่งทีร่บัผิดชอบในการ
บรหิารพรรคการเมือง 

7.4 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรอื ไรค้วามสามารถ หรือ เสมือนไร้
ความสามารถตามค าส ั่งศาล 

7.5 ไม่เป็นโรคติดต่ออนัตรายตามทีก่ฎหมายบญัญตัิ 
7.6 ไม่เป็นผู้ทีว่งสงัคมรงัเกียจหรอืเคยต้องค าพิพากษาโทษจ าคกุ 
7.7 เป็นผู้มีความประพฤติเรยีบรอ้ย ไม่บกพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 

 
ข้อ 8. กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมือ่ 

8.1 อยูใ่นต าแหน่งครบวาระแลว้ 
8.2 ตายหรือลาออก 
8.3 ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 7 แห่งข้อบงัคบัน้ี 
8.4 มีความประพฤติไม่เหมาะสม และปฏิบตัิตนเป็นทีเ่สือ่มเสยี  สมาชิก

ชุมชนต าบลผาปงัรอ้งเรยีนเสนอคณะกรรมการมูลนิธพิฒันาชุมชนผาปงั
(คณะกรรมการอ านวยการบรหิาร)มีมติให้ออกจากต าแหน่ง โดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของคณะกรรมการ 

 

หมวดที ่5 
สมาชกิ 

ข้อ 9. สมาชิกของเครือข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ต้องมีคุณสมบตัิดงัน้ี 
9.1 บุคคลสญัชาติไทยทีม่ีภูมิล าเนาในต าบลผาปงั  

9.2 บุคคลนอกพื้นที ่หรอืบุคคลในต าบลผาปงัทีย่้ายออกนอกพื้นที ่โดยได้รบั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาให้เป็นสมาชิกโดยเอกฉนั 

ข้อ 10. การพ้นจากสมาชิกเมือ่ 
10.1 ตายหรือลาออก 

10.2 มีความประพฤติไม่เหมาะสม และปฏิบตัิตนเป็นทีเ่สือ่มเสยี  สมาชิก

ชุมชนเสนอคณะกรรมการเครือข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั มีมติให้

ออกจาก โดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของคณะกรรมการ 

หมวดที ่6 
กรรมการเครือขา่ยวสิาหกิจชุมชน 

ข้อ 11. คณะกรรมการของเครือข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงัน้ีมีอย่างน้อยไม่
ต ่ากว่า 7 คน อย่างมากไม่เกิน 35 คน ตามทีไ่ด้จดทะเบียนเป็นคร ัง้คราวต่อ
พนกังาน 

ข้อ 12 คณะกรรมการเครือข่ายวสิาหกิจชุดก่อต ัง้ ก าหนดให้มาจากการแต่งต ัง้จาก
มติทีป่ระชุมสมาชิกชุมชน  ก าหนดให้มีการแต่งต ัง้กรรมการชุดก่อต ัง้ แล้ว
ให้กรรมการเป็นผู้แต่งต ัง้ตวัแทนด ารงต าแหน่ง ประธานเครอืข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน รองประธาน กรรมการ เหรญัญิก และเลขานุการ ตามจ านวนที่
เห็นสมควรตามข้อบงัคบั 



ข้อ 13. กรรมการทีไ่ด้จดทะเบียนต่อพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ลว้ ให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้คราวละ 2 ปี 

ข้อ 14 เมือ่กรรมการชุดก่อต ัง้ได้ปฏิบตัิหน้าทีค่รบวาระแลว้  ก าหนดให้มีการ
เลอืกตัง้คณะกรรมการชุดต่อไป โดยให้สมาชิกแต่ละหมู่บ้านในชุมชนผาปงั 
เป็นผู้เลอืกตวัแทนมาด ารงในต าแหน่งกรรมการจ านวนตามทีก่ าหนด
รว่มกนั และก าหนดให้กลุม่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนในต าบลผาปงั เลอืกตัง้
ประธานเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชน รองประธาน เหรญัญิก และเลขาธกิาร 
โดยตรง 

ข้อ 15. กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัเลอืกตั้งให้เข้าเป็น
กรรมการได้อีกไม่เกิน 2 วาระติดกนัและถ้ายงัมีคุณสมบตัิทีส่มาชิกต้องการ
ให้ด ารงต าแหน่งต่อ ให้กรรมการดงักลา่วเว้นวรรคไปอกี 1 วาระจงึจะ
สามารถคดัเลือกเข้ามาเป็นกรรมการได้ 

