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พระราชบัญญัติ 
สภาพัฒนาการเมือง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญติัแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“องคกรภาคประชาสังคม”  หมายความวา 

(๑) ชุมชน  ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิมซ่ึงรวมกันเปนสภาองคกรชุมชนตําบล

ตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน 

(๒) องคกรภาคประชาสังคมอื่นที่จดแจงการจัดต้ังตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“ประธานสภา”  หมายความวา  ประธานสภาพัฒนาการเมือง 

“สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพระปกเกลาตามกฎหมายวาดวยสถาบันพระปกเกลา 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองซ่ึงเปนหนวยงานอิสระในสถาบัน  

“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสถาบัน  
มาตรา ๔ ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด  ๑ 
สภาพัฒนาการเมือง 

 

 

มาตรา ๕ ใหมีสภาพัฒนาการเมือง  มีวัตถุประสงคในการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ  รวมทั้งดําเนินการสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
ในทางการเมือง  โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา  ๕  ใหสภาพัฒนาการเมืองมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนพัฒนาการเมือง  รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้ 
 (ก) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายใตแผนพัฒนาการเมือง  รวมทั้งงบประมาณ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผน 
 (ข) ติดตามสอดสองและประสานงานกับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

ราชการสวนทองถิ่น   องคกรภาคประชาสังคม  และองคการตางประเทศ   หรือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ  
เพื่อใหมีการนําแผนพัฒนาการเมืองไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเครงครัด 

 (ค) ประสานการดําเนินงาน   ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
การเมือง 

(๒) เสริมสรางวัฒนธรรมอันดีทางการเมือง  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  และสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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(๓) สงเสริมและพัฒนาการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและสถาบันทางการปกครอง  
รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้ 

 (ก) สงเสริมการพัฒนาศีลธรรม   คุณธรรมและจริยธรรม   และประสานงานกับ
ผูตรวจการแผนดิน  สถาบันการเมือง  องคกรตามรัฐธรรมนูญ  ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และประมวลจริยธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

 (ข) ประสานใหสถาบันการเมือง  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
เห็นความสําคัญและรวมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ  ของหนวยงานดังกลาว 

(๔) สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง  รวมทั้งการดําเนินการ
ตอไปนี้ 

 (ก) สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมใหเกิดความเขมแข็ง  
 (ข) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  และภาคพลเมือง 

ในการเผยแพรและจดักิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

 (ค) เผยแพรและสงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมือง  สิทธิ  และหนาที่ของพลเมือง
ตลอดจนการเรียนรูของประชาชน  ชุมชน  และเครือขายในการอยูรวมกันอยางสันติสมานฉันทในความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ  ภูมินิเวศน  และวัฒนธรรม  รวมทั้งการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี 

 (ง) สงเสริมและใหความชวยเหลือประชาชน  ชุมชน  และองคกรภาคประชาสังคม 
ใหสามารถใชสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ทั้งในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย  การวางแผนดานตาง ๆ  ทั้งระดับชาติและทองถิ่น   การตัดสินใจทางการเมือง  
การจัดทําบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 (จ) รวมมือกับสภาองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชนเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กํากับดูแลการบริหารโดยทั่วไป  รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้ 
 (ก) วางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  ทรัพยสิน  และหลักเกณฑวิธีการในการใชจาย

เงินกองทุน 
 (ข) กําหนดนโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานของสํานักงาน 
 (ค) จัดทํารายงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และเผยแพรตอสาธารณชน 
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(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการของสภาพัฒนาการเมืองตองมีความเปนอิสระและเปนกลางทางการเมือง   

และการจัดทําแผนพัฒนาการเมืองใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนทางสังคม
และจากภูมิภาคตาง ๆ 

 

หมวด  ๒ 
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

 

 

มาตรา ๗ ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยสมาชิก  ดังตอไปนี้ 
(๑) สมาชิกซ่ึงมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคม  ตามคํานิยาม  คําวา  องคกรภาคประชาสังคม  

(๑)  ในมาตรา  ๓  ซ่ึงที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเลือกกันใหเหลือจังหวัดละหนึ่งคน 
(๒) สมาชิกซ่ึงมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคม   ตามคํานิยาม  คําวา  องคกรภาคประชา

สังคม  (๒)  ในมาตรา  ๓  จํานวนสบิหกคน 
(๓) สมาชิกซ่ึงมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองซ่ึงมีสมาชิก 

ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน 
(๔) สมาชิกซ่ึงมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองซ่ึงมิไดมีสมาชิก

ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(๕) สมาชิกซ่ึงมาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา  และประธานคณะกรรมาธิการ

สามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน 
(๖) สมาชิกโดยตําแหนงไดแก   เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เลขาธิการสํานักงาน

ผูตรวจการแผนดิน  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  

(๗) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนสิบคน 
ใหสมาชิกตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเปนประธานสภาหนึ่งคน  และรองประธานสภาสองคน 
ใหเลขาธิการเปนสมาชิกและเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง 
มาตรา ๘ การสรรหาสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๒)  ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) ใหสํานักงานเปดรับการจดแจงการจัดต้ังองคกรภาคประชาสังคม  ตามมาตรา  ๗ (๒)  

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานกําหนด 

(๒) ใหองคกรภาคประชาสังคมที่จดแจงการจัดต้ังไวตาม  (๑)  เสนอชื่อผูแทนขององคกร 

แตละองคกรตอสํานักงาน  และใหสํานักงานสงรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตอไป 

(๓) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลจากรายชื่อตาม  (๒)  ใหไดจํานวนสิบหกคน  

โดยใหคํานึงถึงสัดสวนความเทาเทียมกันของชายหญิงดวย 

มาตรา ๙ การสรรหาสมาชิกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๗)  ใหสรรหาจากบุคคล

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูซ่ึงมีความรูและมีประสบการณดานการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประชาชนซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาเห็นสมควรคัดเลือกจํานวนสามคน 

(๒) ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคงจํานวนหนึ่งคนซึ่งเสนอจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

(๓) ผูทรงคุณวุฒจํิานวนหกคนซึ่งสรรหาจากบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยสถาบันอุดมศึกษา 

วิธีการเสนอรายชื่อและสาขาวิชาตาม  (๓)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหา

กําหนด  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง 

มาตรา ๑๐ สมาชิกตามมาตรา  ๗  (๒)  และ  (๗)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  

ดังตอไปนี้   

(๑) คุณสมบัติทั่วไปและลกัษณะตองหาม 

 (ก) มีสัญชาติไทย 

 (ข) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการสรรหา 

 (ค) ไมเปนภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 

 (ง) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

 (จ) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก  และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเปนผูที่เคย

ตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่ไดรับการสรรหา  เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (ฉ) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ช) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  
ผูดํารงตําแหนงบริหารของพรรคการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  ประธานสาขาพรรคการเมือง  
ขาราชการการเมือง  หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 (ซ) ไมเปนกรรมการการเลือกต้ัง  ผูตรวจการแผนดิน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ   
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
กรรมการตรวจเงินแผนดิน  หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะ 
 (ก) สมาชิกซ่ึงมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคมตามมาตรา  ๗  (๒)  ตองเปนผูซ่ึง

เปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน  มีความรอบรูและมีประสบการณในกิจกรรมอันเปนประโยชน
รวมกันของสาธารณะ  และมีความซื่อสัตยสุจริต 

 (ข) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอื่นตามมาตรา  ๗  (๗)  ตองเปนผูที่มีประสบการณดานการพัฒนา
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน  ไมวาจากดานวิชาการหรือมีประสบการณที่ปฏิบัติจริง 

เพื่อประโยชนในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กําหนดใน  (๒)  ใหคณะกรรมการ
สรรหาตามมาตรา  ๑๑  กําหนดแนวทางพิจารณาและประกาศไวลวงหนากอนการสรรหาไมนอยกวา
สามสิบวัน 

มาตรา ๑๑ ใหมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๒)  และ  (๗)  
ประกอบดวย 

(๑) กรรมการการเลือกต้ังคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย  กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติคนหนึ่งซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย  ผูตรวจการแผนดินคนหนึ่ง 
ซ่ึงผูตรวจการแผนดินรวมกันมอบหมาย  และตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งซ่ึงประธานศาลปกครอง
สูงสุดมอบหมาย 

(๒) อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชนที่มีการใหปริญญาดานนิติศาสตร  
รัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  เศรษฐศาสตร  การพัฒนาสังคมหรือชุมชน  และส่ือสารมวลชนจํานวน
สามคน  ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุมรวมกันของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสองคน  และ 
จากที่ประชุมรวมกันของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหนึ่งคน 

หามมิใหกรรมการสรรหาตาม  (๑)  และ  (๒)  เสนอชื่อตนเองหรือรับการสรรหาเปนสมาชิก
ตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือ  (๗)  ในคราวนั้น 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหคณะกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา 
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 
มาตรา ๑๒ การสรรหาสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๒)  และ  (๗)  ตองกระทําใหเสร็จส้ิน

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
ใหเลขาธิการดําเนินการใหบุคคลตามมาตรา  ๗  (๔)  และ  (๕)  เลือกกันเอง  ใหเสร็จส้ิน

