
ตราสาร 
มูลนิธิพัฒนาวิทยาลัยการปกครอง 

 
หมวดท่ี 1 

ช่ือเครื่องหมายและสํานักงานท่ีตั้ง 

ขอ 1   มูลนิธิชื่อวา มูลนิธิพัฒนาวิทยาลัยการปกครอง ยอวา ม.พ.วปค. 
ขอ 2   เครื่องหมายของมูลนิธินี้ คือ รูปดวงตราของวิทยาลัยการปกครอง ซ่ึงมีรูปราชสีหอยูในวงกลมบนดาว 
 แปดแฉกมีขอความ “มูลนิธิพัฒนา” ภายในแถบโคงเหนือรูปสิงห และขอความ “วิทยาลัยการปกครอง” 
 ภายในแถบโคงใตรูปราชสีห 
ขอ 3  สํานักงานของมูลนิธิตั้งอยูท่ี วิทยาลัยการปกครอง อาคารโรงเรียนนายอําเภอ อําเภอธัญบุรี จังหวัด 
 ปทุมธานี 
 

หมวดท่ี 2 
วัตถุประสงค 

ขอ 4   วัตถุประสงคของมูลนิธิ คือ 
 4.1  สงเสริมกิจการเพ่ือความเจริญกาวหนาของวิทยาลัยการปกครอง 
      ในดานอาคาร สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และถาวรวัตถุอ่ืนๆ 
 4.2  สงเสริมกิจการดานการศึกษา การฝกอบรม การคนควา การวิจัย และการเผยแพรวิทยาการ 
       ท่ีเก่ียวของกับงานในความรับผิดชอบของ วปค. 
 4.3  กิจการอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชนในการดําเนินงานของ  วปค. 
 4.4  เพ่ือรวมมือกับองคการการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน 
 4.5  ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมืองแตประการใด 
 

หมวดท่ี 3 
ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซ่ึงทรัพยสิน 

ขอ 5   ทรัพยสินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกจากกองทุนตางๆ ตามท่ีมีผูบริจาคให คือ 
1. กองเงินทุนสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
2. กองเงินทุน นายดํารง สุนทรสารทูล 
3. กองเงินทุน นายสมศักดิ์ พันธเสน 
4. กองเงินทุนนักศึกษา โรงเรียนนายอําเภอ รุนท่ี 13 
5. กองทุนโบวลิ่งการกุศล 2539 
 รวมเปนเงินสดจํานวน 4,282,302.86 บาท (สี่ลานสองแสนแปดหม่ืนสองพันสามรอยสองบาท  
แปดสิบหกสตางค) โดยใชชื่อรวมท้ัง 5 กองเงินทุนขางตนวา “กองเงินทุนพัฒนาวิทยาลัยการปกครอง” 

ขอ 6   มูลนิธิอาจไดมาซ่ึงทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ 
 6.1  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูยกใหโดยพินัยกรรมหรือนิติกรรมอ่ืนๆ โดยมิไดมีเง่ือนไขผูกพันให 
 มูลนิธิตองรับผิดชอบใสนหนี้สินหรือภาระติดพันอ่ืนใด 
 6.2  เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูมีจิตศรัทธาบริจาคให 
 6.3  ดอกผลซ่ึงเกิดจากทรัพยสินของมูลนิธิ 



หมวดท่ี 4 
คุณสมบัติและการพนจากตําแหนงของกรรมการ 

ขอ 7   กรรมการของมูลนิธิตองมีคุณสมบัติ คือ เปนผูท่ีดํารงตําแหนง ดังตอไปนี้ 
 7.1  อธิการวิทยาลัยการปกครอง     เปนประธานกรรมการมูลนิธิ 
 7.2  รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง ฝายบริหารการฝกอบรม เปนรองประธาน 
 7.3  ผูอํานวยการโรงเรียนนายอําเภอ    เปนกรรมการ 
 7.4  หัวหนากลุมงานนโยบายและแผน    เปนกรรมการ 
 7.5  หัวหนากลุมงานพัฒนาวิชาการ    เปนกรรมการ 
 7.6  หัวหนากลุมงานวิจัยและประเมินผล    เปนกรรมการ 
 7.7  หัวหนาฝายงบประมาณและการเงิน    เปนเหรัญญิก 
 7.8  หัวหนาสํานักอธิการ      เปนเลขานุการ 
ขอ 8   กรรมการของมูลนิธิพนจากตําแหนงเม่ือ 
 8.1  ไดรับคําสั่งยายจากการดํารงตําแหนง 
 8.2  ตายหรือลาออกจากราชการ 