ข้อ 16ในกรณีทีก่รรมการ พ้นจากต าแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการของ
วสิาหกิจชุมชนทีพ่้นจากต าแหน่งถึงคราวออกตามวาระ ปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการ(รกัษาการ) ของวสิาหกิจชุมชนต่อไปจนกว่าวิสาหกิจชุมชนจะ
ได้รบัแจง้การจดทะเบียนกรรมการของวสิาหกิจชุมชนทีไ่ด้รบัการเลือกตัง้
เข้ามาใหม่ 

ข้อที ่17  ในกรณีทีก่รรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการแต่งต ัง้
ผู้อืน่ ด ารงต าแหน่งแทน และให้ผู้ได้รบัการแต่งต ัง้อยู่ในต าแหน่งเทา่กบั
วาระทีเ่หลืออยูข่องผู้ซึ่งตนเป็นผู้แทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลอือยู่ไม่
ถึง 90 วนัจะไม่ด าเนินการเพือ่ให้มีการแต่งต ัง้กรรมการแทนก็ได้ 

 
หมวดที ่7 

อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการ 
ข้อที ่18 ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรยีกว่า“คณะกรรมการบรหิาร” 
ข้อที1่9 คณะกรรมการบรหิารมีอ านาจหน้าทีใ่นการก ากบั และด าเนินกิจการของ
เครอืข่ายวสิาหกิจชุมชน ตามวตัถุประสงค์ของเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนภายใต้
ข้อบงัคบัน้ี ให้มีอ านาจหน้าทีต่่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

19.1 ก าหนดแนวทาง และแผนปฏิบตัิการวิสาหกิจกลุ่มพลงังานชุมชน
ผาปัง และด าเนินงานตามแผนนโยบายของคณะกรรมการ
อ านวยการ(มูลนิธพิฒันาชุมชนผาปงั) 

19.2 ออกระเบียบเกีย่วกบัการเงิน  การจา่ยเงิน  การเก็บรกัษาเงิน  และ
การจดัหาประโยชน์ของกลุม่วสิาหกิจชุมชนในต าบลผาปงั 

19.3 ควบคุมการเงินและทรพัย์สินต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
ผาปัง พรอ้มเสนอรายงานกิจการ รายงานการเงิน และบญัชีงบดุล 
รายได้รายจา่ย 

19.4 พิจารณา เห็นชอบ อนุมตัิ การใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ
ต่างๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลผาปังตามขอบเขตของ
อ านาจหน้าทีท่ีไ่ด้รบัจากคณะกรรมการอ านวยการ 

19.5 จดัต ั้งกองทุนสวสัดิการ และก าหนดข้อปฏิบตัิเพื่อแบ่งผลตอบแทน
ให้สมาชิก หรือเครือข่ายวิสาหกิจกลุ่มนชุมชนผาปัง รวมถึงการ



แต่งต ั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินการเฉพาะ
อย่างของวิสาหกิจชุมชนในต าบลผาปัง ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนต าบลผาปงั 

19.6 แต่งต ั้งหรือถอดถอน“เจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ ”หรือ
พนกังานวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 

19.7 แต่งต ั้งหรือถอดถอน“สมาชิก”วสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปัง ทีม่ีความ
ประพฤติไม่เหมาะสม และปฏิบตัิตนเป็นทีเ่สือ่มเสยี   

19.8 น าเสนอการแต่งต ั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือบุคคลที่ท าประโยชน์ให้
วิสาหกิจกลุ่มชุมชนผาปัง เป็นพิเศษ เป็นกรรมการกิตติมศกัดิ/์ผู้
อุปถมัภ์/ประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนให้
คณะกรรมการอ านวยการบริหาร(มูลนิธิพ ัฒนาชุมชนผาปัง) 
พิจารณาเห็นชอบตาม“พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548” 

19.9 ด าเนินการอืน่ ๆ ตามมติทีป่ระชุมของคณะกรรมการ 
 
ข้อที ่20 ประธานเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั มีอ านาจหน้าทีด่งัน้ี 

20.1 เป็นประธานของการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวสิาหกิจกลุ่ม
ชุมชนผาปงัส ั่งเรยีกประชุมคณะกรรมการวสิาหกิจชุมชนในต าบล
ผาปงั 

