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พระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเมือง
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยสภาพัฒนาการเมือง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“องคกรภาคประชาสังคม” หมายความวา
(๑) ชุมชน ชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมซึ่งรวมกันเปนสภาองคกรชุมชนตําบล
ตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน
(๒) องคกรภาคประชาสังคมอื่นที่จดแจงการจัดตั้งตามพระราชบัญญัตินี้
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“ประธานสภา” หมายความวา ประธานสภาพัฒนาการเมือง
“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
“กองทุน” หมายความวา กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระปกเกลาตามกฎหมายวาดวยสถาบันพระปกเกลา
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองซึ่งเปนหนวยงานอิสระในสถาบัน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสถาบัน
มาตรา ๔ ใหประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
สภาพัฒนาการเมือง
มาตรา ๕ ใหมี สภาพั ฒนาการเมือ ง มี วัตถุ ประสงค ใ นการพัฒ นาการเมื องในระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุขและสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งดําเนินการสงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็ง
ในทางการเมือง โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๖ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ ใหสภาพัฒนาการเมืองมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้
(ก) จัดทําแผนปฏิบั ติการประจําป ภายใต แ ผนพั ฒนาการเมือง รวมทั้งงบประมาณ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผน
(ข) ติดตามสอดสองและประสานงานกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการสวนทองถิ่น องคกรภาคประชาสังคม และองคการตางประเทศ หรือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อใหมีการนําแผนพัฒนาการเมืองไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเครงครัด
(ค) ประสานการดํา เนิ น งาน ติด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิบั ติต ามแผนพั ฒนา
การเมือง
(๒) เสริมสรางวัฒนธรรมอันดีทางการเมือง วิถีชีวิตประชาธิปไตย และสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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(๓) สงเสริมและพัฒนาการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและสถาบันทางการปกครอง
รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศี ล ธรรม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และประสานงานกั บ
ผูตรวจการแผนดิน สถาบันการเมือง องคกรตามรัฐธรรมนูญ ใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
และประมวลจริยธรรมใหเกิดผลเปนรูปธรรม
(ข) ประสานให ส ถาบั น การเมื อ ง ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เห็นความสําคัญและรวมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานดังกลาว
(๔) สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง รวมทั้งการดําเนินการ
ตอไปนี้
(ก) สนับสนุนองคกรภาคประชาสังคมใหเกิดความเขมแข็ง
(ข) สงเสริมและสนับสนุน องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคพลเมือง
ในการเผยแพรและจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(ค) เผยแพรและสงเสริมจิตสํานึกความเปน พลเมือง สิทธิ และหนาที่ของพลเมือง
ตลอดจนการเรียนรูของประชาชน ชุมชน และเครือขายในการอยูรวมกันอยางสันติสมานฉันทในความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ ภูมินิเวศน และวัฒนธรรม รวมทั้งการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี
(ง) สงเสริมและใหความชวยเหลือประชาชน ชุม ชน และองคกรภาคประชาสังคม
ใหสามารถใชสิทธิตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ทั้งในการรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม
ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนดานตาง ๆ ทั้งระดับชาติและทองถิ่น การตัดสินใจทางการเมือง
การจัดทําบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
(จ) รวมมือกับสภาองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชนเพื่อดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) กํากับดูแลการบริหารโดยทั่วไป รวมทั้งการดําเนินการตอไปนี้
