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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการดําเนินการ 
อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  จึงสมควรส่งเสริมบทบาทและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม
ในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กร 
ภาคประชาสังคมของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรภาคประชาสังคม”  หมายความว่า  องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะมีสถานะ

เป็นนิติบุคคลหรือไม่  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ด้านพัฒนาสังคมและไม่แสวงหากําไรมาแบ่งปันกัน  
เช่น  องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรภาคประชาชน  
องค์กรสาธารณประโยชน์  และพลังพลเมือง  แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคล  องค์กร  หรือคณะบุคคลที่จัดตั้ง
หรือดําเนินการโดยพรรคการเมือง  หรือดําเนินกิจกรรมในลักษณะการแสวงหาอํานาจรัฐ  หรือเอื้อประโยชน์ 
ต่อพรรคการเมือง 

“พลังพลเมือง”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคลที่มีวิถีชีวิตหรือความสัมพันธ์กันทางสังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  หรือมีความสัมพันธ์กันในด้านอื่น ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ร่วมกัน
เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือส่วนรวม 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

ภาคประชาสังคม”  เรียกโดยย่อว่า  “คสป.”  ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีหรือกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี

มอบหมาย  เป็นรองประธานกรรมการ  คนที่หนึ่ง 
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(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการตาม  (๕)  เป็นรองประธานกรรมการ  
คนที่สอง 

(๔) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนเจ็ดคน  ได้แก่  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
และผู้อํานวยการสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเก้าคน  ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี 

ในด้านการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาสังคม  ด้านการส่งเสริมสิทธิชุมชนหรือสิทธิพลเมือง  
ด้านการส่งเสริมความเป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  และด้านกลุ่มประชากรหรือผู้ด้อยโอกาส  
จํานวนด้านละสองคน 

 (ข) ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ไม่น้อยกว่าห้าปี 
ในด้านกฎหมาย  จํานวนหนึ่งคน   

ให้มีกรรมการและเลขานุการคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน 
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการตามคําแนะนําของกรรมการและเลขานุการ  จํานวน 

ไม่เกินสองคน 
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์   
(๓) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน 

ของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง   

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้ รับ 
การแต่งตั้ง  และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง  โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่ เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า 
จะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่   

ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕ 
ข้อ ๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกสามเดือน  หรือไม่น้อยกว่าสี่คร้ังในแต่

ละปีงบประมาณ 
การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้รองประธานกรรมการตามลําดับเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม 
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ให้เปิดเผยสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการต่อสาธารณชน  เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจส่งผล
เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือเป็นไปโดยมติคณะกรรมการ 

ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 
เพื่อการพัฒนาสังคม  ลดความเหลื่อมล้ํา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชาชน  ชุมชน  
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ขององค์กรภาคประชาสังคมและมีอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  รวมถึงกิจการเพื่อสังคม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) จัดทําแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม  และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติ 

(๓) สนับสนุนการศึกษาวิจัย  การฝึกอบรม  การพัฒนาศักยภาพและธรรมาภิบาลขององค์กร
ภาคประชาสังคม  การจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม  และการจัดทํานโยบาย
สาธารณะที่เสนอโดยองค์กรภาคประชาสังคม 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น  เพื่อสนับสนุน
โครงการและกิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๕) จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบทบาท
ขององค์กรภาคประชาสังคมในการพัฒนาประเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๖) รายงานผลการดําเนินงาน  รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรีทราบปีละหนึ่งคร้ัง 
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนตาม

ระเบียบนี้ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งที่ปรึกษา  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน 

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  ให้นําข้อ  ๘  วรรคสอง  วรรคสาม  และ

วรรคสี่  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการทําความตกลงกับ

หน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการของคณะกรรมการ  
เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากร  สถานที่  งบประมาณ  เงินบริจาค  และเงินรายได้อื่น
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๑๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 