20.2 เป็นผู้แทนของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ในการติดต่อกบั
บุคคลภายนอกหรอืการลงลายมือชื่อในเอกสารข้อบงัคบั และ
สรรพหนงัสอื อนัเป็นหลกัฐานของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั เมือ่
ประธานกรรมการหรอืกรรมการผู้ได้รบัมอบหมายให้ท าการแทน
ได้ลงลายมือชื่อแลว้จงึเป็นอนัใช้ได้ 

20.3 ปฏิบตัิการอืน่ๆ ตามข้อบงัคบัและมติของคณะกรรมการกลุม่
วสิาหกิจชุมชนผาปงั 

 
ข้อที2่1 ให้รองประธานกรรมการวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ท าหน้าทีแ่ทนประธาน

กรรมการเมือ่ประธานไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้หรอืในกรณีทีป่ระธาน
มอบหมายให้ท าการแทน 

ข้อที2่2 ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ในการประชุมคราวหน่ึงคราวใดได้ให้ทีป่ระชุมเลอืกตัง้กรรมการคนใด
คนหน่ึง เป็นประธานส าหรบัการประชุมคราวนั้น 

ข้อที2่3 เลขาธกิารวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั มีหน้าทีค่วบคมุกิจการ และ
ด าเนินการประจ าของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ติดต่อประสานงานทั่วไป
รกัษาระเบียบข้อบงัคบัของวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั นดัประชุมกรรมการ
ตามค าส ั่งของประธานกรรมการและท ารายงานการประชุมตลอดจน
รายงานกิจการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 

ข้อที2่4 เหรญัญิกมีหน้าทีค่วบคมุการเงินทรพัย์สินของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 
ตลอดจนบญัชีและเอกสารทีเ่กีย่วข้องให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ก าหนด 



ข้อที2่5 ส าหรบักรรมการต าแหน่งอืน่ๆ ให้มีหน้าทีต่ามคณะกรรมการวิสาหกิจ
กลุม่ชุมชนผาปงั ก าหนดโดยท าเป็นค าส ั่งระบุอ านาจหน้าทีใ่ห้ชดัเจน 

ข้อที2่6 เจ้าหน้าที”่หมายความว่า บุคคลทีค่ณะกรรมการบรหิารได้พิจารณา
คดัเลอืก สรรหามาปฏิบตัิหน้าทีบ่รหิารงานในวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการฝ่าย  หวัหน้า
ฝ่ายต่างๆ ในวสิาหกิจชุมชน เครอืข่ายวสิาหกิจชุมชน ทีต่้องการความ
ช านาญเฉพาะด้านเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 

ข้อที ่27 ก าหนดให้เจ้าหน้าที ่หรอืผู้อ านวยการวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั หรอื
ประธานเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนปฏิบตัิหน้าที ่เลขานุการคณะกรรมการ
ในแต่ละด้าน โดยต าแหน่ง  

หมวดที ่8 
อนุกรรมการ 

ข้อที ่28   คณะกรรมการของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั อาจแต่งต ัง้ หรอืถอดถอน
อนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม โดยแต่งต ัง้ให้เป็นอนุกรรมการประจ า 
หรอืเพือ่การใด เป็นกรณีพิเศษเฉพาะคราก็ได้ และในกรณีทีค่ณะกรรมการ
ไม่ได้แต่งต ัง้ประธานอนุกรรมการ เลขานุการ หรอือนุกรรมการในต าแหน่ง
อืน่ไว ้ก็ให้อนุกรรมการ และคณะแต่งต ัง้กนัเองด ารงต าแหน่งดงักลา่วไว้ 

ข้อ 29     อนุกรรมการ อยู่ในต าแน่งจนกวา่จะเสร็จทีไ่ด้มอบหมายให้กระท า  ส่วน
อนุกรรมการประจ าอยูใ่นต าแหน่งตามเวลาทีค่ณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่
ชุมชนผาปงั ก าหนด ซึ่งถ้ามิได้ก าหนดไว ้การให้อยูใ่นต าแหน่งได้เพียงเทา่
วาระของคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แต่งต ัง้ และอนุกรรมการทีพ่ื้นจากต าแหน่ง 
อาจได้รบัการแต่งต ัง้ก็ได้ 