หมวดท่ี 5 
อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการมูลนิธิ 

ขอ 9   คณะกรรมการมูลนิธิมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินกิจการของมูลนิธิ ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ 
 และภายใตขอบังคับตราสารนี้ ใหมีอํานาจหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้ 
 9.1  กําหนดนโยบายของมูลนิธิ และดําเนินการตามนโยบายนั้น 
 9.2  ควบคุมการเงินและทรัพยสินตางๆ ของมูลนิธิ 
 9.3  เสนอรายงานกิจการ รายงานการเงินและบัญชีงบดุล รายได - รายจาย ตอกระทรวงมหาดไทย 
 9.4  ดําเนินการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิและวัตถุประสงคของตราสารนี้ 
 9.5  ตราระเบียบเก่ียวกับการดําเนินกิจการของมูลนิธิ 
 9.6  แตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือดําเนินการเฉพาะอยาง 
  ของมูลนิธิ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 9.7  เชิญผูทรงคุณวุฒิหรือบุคคลท่ีทําประโยชนใหมูลนิธิเปนพิเศษเปนกรรมการกิตติมศักดิ์ 
 9.8  เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนผูอุปถัมภมูลนิธิ 
 9.9  เชิญผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิ 
 9.10 แตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาท่ีประจําของมูลนิธิ 
   มติใหดําเนินการตามขอ 9.7, 9.8 และ 9.9 ตองเปนมติเสียงขางมากของท่ีประชุมและ 
  ท่ีปรึกษาตามขอ 9.10 ยอมเปนท่ีปรึกษาของคณะกรรมการมูลนิธิท่ีเชิญเทานั้น 
ขอ 10  ประธานกรรมการมูลนิธิ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 10.1  เปนประธานของการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
 10.2  สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ 
 10.3  เปนผูแทนของมูลนิธิในการติดตอกับบุคคลภายนอก และในการทํานิติกรรมใดๆ ของมูลนิธิ 
   หรือการลงลายมือชื่อในเอกสาร ตราสาร และสรรพหนังสือ อันเปนหลักฐานของมูลนิธิ และ 
   ในการอรรถคดีนั้น เม่ือประธานกรรมการมูลนิธิหรือผูทําการแทนและกรรมการมูลนิธิ 2 คน 
   ไดลงลายมือชื่อแลว  จึงเปนอันใชได 



 10.4  ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามตราสารและมติของคณะกรรมการมูลนิธิ 
ขอ 11  ใหรองประธานกรรมการมูลนิธิทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการมูลนิธิ เม่ือประธานไมสามารถ 
 ปฏิบัติหนาท่ีได หรือในกรณีท่ีประธานมอบหมายใหทําการแทน 
ขอ 12  ถาประธานกรรมการมูลนิธิและรองประธานกรรมการมูลนิธิไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการประชุม 
 คราวหนึ่งคราวใดได  ใหท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการมูลนิธิคนใดคนหนึ่งเปนประธานสําหรับการ 
 ประชมคราวนั้น 
ขอ 13  เลขานุการมูลนิธิมีหนาท่ีควบคุมกิจการ และดําเนินการประจําของมูลนิธิ ติดตอประสานงานท่ัวไป 
 รักษาระเบียบขอบังคับของมูลนิธิ นัดประชุมกรรมการตามคําสั่งของประธานกรรมการมูลนิธิ และ 
 ทํารายงานการประชุม ตลอดจนรายงานกิจการของมูลนิธิ 
ขอ 14  เหรัญญิกมีหนาท่ีควบคุมการเงิน ทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจนบัญชีและเอกสารท่ีเก่ียวของให 
 ถูกตอง และเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด 
ขอ 15  สําหรับกรรมการตําแหนงอ่ืนๆ ใหมีหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด โดยทําเปน 
 คําสั่งระบุอํานาจหนาท่ีใหชัดเจน 
ขอ 16  คณะกรรมการมูลนิธิมีสิทธิเขารวมประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการอ่ืนๆ ของมูลนิธิได 
 

