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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ปจจุบันมีการรวมตัวกันของประชาชนเปนกลุมบุคคลหรือองคกรเอกชนในรูปแบบตาง ๆ  

เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวมอันมีลักษณะเปนประชาสังคมซ่ึงถือเปนทุนทางสังคม 

ที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ใหมีความมั่นคง  เขมแข็ง  และ 

อยูรวมกันอยางสงบสุข  จึงสมควรกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันของประชาชน

เปนประชาสังคม  รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

และสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการสงเสริมประชาสังคม

เพื่อการพัฒนา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

“ประชาสังคม”  หมายความวา  กลุมของประชาชนซ่ึงมีจิตสํานึกคุณธรรม  เพื่อสวนรวม 

ที่รวมตัวกันเปนคณะบุคคล  องคการพัฒนาเอกชน  หรือองคกรเอกชนอื่น  ดวยความสมัครใจ   

เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 

“การสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา”  หมายความรวมถึง  การดําเนินการเพื่อปลูกฝง

จิตสํานึกของประชาชนใหมีคุณธรรม  เสียสละเพื่อสวนรวมและพ่ึงพาตนเอง  สนับสนุนการรวมกลุม 

ที่หลากหลายโดยสมัครใจ  สงเสริมความเขมแข็งขององคกรดานประชาสังคม  สนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมขององคกรดานประชาสังคม  สงเสริมและพัฒนาเครือขายประชาสังคม  สงเสริมอาสาสมัคร

เพื่อสังคม  และสงเสริมธุรกิจเพื่อสังคม  ตลอดจนพัฒนาระบบการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  
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องคกรดานประชาสังคม  อาสาสมัครเพื่อสังคม  และองคกรธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  ทั้งนี้   

โดยคํานึงถึงความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรมที่ไมขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ 

“ธุรกิจเพื่อสังคม”  หมายความวา  การดําเนินกิจกรรมขององคกรธุรกิจที่ เปนประโยชน 

ตอสังคม  รวมทั้งการเขารวมดําเนินกิจกรรมกับกลุมบุคคล  ชุมชน  องคการพัฒนาเอกชน  หรือองคกร

เอกชนอ่ืนที่ดําเนินกิจกรรมดานประชาสังคม 

“อาสาสมัครเพ่ือสังคม”  หมายความวา  บุคคลซ่ึงอาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัครใจ  

เสียสละ  เพื่อชวยเหลือผูอื่นและสังคม  รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการปองกันแกไขปญหาและ

พัฒนาสังคมโดยไมหวังคาตอบแทน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแหงชาติ 

ขอ ๔ หนวยงานของรัฐตองใหความรวมมือและเปดโอกาสใหองคกรดานประชาสังคม

และอาสาสมัครเพื่อสังคมมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาตามสภาพและ 

ความเหมาะสมตอภารกิจของหนวยงาน  ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะกรรมการจะมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ

การมีสวนรวมและการเปดโอกาสใหองคกรดานประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมเขามีสวนรวม 

ในภารกิจตาง ๆ  ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบก็ได 

ขอ ๕ ใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของออกระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ังของหนวยงาน  หรือ

ดําเนินการอื่นใด  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่หนวยงานของรัฐที่เปนราชการสวนทองถ่ินเห็นสมควรออกระเบียบ  ขอบังคับ  

ขอบัญญัติทองถ่ิน  คําส่ัง   หรือดําเนินการอื่นใด   เพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปตามระเบียบนี้   

ใหหนวยงานของรัฐดังกลาวดําเนินการไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๖ ใหหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เก่ียวของใหความรวมมือและสนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการและสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยตามระเบียบนี้ 

ขอ ๗ ใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานอาสาสมัครที่เปน

ประโยชนแกประชาชนและสังคม 

ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแหงชาติ  ประกอบดวย 
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(๑) นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรองประธาน

กรรมการ 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  และผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๔) กรรมการภาคประชาสังคมจํานวนไมเกินหกคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคล 

ซ่ึงไดรับการสรรหาจากผูปฏิบัติงานดานประชาสังคม  และเปนบุคคลซ่ึงมิใชขาราชการที่มีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   

ราชการสวนทองถ่ิน  หรือองคการอื่นของรัฐ 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมี

ความรู  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณที่เก่ียวของกับงานดานประชาสังคม  ดานการพัฒนาสังคม  

ดานกฎหมาย  ดานอาสาสมัครเพ่ือสังคม  หรือดานธุรกิจเพื่อสังคม 

ใหปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงต้ังขาราชการในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  เปนเลขานุการหนึ่งคนและผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

หลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการภาคประชาสังคมตาม  (๔)  ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกําหนด   

ขอ ๙ กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป  กรรมการ

ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ังกรรมการใหม  

ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงต้ังกรรมการใหม 
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ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจาก

ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 

(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระใหแตงต้ัง

บุคคลอื่นเปนกรรมการแทน  และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่ เหลืออยูของ

กรรมการซ่ึงตนแทน 

ขอ ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน  ถารองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการในการ

สงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 

(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบ  

ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 
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(๓) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและองคกรที่เก่ียวของในการ

ดําเนินการตามระเบียบนี้ 

(๔) เสนอรายงานประจําป เพื่อประเมินสถานการณดานประชาสังคมในประเทศตอ

คณะรัฐมนตรี 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการ

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๕ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทําหนาที่เปน

สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  และมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร  และมาตรการในการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา

เสนอตอคณะกรรมการ  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

(๒) เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐกับองคกรดานประชาสังคม  

เครือขายประชาสังคม  องคกรธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  อาสาสมัครเพ่ือสังคม  ตลอดจนบุคคล  

กลุมบุคคล  และองคกรที่เก่ียวของในการดําเนินการตามระเบียบนี้  รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลเก่ียวกับ

การสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา 

(๓) สงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนการรวมเปนกลุม  หรือองคกร 

ดานประชาสังคม  และเครือขายประชาสังคม  สงเสริมความเขมแข็งของกลุมองคกรและเครือขาย 

ประชาสังคม  สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกรดานประชาสังคม  อาสาสมัครเพื่อสังคม   

และองคกรธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

(๔) วิจัยและสนับสนุนการวิจัย  พัฒนาองคความรูเก่ียวกับการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการ

พัฒนา  และการพัฒนานวัตกรรมดานการพัฒนาสังคมที่เก่ียวของ  ตลอดจนดําเนินการและสนับสนุน

การฝกอบรม  และเผยแพรประชาสัมพันธงานตามระเบียบนี้  รวมทั้งใหประกาศนียบัตร  หนังสือรับรอง  

และเคร่ืองหมายวิทยฐานะในกิจกรรมที่เก่ียวของ 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาและจัดทํา

รายงานประจําปเพื่อเสนอคณะกรรมการ 

ขอ ๑๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สมชาย  วงศสวัสด์ิ 

นายกรัฐมนตรี 

 