29.1 อนุกรรมการมีหน้าทีด่ าเนินการตามทีค่ณะกรรมการวสิาหกิจ
กลุม่ชุมชนผาปงั มอบหมาย 

29.2 อนุกรรมการมีหน้าทีเ่สนอความคดิเห็นต่อคณะกรรมการ
เกีย่วกบังานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

 

หมวดที ่9 
การประชุมคณะกรรมการและสมาชกิ 

ข้อที ่30 คณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั จะต้องจดัให้มีการประชุม
สมาชิก “สามญัประจ าปี” ภายในเดือนเมษายนของทกุ ๆปี และต้องมี
กรรมการ สมาชิกเข้าประชุมอยา่งน้อยครึง่หน่ึงของจ านวนสมาชิกท ัง้หมด 
จงึจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมทีส่มบูรณ์ 

ข้อที ่31 การประชุม”วสิามญั”อาจมีได้เมือ่ประธานกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผา
ปงั หรอื เมือ่คณะกรรมการตัง้แต่ 5 คนขึ้นไป แสดงความประสงค์ไปยงั
ประธานกรรมการ หรอืผู้ท าการแทน ขอให้มีการประชุมก็ให้เรียกประชุม
วสิามญัได้ 

ข้อที ่32 ก าหนดการประชุม และองค์ประชุมของคณะกรรมการให้เป็นได้ตามที่
คณะกรรมการก าหนดไวใ้นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมให้



คณะอนุกรรมการตกลงกนัเอง และในส่วนทีเ่กีย่วกบัองค์ประชุมให้ใช้ข้อ 
29 บงัคบัโดยอนุโลม 

ข้อที ่33 ในการประชุมคณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั หรอื
อนุกรรมการ หากมิได้มีข้อบงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่มติทีป่ระชุมให้
ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมาก ในกรณีทีม่ีคะแนนเสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดกิจการใดทีเ่ป็นงานประจ า หรือ เป็นกิจการเล็กน้อย 
ประธานกรรมการ มีอ านาจส ั่งใช้วธิสิอบถามมติทางหนงัสอื แทนการเรยีก
ประชุมคณะกรรมการ แต่ประธานกรรมการ ต้องรายงานต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการในคราวต่อไป ถึงมติและกิจการทีไ่ด้ด าเนินการไปตามมตินั้น 
กิจการใดเป็นงานประจ าหรอืเป็นกิจการเล็กน้อย หรอืไม่ยอ่มอยูใ่นดุลพินิจ
ของประธานกรรมการวสิาหกิจกลุม่พลงังานชุมชนผาปงั 

ข้อที ่34 ในการประชุมคณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั หรอื
อนุกรรมการ ประธาน หรอืประธานในทีป่ระชุม มีอ านาจเชิญหรอือนุญาต
ให้บุคคลทีเ่ห็นสมควรเข้ารว่มประชุมในฐานะแขกผู้มีเกียรติ หรอืผู้
สงัเกตการณ์ หรอืเพือ่ชี้แจง หรือเพือ่ให้ค าปรกึษาแก่ทีป่ระชุมได้ 

ข้อที ่ 35  ให้กรรมการ ได้รบัเบี้ยเลีย้ง เบี้ยประชุม ค่าพาหนะ คา่เช่าทีพ่กั และ
คา่ใช้จา่ยอย่างอืน่ในการปฏิบตัิหน้าทีต่ามข้อบงัคบัของวสิาหกิจกลุม่ชุมชน
ผาปงั 

ข้อที ่ 36 ให้อนุกรรมการ ได้รบัสวสัดิการเพือ่การปฏิบตัิงานนอกพื้นทีไ่ด้ตามความ
เหมาะสม ทีค่ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเป็นเรือ่งๆ ไป 

ข้อที ่ 37 ผู้ทีม่ีสทิธเิข้าร่วมประชุม คอืสมาชิก และกรรมการวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผา
ปงั หรอื บุคคลผู้ทรงคณุวฒุิทีก่รรมการเชิญมาเป็นวทิยากรให้ความรูค้วาม
เข้าใจแก่สมาชิกเท่านัน้ 

 

หมวดที ่10 
การเงนิการคลงั และการบญัชี 

ข้อ 38. การบรหิารจดัด้านการเงิน การคลงั และการบญัชี 
38.1 ประธานวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั มีอ านาจในการอนุมตัิ

พิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณได้ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกินกวา่น้ีให้น าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมตัิท ัง้สิน้ 

38.2 การใช้จา่ยงบประมาณในกิจกรรม โครงการต่างๆ ของวสิาหกิจ
กลุม่ชุมชนผาปงั ให้เหรญัญิก หรือผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายจากประธานวสิาหกิจกลุม่
ชุมชนผาปงั น าเสนอคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนุมตัิทกุคร ัง้ก่อนน าไปปฏิบตัิ
ตามแผนงานทีก่ าหนด 

38.3 ให้เหรญัญิกเก็บรกัษาเงินสดยอ่ยไวเ้พือ่เป็นคา่ใช้จ่ายไม่เกิน 
5,000 บาทและการเบิกจ่ายเงิน ต้องได้รบัความเห็นชอบจากประธาน หรอืรอง
ประธานทีไ่ด้รบัมอบอ านาจ จากประธานคณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 
ให้เหรญัญิก ก าหนดสง่เงินเข้าบญัชี หลงัจากมีเงินบริจาค อนุเคราะห์ หรอืได้รบั
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ เอกชน ทนัที 

38.4 การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคารต้องมีคณะกรรมการ รบัผิดชอบ 3 
คน และการถอนเงินฝากธนาคารให้มีกรรมการมีอ านาจส ั่งจา่ย 2ใน 3ประกอบด้วย 



ประธานวิสาหกิจชุมชนต าบลผาปงั รองประธานหรือเหรญัญิก(คนหนึง่คนใดที่
กรรมการมอบหมาย)  และเลขานุการ 

38.5 ให้คณะกรรมการบรหิาร แต่งต ัง้บุคคลทีเ่หมาะสม เป็น
ผู้ตรวจการเงินของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั  1 คน  

38.6 การเก็บรกัษาเงินและสินทรพัย์ของวิสาหกิจกลุม่พชุมชนผาปงั 
ให้อยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร โดยให้น าเงินไปฝากในนาม
ของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงัไวก้บัธนาคาร ทีค่ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร 

38.7 การท านิติกรรมใดๆ ทีท่ าในนามวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ต้อง
ได้รบัความเห็นชอบจากประธานวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ทกุคร ัง้ และเอกสารใดๆ 
อนัเป็นหลกัฐานทางนิติกรรมทีท่ าในนามของวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ต้องมี
ประธาน หรอืผู้ทีไ่ด้รบัมอบอ านาจให้เป็นผู้จดัท านิติกรรม พรอ้มประทบัตราของ
วสิาหกิจชุมชนต าบลผาปงั จงึถือว่าการท านิติกรรมนัน้สมบูรณ์ 

38.8 ให้คณะกรรมการวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ก าหนดรอบ
ระยะเวลาบญัชี และจดัท ารายงานสถานะการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีทีผ่่านมา 
เสนอต่อทีป่ระชุมในการประชุมสามญัประจ าปีไม่เกิน 31 มีนาคมของทกุปี 

 

หมวดที ่11 
การสง่เสรมิวสิาหกิจชุมชน 

ข้อที ่39 เครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ทีจ่ดทะเบียนต่อกรมสง่เสรมิ
การเกษตร ตามพระราชญัญตัิการสง่เสรมิวิสาหกิจชุมชน พ.ศ 2548 
ต่อเมือ่มีสมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนในต าบลผาปงัรวมตวักนัเป็นเครอืข่าย
แลว้ไม่น้อยกวา่ 3 กลุม่ขึ้นไป และสามารถขอรบัการสง่เสรมิ หรอื
สนบัสนุนจากคณะกรรมการได้ ตามวธิีการทีค่ณะกรรมการก าหนด 

ข้อที ่40 ให้คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการ
พฒันากิจการวสิาหกิจชุมชนระดบัปฐมภูมิในการประกอบกิจการอย่าง
ครบวงจร รวมถึงการให้ความรูแ้ละการสนบัสนุนการจดัต ัง้ การรว่มมือ
ซึ่งกนัและกนั การศึกษาวิจยัเกีย่วกบัการน าวตัถุดิบ ทรพัยากร หรอืภูมิ
ปญัหาของชุมชนมาใช้ให้เหมาะสมกบักิจการวิสาหกิจชุมชน และสภาพ
ทอ้งถิ่น หรอืการให้ความรูเ้กีย่วกบัขบวนการผลติ การบริหารจดัการ
ธรุกิจ ไม่วา่จะเป็นงานบรหิารงานบุคคล การบญัชี การจดัหาทุน หรอื
การตลาดท ัง้น้ี เพือ่ให้กิจการกลุม่วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
พึ่งพาตนเองได้ 