(ก) วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การเงิ น ทรั พย สิ น และหลั ก เกณฑ วิ ธีก ารในการใช จ า ย
เงินกองทุน
(ข) กําหนดนโยบายและเปาหมายในการดําเนินงานของสํานักงาน
(ค) จัดทํารายงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และเผยแพรตอสาธารณชน
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(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
การดํ าเนิ น การของสภาพัฒ นาการเมืองตองมีความเป น อิส ระและเปน กลางทางการเมือ ง
และการจัดทําแผนพัฒนาการเมืองใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนจากทุกภาคสวนทางสังคม
และจากภูมิภาคตาง ๆ
หมวด ๒
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
มาตรา ๗ ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคม ตามคํานิยาม คําวา องคกรภาคประชาสังคม
(๑) ในมาตรา ๓ ซึ่งที่ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองคกรชุมชนตําบลเลือกกันใหเหลือจังหวัดละหนึ่งคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคม ตามคํานิยาม คําวา องคกรภาคประชา
สังคม (๒) ในมาตรา ๓ จํานวนสิบหกคน
(๓) สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งมีสมาชิก
ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทุกพรรคการเมืองพรรคละหนึ่งคน
(๔) สมาชิกซึ่งมาจากหัวหนาพรรคการเมืองหรือผูแทนหัวหนาพรรคการเมืองซึ่งมิไดมีสมาชิก
ในสังกัดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสองคน
(๕) สมาชิกซึ่งมาจากประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภาตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน
(๖) สมาชิกโดยตําแหนงไดแก เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน เลขาธิการคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
(๗) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนสิบคน
ใหสมาชิกตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองเปนประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาสองคน
ใหเลขาธิการเปนสมาชิกและเลขานุการสภาพัฒนาการเมือง
มาตรา ๘ การสรรหาสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
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(๑) ใหสํานักงานเปดรับ การจดแจงการจัดตั้งองคกรภาคประชาสังคม ตามมาตรา ๗ (๒)
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานกําหนด
(๒) ใหองคกรภาคประชาสังคมที่จดแจงการจัดตั้งไวตาม (๑) เสนอชื่อผูแ ทนขององคกร
แตละองคกรตอสํานักงาน และใหสํานักงานสงรายชื่อใหคณะกรรมการสรรหาเพื่อดําเนินการตอไป
(๓) ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลจากรายชื่อตาม (๒) ใหไดจํานวนสิบหกคน
โดยใหคํานึงถึงสัดสวนความเทาเทียมกันของชายหญิงดวย
มาตรา ๙ การสรรหาสมาชิ กผู ทรงคุณ วุฒิ ต ามมาตรา ๗ (๗) ให ส รรหาจากบุค คล
ดังตอไปนี้
(๑) ผูซึ่งมีความรูและมีประสบการณดานการพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อประชาชนซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาเห็นสมควรคัดเลือกจํานวนสามคน
(๒) ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคงจํานวนหนึ่งคนซึ่งเสนอจากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
(๓) ผูทรงคุณวุฒจิ ํานวนหกคนซึ่งสรรหาจากบัญชีรายชื่อที่เสนอโดยสถาบันอุดมศึกษา
วิธีการเสนอรายชื่อและสาขาวิช าตาม (๓) ใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสรรหา
กําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาการเมือง
มาตรา ๑๐ สมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหาม
(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันที่ไดรับการสรรหา
(ค) ไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(ง) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(จ) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือเปนผูที่เคย
ตองคําพิพากษาใหจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่ไดรับการสรรหา เวนแตในความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(ฉ) ไมอยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

(ช) ไมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น
ผูดํารงตําแหนงบริหารของพรรคการเมือง กรรมการพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง
ขาราชการการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(ซ) ไมเปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
กรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(๒) คุณสมบัติเฉพาะ
(ก) สมาชิกซึ่งมาจากผูแทนองคกรภาคประชาสังคมตามมาตรา ๗ (๒) ตองเปนผูซึ่ง
เปน ที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณในกิจกรรมอันเปน ประโยชน
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) กรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติค นหนึ่ งซึ่ง คณะกรรมการสิทธิ ม นุษ ยชนแหงชาติม อบหมาย ผู ตรวจการแผน ดิน คนหนึ่ ง
ซึ่งผูตรวจการแผนดินรวมกันมอบหมาย และตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนหนึ่งซึ่งประธานศาลปกครอง
สูงสุดมอบหมาย
(๒) อาจารยจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและของเอกชนที่มีการใหปริญญาดานนิติศาสตร
รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การพัฒนาสังคมหรือชุมชน และสื่อสารมวลชนจํานวน
สามคน ที่ไดรับการเสนอจากที่ประชุม รวมกัน ของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สองคน และ
จากที่ประชุมรวมกันของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหนึ่งคน
หามมิใหกรรมการสรรหาตาม (๑) และ (๒) เสนอชื่อตนเองหรือรับการสรรหาเปนสมาชิก
ตามมาตรา ๗ (๒) หรือ (๗) ในคราวนั้น
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ใหคณะกรรมการสรรหาประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธานกรรมการสรรหา
ใหเลขาธิการเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา
มาตรา ๑๒ การสรรหาสมาชิ ก ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) ต องกระทํา ใหเสร็จสิ้ น
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว
ใหเลขาธิการดําเนิน การใหบุคคลตามมาตรา ๗ (๔) และ (๕) เลือกกัน เอง ใหเสร็จสิ้น
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว
มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนสมาชิก
ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) พรอมกับบัญชีรายชื่อสํารองซึ่งจัดลําดับ ประเภทละเทาจํานวนสมาชิก
ตามมาตรา ๗ (๒) หรือ (๗) แลวแตกรณี เสนอตอประธานรัฐสภาเพื่อประกาศแตงตั้ง และใหประกาศ
รายชื่อผูไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสมาชิก และบัญชีรายชื่อสํารองในราชกิจจานุเบกษาดวย
บุคคลที่ไดรับการสรรหาตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
คณะกรรมการสรรหา
บุคคลที่ไดรับการสรรหาตองใหความยินยอมในการเปนสมาชิกตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗)
กอนการประกาศแตงตั้ง
ใหคณะกรรมการสรรหามีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติในการเสนอรายชื่อและการสรรหาเพื่อใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๔ ใหสมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๗) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
นับแตวันประกาศแตงตั้ง
สมาชิกจะไดรับการสรรหาและแตงตั้งติดตอกันสองวาระมิได
สมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๗) ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่
ตอไปจนกวาสมาชิกซึ่งไดรับการแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ สมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
(๔) สภาพัฒนาการเมืองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
เทาที่มีอยูใหถอดถอนออกจากตําแหนง เพราะเหตุมีความประพฤติในทางเสื่อมเสียตอการปฏิบัติหนาที่
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เมื่ อสมาชิ ก ตามมาตรา ๗ (๑) พ น จากตํ าแหนง ก อนวาระตามวรรคหนึ่ง ใหที่ ป ระชุ ม
ตามมาตรา ๗ (๑) ของจังหวัดนั้นดําเนินการเลือกบุคคลเปนสมาชิกใหมแทนสมาชิกที่พนตําแหนงนั้น
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกผูนั้นจะเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
เมื่อบุคคลซึ่งเปนสมาชิกประเภทใดตามมาตรา ๗ (๒) หรือ (๗) พนจากตําแหนงกอนวาระ
ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลในบัญชีรายชื่อสํารองของประเภทนั้นตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งไดรับ
การเสนอชื่อในลําดับถัดไปขึ้นมาเปนสมาชิกแทนตําแหนงที่วาง
สมาชิกที่เขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของสมาชิกที่ตนแทน
