
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
สภาพัฒนาการเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรภาคประชาสังคม” หมายความวา 
(๑) ชุมชน ชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิมซึ่งรวมกันเปนสภาองคกร

ชุมชนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน 
(๒) องคกรภาคประชาสังคมอื่นที่จดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาพัฒนาการเมือง 
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระปกเกลาตามกฎหมายวาดวยสถาบัน

พระปกเกลา 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองซึ่งเปนหนวยงานอิสระ

ในสถาบัน 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสถาบัน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๔ ก/หนา ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔  ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
สภาพัฒนาการเมือง 

   
 

มาตรา ๕  ใหมีสภาพัฒนาการเมือง มีวัตถุประสงคในการพัฒนาการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งดําเนินการสงเสริมให
ประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ ใหสภาพัฒนาการเมืองมี

อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี ้

(ก) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปภายใตแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้ง
งบประมาณที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามแผน 

(ข) ติดตามสอดสองและประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถ่ิน องคกรภาคประชาสังคม และองคการตางประเทศ หรือระหวาง
ประเทศที่เก่ียวของเพื่อใหมีการนําแผนพัฒนาการเมืองไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
เครงครัด 

(ค) ประสานการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาการเมือง 

(๒) เสริมสรางวัฒนธรรมอันดีทางการเมือง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๓) สงเสริมและพัฒนาการเมืองในสวนที่เก่ียวกับสถาบันการเมืองและสถาบัน
ทางการปกครอง รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้ 

(ก) สงเสริมการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และประสานงาน
กับผูตรวจการแผนดิน สถาบันการเมือง องคกรตามรัฐธรรมนูญ ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

(ข) ประสานใหสถาบันการเมือง สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
เห็นความสําคัญและรวมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงาน
ดังกลาว 

(๔) สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง รวมทั้งการ
ดําเนินการตอไปนี ้

(ก) สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมใหเกิดความเขมแข็ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาค
พลเมืองในการเผยแพรและจัดกิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(ค) เผยแพรและสงเสริมจิตสํานึกความเปนพลเมือง สิทธิ และหนาที่ของ
พลเมือง ตลอดจนการเรียนรูของประชาชน ชุมชน และเครือขายในการอยูรวมกันอยางสันติ
สมานฉันทในความหลากหลายทางชาติพันธุ ภูมินิเวศน และวัฒนธรรม รวมทั้งการแกไขปญหา
ความขัดแยงโดยสันติวิธี 

(ง) สงเสริมและใหความชวยเหลือประชาชน ชุมชน และองคกรภาคประชา
สังคมใหสามารถใชสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งในการรับทราบและเขาถึงขอมูล
ขาวสาร การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย การวางแผนดานตาง ๆ ทั้งระดับชาติและทองถ่ิน 
การตัดสินใจทางการเมือง การจัดทําบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

(จ) รวมมือกับสภาองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชนเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กํากับดูแลการบริหารโดยทั่วไป รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี ้
(ก) วางระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และหลักเกณฑวิธีการในการใช

จายเงินกองทุน 
(ข) กําหนดนโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานของสํานักงาน 
(ค) จัดทํารายงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และเผยแพร

ตอสาธารณชน 
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
การดําเนินการของสภาพัฒนาการเมืองตองมีความเปนอิสระและเปนกลาง

ทางการเมือง และการจัดทําแผนพัฒนาการเมืองใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนจากทุก
ภาคสวนทางสังคมและจากภูมิภาคตาง ๆ 

 
หมวด ๒ 

สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
   

 
มาตรา ๗  ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี ้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคม ตามคํานิยาม คําวา องคกร

ภาคประชาสังคม (๑) ในมาตรา ๓ ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเลือก
กันใหเหลือจังหวัดละหนึ่งคน 

(๒) สมาชิกซึ่งมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคม ตามคํานิยาม คําวา องคกร
ภาคประชาสังคม (๒) ในมาตรา ๓ จํานวนสิบหกคน 

(๓) สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่ง
มีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่ง
มิไดมีสมาชิกในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสองคน 

(๕) สมาชิกซึ่งมาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ
หนึ่งคน 

(๖) สมาชิกโดยตําแหนงไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 

(๗) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนสิบคน 
ใหสมาชิกตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเปนประธานสภาหนึ่งคน และรอง

