
 
ระเบียบข้อบังคับ  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลแม่พริก  

 
หมวดที่ 1 
ความทั่วไป 

 
ข้อ 1   “ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ”   ย่อว่า  ศพค.  เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของตนในชุมชนท่ีเห็น

ความส าคัญของสถาบันครอบครัว มีการบริหารจัดการในรูปของ  “ คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ”และมี
การจดทะเบียน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ( หญิง-ชาย  ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  ) อยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแล  
และการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบล กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว  

“ คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ”  คือบุคคลท่ีได้รับการสรรหาจากเวทีประชาคม กลุ่มต่างๆ
เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวในหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง 

“ ท่ีปรึกษาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน”  คือบุคคลท่ี คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เห็นว่า
เหมาะสม  และเสนอ ความเห็นชอบผ่านเวทีประชาคม  ซึ่งควรประกอบด้วย  ปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้น าท้องถิ่น  ผู้แทน
องค์กรเอกชน  ผู้แทนส่วนราชการ ฯลฯ 

ข้อ 2  เครื่องหมายของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มีลักษณะเป็น รูปหัวใจสีแดงเล็กท่ีผสมผสานกับหัวใจ
ใหญ่อยู่ภายใต้หลังคาบ้าน  ส่ือความหมายว่า  “ สร้างความรัก ความเสมอภาคร่วมกันภายในบ้าน ย่อมน ามาซึ่งความ
อบอุ่นและสันติสุขในครอบครัว” 

ข้อ 3  สถานท่ีต้ังศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  บ้านป่าซางพัฒนา   อ าเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย 
ข้อ 4  วัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 4.1  เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันครอบครัว  ในลักษณะบูรณาการจาก

ทุกภาคส่วนในสังคม 
 4.2  เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวท่ีมีการบริหารการจัดการโดย

ชุมชน ในรูปของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 4.3  เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวท่ีจะน าไปสู่

ความเข้มแข็งของชุมชน  ในการบริหารงาน  และแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

หมวดที่  2 
สมาชิก 

 ข้อ 5  สมาชิกของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คือครอบครัวในหมู่บ้าน.................................................. 
 ข้อ 6  สมาชิกภาพของสมาชิกให้ส้ินสุดลง  เมื่อย้ายภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ออกจากหมู่บ้าน.......................................... 
 ข้อ 7  สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 

7.1 มีสิทธิขอรับบริการต่าง ๆ ท่ีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดให้มีข้ึน 
7.2 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดให้มีข้ึน 
7.3 มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
7.4 มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต่อ 

คณะท างานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
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7.5 มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
7.6 มีหน้าท่ีช่วยเผยแพร่การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ให้เป็นที่รู้จักอย่าง 

แพร่หลาย 
 

หมวดที่  3 
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 
 ข้อ  8  ให้มีคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนาและส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง  มีจ านวนตามความเหมาะสมและมีสัดส่วนหญิง- ชายใกล้เคียงกัน  โดยใช้เวทีประชาคมคัดเลือก
บุคคลท่ีมีความสามารถ  กล้าแสดงความคิดเห็น  มีความคิดริเริ่ม  และพร้อมท่ีจะท างานเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจังและ
ท่ีมาโดยต าแหน่ง  ซึ่งต าแหน่งคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนมีต าแหน่งและหน้าท่ีโดยสังเขปดังนี้ 

8.1 หัวหน้าคณะท างาน  ท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน 
ชุมชนในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก  เป็นประธานในท่ีประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  
และการประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

8.2 เลขานุการ  ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนและมีผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อช่วยจัดการในเรื่อง สวัสดิการ  
การเงิน – การบัญชี และงานธุรการ ของศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน 

8.3 คณะท างานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมท่ีคณะท างานท้ังหมดเห็นสมควรก าหนดให้มีขึ้น 
ข้อ  9  คณะท างานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มีอยู่ 2 ประเภท 
 9.1  คณะท างานท่ีมาโดยการด ารงต าแหน่ง หมดวาระตามต าแหน่งท่ีตนปฏิบัติ 
 9.2  คณะท างานท่ีมาจาก กลุ่มองค์กรท่ีผ่านประชาคม หมดวาระตามวาระหน้าท่ีได้มีการคัดเลือก 
ข้อ  10  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะพ้นจากต าแหน่งซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วย

เหตุผลดังต่อไปนี้ 
10.1 ตาย 
10.2 ลาออก 
10.3 ขาดจากสมาชิกภาพ 
10.4 ท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้ออก 

ข้อ  11  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ีประสงค์จะออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนท้ังหมด  และให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมติให้
ออก 

ข้อ  12  อ านาจและหน้าท่ีของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
12.1  จัดท าแผนปฏิบัติการในลักษณะบูรณาการ  เพื่อการพัฒนา  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาครอบครัว 