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมิไดมีการสรรหา
สมาชิกหรือเลือกกันเองขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๗ การเรียกประชุม การเปดและปดสมัยประชุม การประชุม องคประชุม การลงมติ
การวินิจฉัยชี้ขาดและการตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาพัฒนาการเมืองกําหนด
มาตรา ๑๘ สภาพัฒนาการเมืองมีสมัยประชุมปละสองสมัย สมัยประชุมแรกใหเปดประชุม
ในหกเดือนแรกของปงบประมาณ และสมัยประชุมที่สองใหเปดประชุมในหกเดือนหลังของปงบประมาณ
สมัยประชุมหนึ่งใหมีระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือนแตไมเกินสองเดือน ทั้งนี้ ตามที่สภาพัฒนา
การเมืองกําหนด
สมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิเขาชื่อรองขอ
ใหเรียกประชุมสภาพัฒนาการเมืองเปนการประชุมสมัยวิสามัญไดโดยระบุเรื่องที่ขอใหประชุมมาในคํารอง
ในกรณีนี้ใหประธานสภาพัฒนาการเมืองเรียกประชุมสภาพัฒนาการเมืองเปนการประชุมสมัยวิสามัญ
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหนาที่ และการลงมติ สมาชิกยอมมีอิสระและไมตกอยูภายใตอาณัติ
มอบหมายหรือการครอบงําใด ๆ
เมื่อสภาพัฒนาการเมืองมีมติใ ดอัน ตองดําเนิน การโดยสํานักงาน ใหสํานักงานดําเนิน การ
ใหเปนไปตามมตินั้นโดยไมชักชา
มาตรา ๒๐ สภาพัฒนาการเมืองอาจแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่ใดอันเปนอํานาจ
หนาที่ของสภาพัฒนาการเมืองไดตามที่เห็นสมควรแลวใหรายงานตอสภาพัฒนาการเมือง
มาตรา ๒๑ สภาพัฒนาการเมืองและคณะกรรมการตามมาตรา ๒๐ อาจเชิญขาราชการ
เจาหนาที่ของรัฐ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง
หรือแสดงความคิดเห็นหรือใหจัดสงเอกสาร หรือขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
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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) จัดทําบัญชีรายชื่อและรับจดแจงการจัดตั้งองคกรภาคประชาสังคมตามมาตรา ๗ (๒)
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เปนหนวยงานทางวิชาการใหแกสภาพัฒนาการเมือง และคณะกรรมการของสภาพัฒนา
การเมือง
(๔) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิก
ตามมาตรา ๗ (๑) และมาตรา ๑๕ วรรคสอง
(๕) เปนหนวยธุรการใหแกคณะกรรมการสรรหาในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการสรรหาสมาชิก
ตามที่คณะกรรมการสรรหามอบหมาย
(๖) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่ประธานสภาหรือคณะกรรมการบริหารสํานักงานมอบหมาย
มาตรา ๒๕ ใหมีคณะกรรมการบริหารสํานักงาน มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารงานของ
สํานักงานใหเปนอิสระและเปน กลางทางการเมือง ประกอบดวยประธานสภาเปนประธานกรรมการ
รองประธานสภาเปนรองประธานกรรมการ กรรมการซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๗)
เลือกกันเองในแตละประเภทใหเหลือประเภทละหนึ่งคน และกรรมการซึ่งสมาชิกตามมาตรา ๗ (๓)
(๔) และ (๕) รวมกันเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๒๖ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงาน และอาจมีรองเลขาธิการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อทําหนาที่ตามที่เลขาธิการมอบหมาย
มาตรา ๒๗ เลขาธิการมีหนาที่บริหารงานของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบ
ที่ออกโดยสภาพัฒนาการเมือง และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสํานักงาน และใหมี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานตอประธานสภา
(๒) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปแ ละกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับการปฏิบัติการตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารของสํ า นั กงานเสนอคณะกรรมการบริ ห ารสํ านั กงานเมื่ อได รั บความเห็ น ชอบแล ว
ใหเสนอตอสภาพัฒนาการเมืองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
(๓) เปนนายทะเบียนองคกรภาคประชาสังคมเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๗ (๒)
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ประธานสภาหรือคณะกรรมการบริหารสํานักงานมอบหมาย
ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของสํานักงาน ใหคณะกรรมการ
บริหารสํานักงานวินิจฉัยชี้ขาด และใหเลขาธิการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น