ประธานสภาสองคน 
ใหเลขาธิการเปนสมาชิกและเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง 
 
มาตรา ๘  การสรรหาสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) ใหดําเนินการ ดังตอไปนี ้
(๑) ใหสํานักงานเปดรับการจดแจงการจัดตั้งองคกรภาคประชาสังคม ตาม

มาตรา ๗ (๒) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานกําหนด 
(๒) ใหองคกรภาคประชาสังคมที่จดแจงการจัดตั้งไวตาม (๑) เสนอชื่อผูแทน

ขององคกรแตละองคกรตอสํานักงาน และใหสํานักงานสงรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาเพื่อ
ดําเนินการตอไป 

(๓) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลจากรายชื่อตาม (๒) ใหได
จํานวนสิบหกคน โดยใหคํานึงถึงสัดสวนความเทาเทียมกันของชายหญิงดวย 

 
มาตรา ๙  การสรรหาสมาชิกผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๗ (๗) ใหสรรหาจาก

บุคคล ดังตอไปนี ้
(๑) ผูซึ่งมีความรูและมีประสบการณดานการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประชาชน

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคงจํานวนหนึ่งคนซึ่งเสนอจากวิทยาลัยปองกัน

ราชอาณาจักร 
(๓) ผูทรงคุณวุฒิจํ านวนหกคนซึ่ งสรรหาจากบัญชีรายชื่ อที่ เสนอโดย

สถาบันอุดมศึกษา 
วิธีการเสนอรายชื่อและสาขาวิชาตาม (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

สรรหากําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชาที่ เปนประโยชนตอการจัดทํา
แผนพัฒนาการเมือง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  สมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้

(๑) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม 
(ก) มีสัญชาติไทย 
(ข) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการสรรหา 
(ค) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช 
(ง) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(จ) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

หรือเปนผูที่เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่ไดรับการสรรหา 
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(ฉ) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(ช) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน ผูดํารงตําแหนงบริหารของพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ประธาน
สาขาพรรคการเมือง ขาราชการการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(ซ) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

(๒) คุณสมบัติเฉพาะ 
(ก) สมาชิกซึ่งมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคมตามมาตรา ๗ (๒) 

ตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณในกิจกรรมอัน
เปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริต 

(ข) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอ่ืนตามมาตรา ๗ (๗) ตองเปนผูที่มีประสบการณ
ดานการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประชาชน ไมวาจากดานวิชาการหรือมีประสบการณที่ปฏิบัติจริง 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กําหนดใน (๒) ให
คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๑ กําหนดแนวทางพิจารณาและประกาศไวลวงหนากอนการ
สรรหาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการสรรหาทําหนาที่สรรหาสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) 

และ (๗) ประกอบดวย 
(๑) กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย 
ผูตรวจการแผนดินคนหนึ่งซึ่งผูตรวจการแผนดินรวมกันมอบหมาย และตุลาการศาลปกครอง
สูงสุดคนหนึ่งซึ่งประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชนที่มีการใหปริญญาดาน
นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การพัฒนาสังคมหรือชุมชน และ
ส่ือสารมวลชนจํ านวนสามคน  ที่ ได รับการเสนอจากที่ประชุมร วมกันของอธิการบดี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสองคน และจากที่ประชุมรวมกันของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หนึ่งคน 

หามมิใหกรรมการสรรหาตาม (๑) และ (๒) เสนอชื่อตนเองหรือรับการสรรหา
เปนสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) หรือ (๗) ในคราวนั้น 

ใหคณะกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ
สรรหา 

ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา 
 
มาตรา ๑๒  การสรรหาสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) ตองกระทําใหเสร็จ

ส้ินภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
ใหเลขาธิการดําเนินการใหบุคคลตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕) เลือกกันเอง ให

เสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว 
 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ไดรับการสรรหา

เปนสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) พรอมกับบัญชีรายชื่อสํารองซึ่งจัดลําดับ ประเภทละเทา
จํานวนสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) หรือ (๗) แลวแตกรณี เสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อประกาศ
แตงตั้ง และใหประกาศรายชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิก และบัญชีรายชื่อสํารอง
ในราชกิจจานุเบกษาดวย 

บุคคลที่ไดรับการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง
ในสามของคณะกรรมการสรรหา 