หมวดท่ี 6 
อนุกรรมการ 

ขอ 17   คณะกรรมการมูลนิธิ อาจแตงตั้งหรือถอดถอนคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
  โดยจะแตงตั้งใหเปนคณะอนุกรรมการประจํา หรือเพ่ือการใดเปนกรณีพิเศษเฉพาะคราว 
 ก็ได และในกรณีท่ีคณะกรรมการในตําแหนงอ่ืนไว ก็ใหคณะอนุกรรมการแตละคณะ 
 แตงตั้งกันเองดํารงตําแหนงดังกลาวได 
ขอ 18  อนุกรรมการอยูในตําแหนงจนกวาจะเสร็จงานท่ีไดรับมอบหมายใหกระทํา สวนคณะ 
 อนุกรรมการประจํา อยูในตําแหนงตามเวลาท่ีคณะกรรมการมูลนิธิกําหนด ซ่ึงถามิไดกําหนด 
 ไวก็ใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระของคณะกรรมการมูลนิธิซ่ึงเปนผูแตงตั้งและอนุกรรมการ 
 ท่ีพนจากตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 18.1  อนุกรรมการมีหนาท่ีดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิมอบหมาย 
 18.2  อนุกรรมการมีหนาท่ีเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการมูลนิธิเก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

หมวดท่ี 7 
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ 19   คณะกรรมการมูลนิธิจะตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปทุกๆ ป ภายในเดือนกุมภาพันธ 
  และตองมีกรรมการมูลนิธิเขาประชุมอยางนองก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด  จึงจะเปน 
 องคประชุม 

ขอ 20   การประชุมวิสามัญอาจมีไดในเม่ือประธานกรรมการมูลนิธิ หรือเม่ือคณะกรรมการมูลนิธิตั้งแต 
  2 คนข้ึนไป  แสดงความประสงคไปยังประธานกรรมการมูลนิธิ หรือผูทําการแทน ขอใหมีการ 
  ประชุมก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได 
 
 



ขอ 21   กําหนดการประชุมและองคประชุมของคณะกรรมการใหเปนไปตามคณะกรรมการมูลนิธิ 
 กําหนด ซ่ึงถามิไดกําหนดไวในสวนท่ีเก่ียวของกับการกําหนดการประชุม ใหคณะอนุกรรมการ 
 ตกลงกันเอง และในสวนท่ีเก่ียวกับองคประชุมใหใชขอ 19 บังคับ โดยอนุโลม 

ขอ 22   ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ  หากมิไดมีขอบังคับกําหนดไวเปน 
 อยางอ่ืน มติของท่ีประชุมใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ให 
 ประธานในท่ีประชุมเปนผูชี้ขาด  กิจการใดท่ีเปนงานประจําหรือเปนกิจการเล็กนอย ประธาน 
 กรรมการมูลนิธิมีอํานาจสั่ง ใหใชวิธีสอบถามหา มติทางหนังสือแทนการเรียกประชุมคณะ 
 กรรมการมูลนิธิ แตประธานกรรมการมูลนิธิ กิจการใดเปนงานประจําหรือเปนกิจการ 
 เล็กนอยหรือไม ยอมอยูในดุลพินิจของประธานกรรมการมูลนิธ ิ

ขอ 23   ในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะอนุกรรมการ  ประธานกรรมการมูลนิธิ หรือประธาน 
 ท่ีประชุม มีอํานาจเชิญหรืออนุญาตใหบุคคลท่ีเห็นสมควร เขารวมประชุมในฐานะแขกผูมีเกียรติ 
 หรือผูสังเกตการณ หรือเพ่ือชี้แจง หรือเพ่ือใหคําปรึกษาแกท่ีประชุมได 
 