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนสมาชิก

ตามมาตรา  ๗  (๒)  และ  (๗)  พรอมกับบัญชีรายชื่อสํารองซ่ึงจัดลําดับ  ประเภทละเทาจํานวนสมาชิก
ตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือ  (๗)  แลวแตกรณี  เสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อประกาศแตงต้ัง  และใหประกาศ
รายชื่อผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงสมาชิก  และบัญชีรายชื่อสํารองในราชกิจจานุเบกษาดวย 

บุคคลที่ไดรับการสรรหาตามวรรคหนึ่ง  จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
คณะกรรมการสรรหา 

บุคคลที่ไดรับการสรรหาตองใหความยินยอมในการเปนสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๒)  และ  (๗)  
กอนการประกาศแตงต้ัง 

ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในการเสนอรายชื่อและการสรรหาเพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๑๔ ใหสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๗)  มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวันประกาศแตงต้ัง 

สมาชิกจะไดรับการสรรหาและแตงต้ังติดตอกันสองวาระมิได 
สมาชิกตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  หรือ  (๗)  ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาสมาชิกซ่ึงไดรับการแตงต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ 
มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐ 
(๔) สภาพัฒนาการเมืองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ

เทาที่มีอยูใหถอดถอนออกจากตําแหนง  เพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียตอการปฏิบัติหนาที่ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๑)  พนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง  ใหที่ประชุม 
ตามมาตรา  ๗  (๑)  ของจังหวัดนั้นดําเนินการเลือกบุคคลเปนสมาชิกใหมแทนสมาชิกที่พนตําแหนงนั้น
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกผูนั้นจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

เมื่อบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกประเภทใดตามมาตรา  ๗  (๒)  หรือ  (๗)  พนจากตําแหนงกอนวาระ
ตามวรรคหนึ่ง  ใหบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองของประเภทนั้นตามมาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ซ่ึงไดรับ 
การเสนอชื่อในลําดับถัดไปขึ้นมาเปนสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง  

สมาชิกที่เขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกที่ตนแทน 
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ  และยังมิไดมีการสรรหา

สมาชิกหรือเลือกกันเองขึ้นแทนตําแหนงที่วาง  ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
มาตรา ๑๗ การเรียกประชุม  การเปดและปดสมัยประชุม  การประชุม  องคประชุม  การลงมติ   

การวินิจฉัยชี้ขาดและการตั้งคณะกรรมการตาง ๆ  ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาพัฒนาการเมืองกําหนด 
มาตรา ๑๘ สภาพัฒนาการเมืองมีสมัยประชุมปละสองสมัย  สมัยประชุมแรกใหเปดประชุม 

ในหกเดือนแรกของปงบประมาณ  และสมัยประชมุที่สองใหเปดประชุมในหกเดือนหลังของปงบประมาณ 
สมัยประชุมหนึ่งใหมีระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน  ทั้งนี้  ตามที่สภาพัฒนา

การเมืองกําหนด 
สมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อรองขอ 

ใหเรียกประชุมสภาพัฒนาการเมืองเปนการประชุมสมัยวิสามัญไดโดยระบุเร่ืองที่ขอใหประชุมมาในคํารอง  
ในกรณีนี้ใหประธานสภาพัฒนาการเมืองเรียกประชุมสภาพัฒนาการเมืองเปนการประชุมสมัยวิสามัญ 

มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่ และการลงมติ  สมาชิกยอมมีอิสระและไมตกอยูภายใตอาณัติ
มอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ  

เมื่อสภาพัฒนาการเมืองมีมติใดอันตองดําเนินการโดยสํานักงาน  ใหสํานักงานดําเนินการ 
ใหเปนไปตามมตินั้นโดยไมชักชา 

มาตรา ๒๐ สภาพัฒนาการเมืองอาจแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ใดอันเปนอํานาจ
หนาที่ของสภาพัฒนาการเมืองไดตามที่เห็นสมควรแลวใหรายงานตอสภาพัฒนาการเมือง 

มาตรา ๒๑ สภาพัฒนาการเมืองและคณะกรรมการตามมาตรา  ๒๐  อาจเชิญขาราชการ   
เจาหนาที่ของรัฐ   พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง  
หรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสงเอกสาร  หรือขอมูล  เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหขาราชการ  เจาหนาที่ของรัฐ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคลตาม
วรรคหนึ่ง  ใหความรวมมือแกสภาพัฒนาการเมือง 

มาตรา ๒๒ ใหประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิก  กรรมการสรรหาและกรรมการ   
ไดรับเบี้ยประชุม   คาใชจาย  และประโยชนตอบแทนอื่นในการดําเนินงานตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  
แตมิใหไดรับเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหนง 