บุคคลที่ไดรับการสรรหาตองใหความยินยอมในการเปนสมาชิกตามมาตรา ๗ 
(๒) และ (๗) กอนการประกาศแตงตั้ง 

ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในการเสนอรายชื่อและการสรร
หาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔  ใหสมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๗) มีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันประกาศแตงตั้ง 
สมาชิกจะไดรับการสรรหาและแตงตั้งติดตอกันสองวาระมิได 
สมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๗) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตอง

ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาสมาชิกซึ่งไดรับการแตงตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที ่
 
มาตรา ๑๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ 
(๔) สภาพัฒนาการเมืองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการเทาที่มีอยูใหถอดถอนออกจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียตอ
การปฏิบัติหนาที ่

เมื่อสมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) พนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหที่
ประชุมตามมาตรา ๗ (๑) ของจังหวัดนั้นดําเนินการเลือกบุคคลเปนสมาชิกใหมแทนสมาชิกที่พน
ตําแหนงนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกผูนั้นจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

เมื่อบุคคลซึ่งเปนสมาชิกประเภทใดตามมาตรา ๗ (๒) หรือ (๗) พนจาก
ตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองของประเภทนั้นตามมาตรา ๑๓ 
วรรคหนึ่ง ซึ่งไดรับการเสนอชื่อในลําดับถัดไปขึ้นมาเปนสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง 

สมาชิกที่เขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกที่ตนแทน 
 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการ

สรรหาสมาชิกหรือเลือกกันเองขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยสมาชิก
เทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๗  การเรียกประชุม การเปดและปดสมัยประชุม การประชุม องค

ประชุม การลงมติ การวินิจฉัยชี้ขาดและการตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่สภา
พัฒนาการเมืองกําหนด 

 
มาตรา ๑๘  สภาพัฒนาการเมืองมีสมัยประชุมปละสองสมัย สมัยประชุมแรกให

เปดประชุมในหกเดือนแรกของปงบประมาณ และสมัยประชุมที่สองใหเปดประชุมในหกเดือน
หลังของปงบประมาณ 

สมัยประชุมหนึ่งใหมีระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน  ทั้งนี้ 
ตามที่สภาพัฒนาการเมืองกําหนด 

สมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูมี
สิทธิเขาช่ือรองขอใหเรียกประชุมสภาพัฒนาการเมืองเปนการประชุมสมัยวิสามัญไดโดยระบุเร่ือง
ที่ขอใหประชุมมาในคํารอง ในกรณีนี้ใหประธานสภาพัฒนาการเมืองเรียกประชุมสภาพัฒนา
การเมืองเปนการประชุมสมัยวิสามัญ 

 
มาตรา ๑๙  ในการปฏิบัติหนาที่ และการลงมติ สมาชิกยอมมีอิสระและไมตกอยู

ภายใตอาณัติมอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ 
เมื่อสภาพัฒนาการเมืองมีมติใดอันตองดําเนินการโดยสํานักงาน ใหสํานักงาน

ดําเนินการใหเปนไปตามมตินั้นโดยไมชักชา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  สภาพัฒนาการเมืองอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ใด
อันเปนอํานาจหนาที่ของสภาพัฒนาการเมืองไดตามที่เห็นสมควรแลวใหรายงานตอสภาพัฒนา
การเมือง 

 
มาตรา ๒๑  สภาพัฒนาการเมืองและคณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ อาจเชิญ

ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
มาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสงเอกสาร หรือขอมูล เพ่ือประกอบการ
พิจารณาไดตามที่เห็นสมควร 

ใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหความรวมมือแกสภาพัฒนาการเมือง 

 
มาตรา ๒๒  ใหประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก กรรมการสรรหาและ

กรรมการ ไดรับเบี้ยประชุม คาใชจาย และประโยชนตอบแทนอื่นในการดําเนินงานตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา แตมิใหไดรับเงินเดือน หรือเงินประจําตําแหนง 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง 
   

 
มาตรา ๒๓  ใหมีสํานักงานสภาพัฒนาการเมือง เปนหนวยงานอิสระในสถาบัน

พระปกเกลา เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาที่ของสภาพัฒนาการเมือง รวมทั้ง
เปนหนวยงานธุรการและงานวิชาการ ภายใตการควบคุมดูแลของประธานสภา 