ข้อที ่41 ให้คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการสง่เสรมิและสนบัสนุนการ
พฒันากิจการวสิาหกิจชุมชนทีม่ีความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้แลว้อยา่ง
ต่อเนือ่ง เพือ่ยกระดบัให้มีมาตรฐานในระดบัสงูมากยิง่ขึ้น  

ข้อที ่42 ในกรณีทีว่สิาหกิจชุมชนประสงค์จะรวมตวักนัจดัต ัง้เป็นเครอืข่ายวสิาหกิจ
ชุมชน หรอืด าเนินการจดัต ัง้เป็นองค์กรธุรกิจใด ๆ ให้คณะกรรมการให้
การสนบัสนุนในการจดัต ัง้ การประกอบการ การตลาด รวมถึงสง่เสรมิ
ความสมัพนัธ์และความรว่มมือระหว่างเครอืข่ายวสิาหกิจชุมชนหรอืภาค
ธรุกิจหรอือตุสาหกรรมอืน่ เพือ่ขยายและสรา้งความมั่นคงให้แก่กิจการ
วสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 



ข้อที ่43 ในคณะกรรมการสง่เสรมิการด าเนินกิจการวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกบัการ
รกัษาคณุภาพผลติภณัฑ์ และการรบัรองเกีย่วกบัแหลง่ก าเนิด 
สว่นประกอบ วิธกีารผลติ คณุภาพ หรอืคุณลกัษณะอืน่ใดของสนิคา้หรอื
การรบัรองเกีย่วกบัสภาพ คณุภาพชนิด หรอืคุณลกัษณะอืน่ใดของการ
บรกิาร เพือ่ให้สินคา้หรอืการบรกิารของกิจการวสิาหกิจชุมชนเป็นที่
น่าเชือ่ถือ รวมท ัง้ปลอดภยัต่อผู้บริโภคหรือใช้บรกิาร  

ข้อที ่44 ในการสง่เสรมิและสนบัสนุนกิจการวสิาหกิจชุมชน ให้คณะกรรมการ
พิจารณาด าเนินการในเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

44.1 ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้การสง่เสรมิและ

สนบัสนุนมาตรการทีค่ณะกรรมการจดัให้มีขึ้นตามข้อที(่39–44) 

44.2 ให้การสง่เสรมิและสนบัสนุน หรอืประสานกบัหน่วยงานที่

เกีย่วข้องให้การสนบัสนุนแก่กิจการวิสาหกิจชุมชน ทีม่ีปญัหา

เกีย่วกบัแหลง่ทุนในการประกอบการ 

44.3 จดัให้มีการฝึกอบรม หรอืการถ่ายทอดความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์

และเป็นไปตามความต้องการของกิจการวิสาหกิจการวสิาหกิจ

ชุมชน เช่น การฝึกอบรมด้านการจดัการ การบญัชี ภาษีอากร 

หรอืการถ่ายทอดความรูห้รอืเทคโนโลยดี้านการผลติหรอื

การตลาด 

44.4 เสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัใดๆ ที่

เป็นอปุสรรคต่อการด าเนินงานหรือการสง่เสรมิกิจการวสิาหกิจ

ชุมชน 

44.5 ด าเนินการในเรือ่งอืน่ใดทีค่ณะกรรมการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ

การสง่เสรมิกิจการวสิาหกิจชุมชน 

ข้อที ่45 การสง่เสรมิการด าเนินกิจการวิสาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ในแต่ละ
เครอืข่าย ให้คณะกรรมวิสาหกิจชุมชนแต่ละเครอืข่าย เป็นผู้ออกแบบ 
ก าหนด เสนอระเบียบปฏิบตัิต่อคณะกรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนต าบลผา
ปงั และน าเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการ(มูลนิธพิฒันาชุมชนผาปงั) 
พิจารณาเป็นอ านาจ หน้าที ่ ทีป่ฏิบตัิถูกต้องตามกฏกติกาชุมชน ทีส่มาชิก
เครอืข่ายต่อไปน้ีจะต้องน าไปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  