 

หมวด  ๓ 
สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 

 

 

มาตรา ๒๓ ใหมีสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง  เปนหนวยงานอิสระในสถาบันพระปกเกลา
เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของสภาพัฒนาการเมือง  รวมทั้งเปนหนวยงานธุรการ
และงานวิชาการ  ภายใตการควบคุมดูแลของประธานสภา 

มาตรา ๒๔ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของสภาพัฒนาการเมือง 
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อและรับจดแจงการจัดต้ังองคกรภาคประชาสังคมตามมาตรา  ๗  (๒)  

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เปนหนวยงานทางวิชาการใหแกสภาพัฒนาการเมือง  และคณะกรรมการของสภาพัฒนา

การเมือง 
(๔) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   (องคการมหาชน)  เพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิก

ตามมาตรา  ๗  (๑)  และมาตรา  ๑๕  วรรคสอง 
(๕) เปนหนวยธุรการใหแกคณะกรรมการสรรหาในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการสรรหาสมาชิก

ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
(๖) ปฏิบติัการอื่นตามที่ประธานสภาหรือคณะกรรมการบริหารสํานักงานมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงาน  มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานของ

สํานักงานใหเปนอิสระและเปนกลางทางการเมือง  ประกอบดวยประธานสภาเปนประธานกรรมการ  
รองประธานสภาเปนรองประธานกรรมการ  กรรมการซึ่งสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  และ  (๗)  
เลือกกันเองในแตละประเภทใหเหลือประเภทละหนึ่งคน  และกรรมการซึ่งสมาชิกตามมาตรา  ๗  (๓)  
(๔)  และ  (๕)  รวมกันเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน  และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๖ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงาน  และอาจมีรองเลขาธิการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทําหนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๒๗ เลขาธิการมีหนาที่บริหารงานของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบ
ที่ออกโดยสภาพัฒนาการเมือง  และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน  และใหมี
อํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานกังานตอประธานสภา 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการปฏิบัติการตาม

แผนปฏิบัติการของสํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานเมื่อได รับความเห็นชอบแลว   
ใหเสนอตอสภาพัฒนาการเมืองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

(๓) เปนนายทะเบียนองคกรภาคประชาสังคมเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๗  (๒)   
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภาหรือคณะกรรมการบริหารสํานักงานมอบหมาย 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของสํานักงาน  ใหคณะกรรมการ

บริหารสํานักงานวินิจฉัยชี้ขาด  และใหเลขาธิการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
มาตรา ๒๘ ใหคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนใหสถาบันเพื่อการปฏิบัติภารกิจของสภาพัฒนา

การเมืองและสํานักงาน  และเงินอุดหนุนดังกลาวจะนําไปใชเพื่อกิจการอื่นอันมิใชกิจการของสภาพัฒนา
การเมืองมิได 

มาตรา ๒๙ ใหมีการจัดทํางบดุล และบัญชีรายไดรายจาย  สินทรัพยและหนี้ สินของ
สํานักงานแยกจากระบบบัญชีของสถาบันและใหสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ  ภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ิน
ปงบประมาณแผนดินทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานทุกรอบป  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ 
สภาพัฒนาการเมืองภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณแผนดินทุกป 

มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง 
เพื่อใหมีความคุมคาตองบประมาณและมีประสิทธิผลของการพัฒนาการเมือง  ใหสภาพัฒนาการเมือง
แตงต้ังคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาพัฒนาการเมือง  ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินส่ีคน  ซ่ึงแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มิใชสมาชิก 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง  และของสํานักงานทุกป 
(๒) จัดทํารายงานการประเมินผลงานเสนอตอประธานสภาเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน 
 

หมวด  ๔ 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

 

 

มาตรา ๓๑ ใหจัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองข้ึนในสถาบันเพื่อชวยเหลือ
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ 

กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน  ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรใหตามมาตรา  ๔๒ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดิน 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
(๔) ดอกผลหรือรายไดอื่น 
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม   (๓)  ตองไมมีเง่ือนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดทิศทางการดําเนินการ

ของสภาพัฒนาการเมือง  และตองมิใช เปนการรับเงินหรือทรัพยสินจากตางประเทศหรือองคการ 
ระหวางประเทศ 

มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน  มีหนาที่บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบ
ตามมาตรา  ๖  (๕)  (ก)  ประกอบดวย  คณะกรรมการบริหารสํานักงานตามมาตรา  ๒๕  ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ   และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีความรู เชี่ยวชาญทางการเงินการบัญชีหนึ่งคน    และ
ผูทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาสังคมหรือชุมชนหนึ่งคน  และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