 
มาตรา ๒๔  ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของสภาพัฒนาการเมือง 
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อและรับจดแจงการจัดตั้งองคกรภาคประชาสังคมตาม

มาตรา ๗ (๒) เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) เปนหนวยงานทางวิชาการใหแกสภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการของ

สภาพัฒนาการเมือง 
(๔) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพ่ือใหไดมา

ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
(๕) เปนหนวยธุรการใหแกคณะกรรมการสรรหาในสวนที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินการสรรหาสมาชิกตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภาหรือคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

มอบหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๕  ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงาน มีหนาที่ กํากับดูแลการ
บริหารงานของสํานักงานใหเปนอิสระและเปนกลางทางการเมือง ประกอบดวยประธานสภาเปน
ประธานกรรมการ รองประธานสภาเปนรองประธานกรรมการ กรรมการซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๗ 
(๑) (๒) และ (๗) เลือกกันเองในแตละประเภทใหเหลือประเภทละหนึ่งคน และกรรมการซึ่ง
สมาชิกตามมาตรา ๗ (๓) (๔) และ (๕) รวมกันเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และใหเลขาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๒๖  ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงาน และอาจ

มีรองเลขาธิการคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือทําหนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๗  เลขาธิการมีหนาที่บริหารงานของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย

และระเบียบที่ออกโดยสภาพัฒนาการเมือง และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของ
สํานักงาน และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานตอประธานสภา 
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการ

ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานเมื่อไดรับความ
เห็นชอบแลวใหเสนอตอสภาพัฒนาการเมืองเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

(๓) เปนนายทะเบียนองคกรภาคประชาสังคมเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๗ (๒) 
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภาหรือคณะกรรมการบริหารสํานักงาน

มอบหมาย 
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของสํานักงาน ให

คณะกรรมการบริหารสํานักงานวินิจฉัยชี้ขาด และใหเลขาธิการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ใหคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนใหสถาบันเพื่อการปฏิบัติภารกิจ

ของสภาพัฒนาการเมืองและสํานักงาน และเงินอุดหนุนดังกลาวจะนําไปใชเพ่ือกิจการอื่นอันมิใช
กิจการของสภาพัฒนาการเมืองมิได 

 
มาตรา ๒๙  ใหมีการจัดทํางบดุล และบัญชีรายไดรายจาย สินทรัพยและหนี้สิน

ของสํานักงานแยกจากระบบบัญชีของสถาบันและใหสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณแผนดินทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีอิสระท่ีสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานทุกรอบป แลวทํารายงานผลการสอบบัญชี
เสนอตอสภาพัฒนาการเมืองภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณแผนดินทุกป 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการประเมินผลการดําเนินงานของสภาพัฒนา

การเมือง เพ่ือใหมีความคุมคาตองบประมาณและมีประสิทธิผลของการพัฒนาการเมือง ใหสภา
พัฒนาการเมืองแตงตั้งคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาพัฒนา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การเมือง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่
คน ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่มิใชสมาชิก 

ใหคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง และของ

สํานักงานทุกป 
(๒) จัดทํารายงานการประเมินผลงานเสนอตอประธานสภาเพื่อเผยแพรตอ

สาธารณชน 
 

หมวด ๔ 
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

   
 

มาตรา ๓๑  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองข้ึนในสถาบันเพื่อ
ชวยเหลือกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัว
กันในลักษณะเครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของ
ชุมชนในพื้นที่ 

กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรใหตามมาตรา ๔๒ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดิน 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพ่ือสมทบกองทุน 
(๔) ดอกผลหรือรายไดอ่ืน 
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๓) ตองไมมีเง่ือนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดทิศ

ทางการดําเนินการของสภาพัฒนาการเมือง และตองมิใชเปนการรับเงินหรือทรัพยสินจาก
ตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

 
มาตรา ๓๒  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหนาที่บริหารกองทุนใหเปนไป

ตามระเบียบตามมาตรา ๖ (๕) (ก) ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารสํานักงานตามมาตรา ๒๕ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรูเช่ียวชาญทางการเงินการบัญชีหนึ่งคน 
และผูทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาสังคมหรือชุมชนหนึ่งคน และใหเลขาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่สภาพัฒนาการเมืองกําหนด 