45.1 วสิาหกิจบรหิารจดัการไผ่ชุมชน 

45.2 วสิาหกิจบรหิารจดัการน ้าเพือ่อปุโภคบริโภคชุมชน 

45.3 วสิาหกิจชุมชนกลุม่ผลติสินคา้จากไม้ไผ่ 

45.4 วสิาหกิจชุมชนกลุม่แปรรปูผลผลติเกษตร 

45.5 วสิาหกิจชุมชนกลุม่แม่บ้านเกษตรกรผาปงั 

45.6 วสิาหกิจชุมชนกลุม่จกัสานบ้านเด่นอดุม 

45.7 วสิาหกิจชุมชนผลติปุ๋ ยผาปงั 

45.8 วสิาหกิจชุมชนพืชผกัปลอดสารพิษผาปงั 



45.9 วสิาหกิจชุมชนเพาะเห็ดผาปงั 

45.10 วสิาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ผาปงั 

45.11 วสิาหกิจชุมชนผลติอิฐผาปงั 

45.12 วสิาหกิจชุมชนผลติไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็กมากผาปงั  

45.13 วสิาหกิจชุมชนผลติฟางอดัและอาหารสตัว์บ้านผาปงั 

45.14 วสิาหกิจชุมชนนวดแผนไทยผาปงั 

45.15 วสิาหกิจอืน่ ๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นในภายหลงั 

 

ข้อที ่46 สมาชิก หรอืกรรมการ ปฏิบตัิ หรอืไม่ปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัน้ี ให้
กรรมการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั”มีอ านาจ”ในการพิจารณาสวสัดิการ
คา่ตอบแทนพิเศษส าหรบัสมาชิกทีป่ระพฤติดีเด่น หรอื เทียบปรบัส าหรบั
สมาชิกทีฝ่่าฝืนข้อบงัคบั เป็นจ านวนเงิน หรอืทดแทนอยา่งหน่ึงอย่างใด 
ตามทีค่ณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ของแต่ละเครอืข่าย
วสิาหกิจชุมชนตาม(ข้อ 45) ประกอบไวต้ามข้อบงัคบั การสง่เสรมิการ
ด าเนินกิจการวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ในแต่ละเครือข่าย  

 

หมวดที ่12 
การแก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเครือขา่ยวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 

 
ข้อที ่47 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัน้ีจะแก้ไขเพิ่มเติมได้ก็แต่โดยมติทีป่ระชุมซึ่ง

ต้องมีสมาชิก และกรรมการวสิาหกิจกลุม่นชุมชนผาปงั เข้ารว่มประชุมไม่
น้อยกวา่”สาม”ใน”สี”่ของจ านวนสมาชิกท ัง้หมด และการอนุมตัิให้แก้ไข
หรอืเพิ่มเติมข้อบงัคบัต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า “สอง”ใน”
สาม”ของจ านวนผู้ทีเ่ข้าประชุม 

 
หมวดที ่13 

การเลกิเครือขา่ยวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั 
ข้อ 48. ถ้าหากเครอืข่ายวสิาหกิจน้ีต้องเลกิไป ไม่วา่ด้วยเหตุใดก็ตามให้ทรพัย์สนิ

เป็นของเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั ท ัง้หมดทีม่ีอยู่ในวนัเลกิตก
เป็นกรรมสทิธิแ์ก่ มูลนิธพิระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี/โรงเรยีนผาปงัวิทยา/
วดัต่างๆ ในต าบลผาปงั/โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพชุมชนต าบลผาปงั 
หรอืนิติบุคคลทีม่ีวตัถุประสงค์สง่เสรมิพระพุทธศาสนา พฒันาการศึกษา 
และสาธารณสขุ สดุแต่มติเอกฉนัท์ของคณะกรรมการและสมาชิก 



 

 
หมวดที ่14 
บทเบ็ดเตล็ด 

ข้อ 49. การตีความในข้อบงัคบัของเครอืข่ายวสิาหกิจกลุม่ชุมชนผาปงั หากมีกรณี
เป็นทีส่งสยัให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 

ข้อ 50. ให้น าบทบญัญตัิแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยลกัษณะ
วสิาหกิจชุมชนมาใช้บงัคบัในเมือ่ข้อบงัคบัของวิสาหกิจชุมชนน้ีมิได้
ก าหนดไว้ 
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