หมวดท่ี 8 
การเงิน 

ขอ 24   ประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธานกรรมการมูลนิธิ ในกรณีทําหนาท่ีแทน มีอํานาจสั่งจาย 
 เงินไดคราวละไมเกิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) ถาเกินกวาจํานวนดังกลาว ตองไดรับอนุมัติ 
 จากคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก เวนแตกรณีจําเปนและเรงดวน ใหอยูในดุลพินิจของ 
 ประธานกรรมการมูลนิธิท่ีจะอนุมัติใหจายได  แลวตองรายงานใหคณะกรรมการมูลนิธิทราบใน 
 การประชุมคราวตอไป 
ขอ 25   เหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไดครั้งละไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) 
ขอ 26   เงินสดของมูลนิธิหรือเอกสารสิทธิ ตองนําฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนใดท่ีรัฐบาล 
 ใหการคํ้าประกันหรือซ้ือพันธบัตรรัฐบาล เพ่ือใหไดดอกผล แลวแตคณะกรรมการมูลนิธิจะเห็น 
 สมควร 
ขอ 27   การสั่งจายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจายเงิน  จะตองมีลายมือชื่อของประธานกรรมการมูลนิธิหรือ 
 ผูทําการแทน กับเลขานุการหรือเหรัญญิกลงนามทุกครั้ง จึงจะเบิกจายได 
ขอ 28   ในการใชจายเงินของมูลนิธิ ใหจายเพียงดอกผลอันเกิดจากทรัพยสินท่ีเปนทุนของมูลนิธิ และ 
 เงินท่ีผูบริจาคมิไดแสดงเจตนาใหเปนเงินสมทบทุนโดยเฉพาะ 
ขอ 29   ใหคณะกรรมการมูลนิธิวางระเบียบเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และทรัพยสินของมูลนิธิ ตลอดจน 
 กําหนดอํานาจหนาท่ีตางๆ เก่ียวกับการรับและจายเงินนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับ 
ขอ 30   ใหมีผูสอบบัญชีของมูลนิธิ ซ่ึงคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบและแตงตั้งจากบุคคลท่ีมิใชกรรมการ 
 หรือเจาหนาท่ีอ่ืนของมูลนิธิ โดยจะใหดํารงตําแหนงกิตติมศักดิ์ หรือไดรับคาตอบแทนอยางไร 
 สุดแตท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจะกําหนด 
ขอ 31   ผูสอบบัญชีมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบบัญชีของมูลนิธิ และรับรองบัญชีงบดุลประจําปท่ีคณะกรรมการ 
 มูลนิธิ จะตองรายงานตอกระทรวงมหาดไทย ผูสอบบัญชีมีสิทธิตรวจสอบบัญชีและเอกสาร 
 ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสอบถามกรรมการมูลนิธิและเจาหนาท่ีของมูลนิธิในเรื่องใดๆ ท่ีเก่ียวของกับ 
 การเงิน การบัญชี และเอกสารดังกลาวได 
 



หมวดท่ี 9 
การแกไขเพ่ิมเติมตราสาร 

 

ขอ 32   การแกไขเพ่ิมเติมตราสารจะกระทําไดโดยเฉพาะท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ซ่ึงตองมีกรรมการ 
 มูลนิธิเขาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนคณะกรรมการท้ังหมด  และมติใหแกไขหรือเพ่ิม 
 เติมตราสาร ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีเขาประชุม 
 

หมวดท่ี 10 
การเลิกมูลนิธิ 

 
ขอ 33   ถามูลนิธิตองลมเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพยสินท้ังหมดของมูลนิธิ 
 ท่ีเหลือใหตกเปนกรรมสิทธิ์แกกรมการปกครอง 
ขอ 34   การสิ้นสุดของมูลนิธินั้นนอกเหนือจากมีกฎหมายบัญญัติไวแลว ใหมูลนิธิเปนอันสิ้นสุดลง โดยมิตอง 
 ใหศาลสั่งเลิกดวยเหตุตอไปนี้ 
 34.1  เม่ือมูลนิธิไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลว ไมไดรับทรัพยสินตามคําม่ัน 
  เต็มจํานวน 
 34.2  เม่ือกรรมการมูลนิธิจํานวนสองในสามมีมติใหยกเลิก 
 34.3  เม่ือมูลนิธิไมอาจหากรรมการไดครบตามจํานวนกรรมการท่ีกําหนดไวในตราสาร 
 34.4  เม่ือมูลนิธิไมสามารถดําเนินการตอไปได  ไมวาดวยเหตุใดๆ  
 

หมวดท่ี 11 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
ขอ 35   การตีความตราสารของมูลนิธิ หากเปนท่ีสงสัย ใหคณะกรรมการมูลนิธิโดยเสียงขางมาก 
 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูเปนผูชี้ขาด 
ขอ 36   ใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย วาดวยมูลนิธิมาใชบังคับในเม่ือตราสาร 
 ของมูลนิธิมิไดกําหนดไว 
ขอ 37   มูลนิธิจะตองไมกระทําการคากําไร และจะตองไมดําเนินการนอกเหนือไปจากตราสารท่ีกําหนดไว 
ขอ 38   ตราสารท่ีไดถือปฏิบัติกอนหนานี้ ใหมีผลยกเลิกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันท่ี 19 
 กันยายน 2543 และถือปฏิบัติตามตราสารฉบับนี้เปนตนไป 
 

ใหไว  ณ  วันท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2543 
 
 
 

(นายปภสัร  วิไลจิตต) 
ตําแหนง  ประธานกรรมการมูลนิธิวิทยาลัยการปกครอง 

 
 