 
มาตรา ๓๓  การใชจายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามมาตรา 

๓๑ ใหคํานึงถึงกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินงานที่เปนการสงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสถาบันทางการเมือง 
รวมทั้งสถาบันอื่นที่เก่ียวของ 

(๒) กิจกรรมที่เปนการสนับสนุนหรือสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการเมือง สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนที่พึงมีภายใตระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๓) กิจกรรมที่เปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน หรือ
องคกรภาคประชาสังคม โดยเฉพาะบทบาทของประชาชน ชุมชน หรือองคกรภาคประชาสังคม ใน
สวนที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ิน 

(๔) การศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับ (๑) (๒) หรือ (๓) 
(๕) กิจกรรมอื่นตามวัตถุประสงคของกองทุนที่สภาพัฒนาการเมืองเห็นสมควร 
 
มาตรา ๓๔  เงินและทรัพยสินตามมาตรา ๓๑ ใหสงเขากองทุน โดยไมตองนําสง

คลังเปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 
มาตรา ๓๕  บรรดาอสังหาริมทรัพยที่กองทุนไดมาตามมาตรา ๓๑ โดยมีผูมอบ

ใหหรือไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของกองทุน ให
เปนกรรมสิทธิ์ของสถาบัน และใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  ทรัพยสินของกองทุนไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และ

บุคคลใดจะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสถาบันในเรื่องทรัพยสินของกองทุนมิได 
 
มาตรา ๓๗  การจัดทําบัญชีเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน การ

สอบบัญชี การจัดทํางบการเงินและการแสดงความเห็นตองบการเงินของผูสอบบัญชีสําหรับ
กองทุน ใหนํามาตรา ๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๘  ใหจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินของกองทุนเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเมื่อ ส้ินปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๓๙  ในวาระเริ่มแรก ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยผูที่ประธาน
รัฐสภาแตงตั้งเปนประธานสภา ผูแทนองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชนจํานวน
สามคน ผูแทนองคกรภาคประชาสังคมอื่นจํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคน  ทั้งนี้ 
ตามที่ประธานรัฐสภาแตงตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๐ (๑) 

ใหสภาพัฒนาการเมืองตามวรรคหนึ่งดําเนินการออกระเบียบที่จําเปนตาม
พระราชบัญญัตินี้ และดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ ใหแลว
เสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิใหนํามาตรา ๑๘ มาใช
บังคับ 

 
มาตรา ๔๐  ในวาระเริ่มแรกใหเลขาธิการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพ่ือใหไดมา

ซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) ภายในสองรอยสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ 
(๒) ประกาศใหองคกรภาคประชาสังคมอื่น ตามมาตรา ๗ (๒) มาจดแจงการ

จัดตั้งภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลวใหดําเนินการตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ โดยถือวาองคกรภาคประชา
สังคมที่จดแจงการจัดตั้งภายในกําหนดเวลาดังกลาวเปนองคกรภาคประชาสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๑  เมื่อครบกําหนดสามป นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหสภา

พัฒนาการเมืองพิจารณาทบทวนวาสมควรยกเลิกหรือแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือใหมี
การจัดตั้งสํานักงานสภาพัฒนาการเมืองเปนการเฉพาะหรือสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้
ในประเด็นอื่นหรือไม 

 
มาตรา ๔๒  ใหโอนเงินงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในสวนที่

เก่ียวกับคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกรางแผนแมบทพัฒนาการเมือง
ตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๖/๒๕๔๙ เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภา
พัฒนาการเมืองและยกรางแผนแมบทพัฒนาการเมือง ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ มาเปน
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาเปนเงินกองทุนตามมาตรา ๓๑ (๑) และใหรัฐบาล
จัดสรรเงินใหกองทุนตามความจําเปนตามที่สภาพัฒนาการเมืองรองขอ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๘ (๗) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัดใหมี
สภาพัฒนาการเมืองที่มีความเปนอิสระ เพ่ือติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาว
อยางเครงครัด ประกอบกับมาตรา ๘๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให
มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือชวยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะ
ของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือขายทุก
รูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่ ในการนี้ จึง
สมควรกําหนดใหมีสภาพัฒนาการเมืองโดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาการเมือง สงเสริมการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้ง
ดําเนินการใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 