กับกลุ่มเป้าหมาย  4  กลุ่ม  (กลุ่มเด็กเยาวชน  กลุ่มครอบครัวท่ัวไป กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคุณพ่อแม่มือใหม่หรือ
ต้ังครรภ์ )   

1.2.2 ร่วมประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
1.2.3 จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของครอบครัวในชุมชน 
1.2.4 ส ารวจและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
1.2.5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายครอบครัวในชุมชน 
1.2.6 จัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว 
1.2.7 จัดบริการให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ไขปัญหาครอบครัว 
1.2.8    จัดหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาสถาบันครอบครัว 
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1.2.9 ประสานงานกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน  และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
1.2.10 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

ข้อ  13  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะต้องจัดการประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง เพื่อ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปี
ละ 4 ครั้ง  เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ในกรณีท่ีมีเรื่อง
ด่วน  คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สามารถจัดประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ 

ข้อ  14  การประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  จะต้องมีคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน  เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนท้ังหมด  จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม  มติของท่ีประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์  แต่ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ  15  ในการประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ถ้าหัวหน้าคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ก็ให้คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนท่ี
เข้าประชุมในคราวนั้นเลือกต้ังกันเอง  เพื่อให้คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนคนใดคนหนึ่งท าหน้าท่ีเป็น
ประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที่  4 

การประชุมใหญ่ 
 ข้อ  16  การประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  คือ  การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ซึ่ง
คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือน  
มกราคม ของทุกปี  หรือตามมติของท่ีประชุมใหญ่  เพื่อ 

16.1   แถลงผลการด าเนินงานของศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชนท่ีผ่านมาในรอบปี 
16.2   รับฟังความคิดเห็น  และข้อเสนอต่าง ๆ ของสมาชิก  เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน 
16.3   อื่น ๆ  

ข้อ  17  การแจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่  ให้เลขานุการเป็นผู้แจ้งก าหนดนัดประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้ทราบ  
และการแจ้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยระบุวันเวลาและสถานท่ีให้ชัดเจน  โดยจะต้องแจ้งให้สมาชิกได้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน  ก่อนถึงก าหนดการประชุมใหญ่ 

ข้อ  18  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่า
ครบองค์ประชุม 

ข้อ  19  การลงมติต่างๆ ในท่ีประชุมใหญ่ ถ้าข้อบังคับมิได้ก าหนดไว้เป็นนอย่างอื่น ก็ให้ถือคะแนนเสียงข้าง
มากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากัน ก็ให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 

ข้อ  20  ในการประชุมใหญ่ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ถ้าหัวหน้าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนไม่มาร่วมประชุม  หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าท่ีได้   ให้ท่ีประชุมใหญ่ท าการเลือกต้ังคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนท่ีมาร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมคราวนั้น 

 
หมวดที่  5 

การเงินและทรัพย์สิน 
ข้อ  21  การเงินและ ทรัพย์สินท้ังหมด  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะท างานของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน  เงินสดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ( ถ้ามี )  ให้น าฝากไว้ในธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐบาล  ใน
นามของคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

 



-  4  - 
 

ข้อ  22  ให้หัวหน้าคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  มีอ านาจส่ังจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-) ถ้าเกินกว่านั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะท างานศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน และคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะอนุมัติให้จ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท 
( -ห้าหมื่นบาทถ้วน- ) 

ข้อ  23  การลงนามในการถอนเงินฝากจากธนาคาร  จะต้องมีลายมือช่ือของหัวหน้าคณะท างานศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน เลขานุการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน หรือผู้รับผิดชอบการเงิน  

ข้อ  24  ผู้ช่วยฝ่ายการเงินมีอ านาจเก็บรักษาเงินสดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ครั้งละไม่เกิน   
5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจ านวนนี้  จะต้องน าฝากธนาคารในบัญชีของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ทันทีภายในวันท าการรุ่งขึ้น 

ข้อ  25  ผู้ช่วยการเงินจะต้องจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี 
 

หมวดที่  6 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ 

ข้อ  26  ข้อบังคับของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้  โดยมติของท่ีประชุมใหญ่เท่านั้น 
มติของท่ีประชุมใหญ่ในการให้เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบังคับ จะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  ของสมาชิกท่ีเข้า
ร่วมประชุมท้ังหมด 

 
หมวดที่  7 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  27  ข้อบังคับนี้ให้เริ่มใช้บังคับได้นับต้ังแต่  1  ธันวาคม  2560  เป็นต้นไป 
ข้อ  28  ในกรณีท่ีหมดวาระในการด ารงต าแหน่ง การเป็นกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จะไม่

ส้ินสุดลงจนกว่าจะครบก าหนด 1 ปี  
 
 
 
 
 
 

          (ลงช่ือ)............................................ผู้จัดท าข้อบังคับ 
( นายอุทัย  ฟูวงศ์ ) 

ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลแม่พริก 
 
 
 
 
 
 