มาตรา ๒๘ ใหคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินอุดหนุนใหสถาบันเพื่อการปฏิบัติภารกิจของสภาพัฒนา
การเมืองและสํานักงาน และเงินอุดหนุนดังกลาวจะนําไปใชเพื่อกิจการอื่นอันมิใชกิจการของสภาพัฒนา
การเมืองมิได
มาตรา ๒๙ ให มี ก ารจั ด ทํ า งบดุ ล และบั ญ ชี ร ายได ร ายจ า ย สิ น ทรั พ ย แ ละหนี้ สิ น ของ
สํานักงานแยกจากระบบบัญชีของสถาบันและใหสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้น
ปงบประมาณแผนดินทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผน ดินหรือผูสอบบัญชีอิสระที่สํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน
ใหความเห็น ชอบเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานทุกรอบป แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
สภาพัฒนาการเมืองภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณแผนดินทุกป
มาตรา ๓๐ เพื่ อ ประโยชน ใ นการประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของสภาพั ฒ นาการเมื อ ง
เพื่อใหมีความคุมคาตองบประมาณและมีประสิทธิผลของการพัฒนาการเมือง ใหสภาพัฒนาการเมือง
แตงตั้งคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภาพัฒนาการเมือง ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มิใชสมาชิก

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

ใหคณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผลมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสภาพัฒนาการเมือง และของสํานักงานทุกป
(๒) จัดทํารายงานการประเมินผลงานเสนอตอประธานสภาเพื่อเผยแพรตอสาธารณชน
หมวด ๔
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
มาตรา ๓๑ ให จั ด ตั้ง กองทุน พั ฒ นาการเมือ งภาคพลเมื องขึ้ น ในสถาบั น เพื่ อ ช วยเหลื อ
กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครือขายทุกรูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชนในพื้นที่
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรใหตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดิน
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน
(๔) ดอกผลหรือรายไดอื่น
(๕) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน
การรับเงินหรือทรัพยสินตาม (๓) ตองไมมีเงื่อนไขหรือขอกําหนดที่กําหนดทิศทางการดําเนินการ
ของสภาพั ฒนาการเมื อง และต องมิ ใ ช เป นการรั บเงิ น หรื อทรั พย สิ น จากต างประเทศหรื อองค การ
ระหวางประเทศ
มาตรา ๓๒ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีหนาที่บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบ
ตามมาตรา ๖ (๕) (ก) ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารสํานักงานตามมาตรา ๒๕ ผูอํานวยการ
สํ า นั ก งบประมาณ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ค วามรู เ ชี่ ย วชาญทางการเงิ น การบั ญ ชี ห นึ่ ง คน และ
ผูทรงคุณวุฒิทางการพัฒนาสังคมหรือชุมชนหนึ่งคน และใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
การแตงตั้ง วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่สภาพัฒนาการเมืองกําหนด
มาตรา ๓๓ การใช จ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามมาตรา ๓๑
ใหคํานึงถึงกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) กิจกรรมที่มีลักษณะการดําเนินงานที่เปนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง การพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสถาบันทางการเมือง รวมทั้งสถาบันอื่นที่เกี่ยวของ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

(๒) กิจกรรมที่เปนการสนับสนุนหรือสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการเมือง สิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบของประชาชนที่พึงมีภายใตระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๓) กิจ กรรมที่ เป น การส ง เสริ ม และพั ฒนาศั ก ยภาพของประชาชน ชุ ม ชนหรื อ องค ก ร
ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะบทบาทของประชาชน ชุมชน หรือองคกรภาคประชาสังคม ในสวนที่เกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่น
(๔) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) กิจกรรมอื่นตามวัตถุประสงคของกองทุนที่สภาพัฒนาการเมืองเห็นสมควร
มาตรา ๓๔ เงิน และทรัพยสิน ตามมาตรา ๓๑ ใหสงเขากองทุน โดยไมตองนําสงคลัง
เปนรายไดแผนดินตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๓๕ บรรดาอสังหาริมทรัพยที่กองทุน ไดม าตามมาตรา ๓๑ โดยมีผูม อบใหหรือ
ไดมาโดยการซื้อดวยเงินรายไดของกองทุน หรือแลกเปลี่ยนกับทรัพยสินของกองทุน ใหเปนกรรมสิทธิ์
ของสถาบัน และใหนํามาตรา ๒๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ทรัพยสิน ของกองทุน ไมอยูใ นความรับผิดแหงการบังคับคดี และบุคคลใด
จะยกอายุความขึ้นเปนขอตอสูกับสถาบันในเรื่องทรัพยสินของกองทุนมิได
มาตรา ๓๗ การจัดทําบัญชีเพื่อแสดงผลการดําเนิน งานและฐานะการเงิน การสอบบัญชี
การจัดทํางบการเงินและการแสดงความเห็นตองบการเงินของผูสอบบัญชีสําหรับกองทุน ใหนํามาตรา ๒๙
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ใหจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินของกองทุนเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เมื่อสิ้นปงบประมาณทุกป และใหคณะรัฐมนตรีทํารายงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๙ ในวาระเริ่มแรก ใหสภาพัฒนาการเมืองประกอบดวยผูที่ประธานรัฐสภาแตงตั้ง
เปนประธานสภา ผูแทนองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชนจํานวนสามคน ผูแทนองคกร
ภาคประชาสังคมอื่นจํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิอื่นจํานวนหาคน ทั้งนี้ ตามที่ประธานรัฐสภาแตงตั้ง
ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ (๑)

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

ใหสภาพัฒนาการเมืองตามวรรคหนึ่งดําเนิน การออกระเบียบที่จําเปนตามพระราชบัญญัตินี้
และดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา ๗ ใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและมิใหนํามาตรา ๑๘ มาใชบังคับ
มาตรา ๔๐ ในวาระเริ่มแรกใหเลขาธิการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) เพื่อใหไดมาซึ่งสมาชิก
ตามมาตรา ๗ (๑) ภายในสองรอยสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
(๒) ประกาศใหองคกรภาคประชาสังคมอื่น ตามมาตรา ๗ (๒) มาจดแจงการจัดตั้งภายใน
หนึ่ ง ร อ ยยี่ สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช บั ง คั บ และเมื่ อ ครบกํ า หนดเวลาดั ง กล า วแล ว
ใหดําเนินการตามมาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ โดยถือวาองคกรภาคประชาสังคมที่จดแจงการ
จัดตั้งภายในกําหนดเวลาดังกลาวเปนองคกรภาคประชาสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๑ เมื่ อครบกํ าหนดสามป นั บแต วั นที่ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช บั งคั บให สภาพั ฒนา
การเมือง พิจารณาทบทวนวาสมควรยกเลิกหรือ แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหมีการจัดตั้ง
สํานักงานสภาพัฒนาการเมืองเปนการเฉพาะหรือสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ในประเด็นอื่น
หรือไม
มาตรา ๔๒ ใหโอนเงินงบประมาณของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและยกรางแผนแมบทพัฒนาการเมืองตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๖/๒๕๔๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสภาพัฒนาการเมืองและ
ยกรา งแผนแม บทพั ฒนาการเมื อง ลงวั น ที่ ๒๙ พฤศจิก ายน ๒๕๔๙ มาเป น ของกองทุ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยใหถือวาเปนเงินกองทุนตามมาตรา ๓๑ (๑) และใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหกองทุน
ตามความจําเปนตามที่สภาพัฒนาการเมืองรองขอ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗๘ (๗) ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหมีก ารจัด ทําแผนพัฒนาการเมือง รวมทั้งจัด ใหมีสภาพัฒนาการเมือง
ที่มีความเปนอิสระ เพื่อติดตามสอดสองใหมีการปฏิบัติตามแผนดังกลาวอยางเครงครัด ประกอบกับมาตรา ๘๗ (๔)
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย ไดบัญญัติใหมีกฎหมายจัด ตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
เพื่อชวยเหลือการดําเนิน กิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน
ที่รวมตัว กันในลัก ษณะเครือขายทุก รูปแบบใหสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของชุมชน
ในพื้น ที่ ในการนี้ จึงสมควรกํา หนดใหมีสภาพัฒนาการเมืองโดยมี วัต ถุประสงคใ นการพัฒ นาการเมือง
สงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งดําเนินการ
ใหประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