การแตงต้ัง  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาพัฒนาการเมืองกําหนด 

มาตรา ๓๓ การใชจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามมาตรา  ๓๑   
ใหคํานึงถึงกิจกรรมที่มีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินงานที่เปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง  การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และสถาบันทางการเมือง  รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) กิจกรรมที่เปนการสนับสนุนหรือสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเมือง   สิทธิ  หนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนที่พึงมีภายใตระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๓) กิจกรรมที่ เปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน   ชุมชนหรือองคกร 
ภาคประชาสังคม  โดยเฉพาะบทบาทของประชาชน  ชุมชน  หรือองคกรภาคประชาสังคม  ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น 

(๔) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ  (๑)  (๒)  หรือ  (๓) 
(๕) กิจกรรมอื่นตามวัตถุประสงคของกองทุนที่สภาพัฒนาการเมืองเห็นสมควร 
มาตรา ๓๔ เงินและทรัพยสินตามมาตรา  ๓๑  ใหสงเขากองทุน  โดยไมตองนําสงคลัง 

เปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
มาตรา ๓๕ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนไดมาตามมาตรา  ๓๑  โดยมีผูมอบใหหรือ

ไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของกองทุน  หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของกองทุน  ใหเปนกรรมสิทธิ์
ของสถาบัน  และใหนํามาตรา  ๒๘  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ทรัพยสินของกองทุนไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี  และบุคคลใด 
จะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสถาบันในเร่ืองทรัพยสินของกองทุนมิได 

มาตรา ๓๗ การจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน  การสอบบัญชี   
การจัดทํางบการเงินและการแสดงความเห็นตองบการเงินของผูสอบบัญชีสําหรับกองทุน  ใหนํามาตรา  ๒๙  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ใหจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เมื่อส้ินปงบประมาณทุกป  และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๙ ในวาระเริ่มแรก  ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยผูที่ประธานรัฐสภาแตงต้ัง   
เปนประธานสภา  ผูแทนองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชนจํานวนสามคน   ผูแทนองคกร
ภาคประชาสังคมอื่นจํานวนสามคน  และผูทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนหาคน  ทั้งนี้  ตามที่ประธานรัฐสภาแตงต้ัง 

ผูไดรับแตงต้ังตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๐  (๑) 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหสภาพัฒนาการเมืองตามวรรคหนึ่งดําเนินการออกระเบียบที่จําเปนตามพระราชบัญญัตินี้   
และดําเนินการเพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา  ๗  ใหแลวเสร็จภายในสองรอยส่ีสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิใหนํามาตรา  ๑๘  มาใชบังคับ 

มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกใหเลขาธิการดําเนินการดังตอไปนี้  
(๑) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   (องคการมหาชน)  เพื่อใหไดมาซ่ึงสมาชิก

ตามมาตรา  ๗  (๑)  ภายในสองรอยสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และ 
(๒) ประกาศใหองคกรภาคประชาสังคมอื่น ตามมาตรา  ๗  (๒)  มาจดแจงการจัดต้ังภายใน

หนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว 
ใหดําเนินการตามมาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑  โดยถือวาองคกรภาคประชาสังคมที่จดแจงการ
จัดต้ังภายในกําหนดเวลาดังกลาวเปนองคกรภาคประชาสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๑ เมื่อครบกําหนดสามป  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหสภาพัฒนา
การเมือง  พิจารณาทบทวนวาสมควรยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้  เพื่อใหมีการจัดต้ัง
สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองเปนการเฉพาะหรือสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ในประเด็นอื่น
หรือไม 

มาตรา ๔๒ ใหโอนเงินงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ในสวนที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังสภาพัฒนาการเมืองและยกรางแผนแมบทพัฒนาการเมืองตามคําส่ังสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ที่  ๒๕๖/๒๕๔๙   เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังสภาพัฒนาการเมืองและ
ยกรางแผนแมบทพัฒนาการเมือง  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙  มาเปนของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้  โดยใหถือวาเปนเงินกองทุนตามมาตรา  ๓๑  (๑)  และใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหกองทุน
ตามความจําเปนตามที่สภาพัฒนาการเมืองรองขอ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๗๘  (๗)  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง  รวมท้ังจัดใหมีสภาพัฒนาการเมือง 

ท่ีมีความเปนอิสระ  เพ่ือติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด  ประกอบกับมาตรา  ๘๗  (๔)  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

เพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน 

ท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชน 

ในพื้นท่ี  ในการนี้  จึงสมควรกําหนดใหมีสภาพัฒนาการเมืองโดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาการเมือง 

สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  รวมทั้งดําเนินการ 

ใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


