
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการด าเนนิการศึกษาอบรมหลักสตูรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่มาตรา  ๒๒  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจส่งเสริม  สนับสนุน
ให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรเอกชน  ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  
และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  และมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยพรรคการเมอืง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้มีกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมอืงกองทุนหนึง่ในส านกังาน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายในการสนับสนุนพรรคการเมือง  การให้การศึกษาแก่
ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบัน  
ทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน  และสมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
อย่างแท้จริงและการด าเนินการอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนด  และคณะกรรมการการเลือกตัง้ไดอ้อกระเบยีบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งเป็นส่วนงานหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  โดยให้มีหน้าที่จัดการหรือสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง  บุคลากรทางการเมือง  
บุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเหน็สมควรวางระเบยีบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ระดับสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา

การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ การด าเนินการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าเป็นโครงการเพ่ือของบประมาณ  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๕ โครงการตามข้อ  ๔  ต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  วิธีด าเนินการ  
รายการงบประมาณ  ระยะเวลาศึกษาอบรมตามหลักสูตร  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาอบรมและผลที่คาดว่า   
จะได้รับ  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรแนบโครงการดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตร  เพ่ือท าหน้าที่
ก ากับดูแลการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขึ้นคณะหนึ่ง  
ประกอบด้วย   

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองที่เป็นผู้แทนส่วนราชการจ านวนสองคน  

และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรจ านวนเจ็ดคน  เป็นกรรมการ   
(๔) รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลกองทุนเพ่ือ  

การพัฒนาพรรคการเมือง  เป็นกรรมการ   
(๕) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาบุคลากร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(๗) ผู้อ านวยการส านักวิจัยและวิชาการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรและคณะอนุกรรมการตามข้อ  ๘  (๕)  ได้รับค่าเบี้ยประชุม   

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือผู้ท างาน   
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหนึ่งปี   

หรือก ากับดูแลหลักสูตรจนเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละรุ่น   
เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล

หลักสูตรขึ้นใหม่  ให้คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่ง  
เพื่อด าเนินการต่อไปจนกว่าคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่   

ข้อ ๘ คณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ากับดูแลการด าเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง   

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๒



(๒) หากมีความจ าเป็นจะต้องพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินงานของหลักสตูร  
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอบรม  ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม   

(๓) ด าเนินการประเมินผลการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  และรายงานให้คณะกรรมการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเป็นระยะ 

(๔) ประมวลผลการด าเนินการตามหลักสูตร  รวมถึงจ านวนและรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  
รายงานคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองให้ความเห็นชอบ  และเสนอคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น  เพ่ือช่วยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรได้ 
(๖) ด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
ข้อ ๙ ผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  คณะกรรมการบริหาร  

พรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการอื่นตามข้อบังคับพรรคการเมือง  หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง 
หรือตามที่หัวหน้าพรรคการเมืองเห็นสมควร  โดยพรรคการเมืองที่มีสิทธิส่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
จะต้องมีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคการเมือง  
ไม่น้อยกว่าห้าพันคนและมีสาขาพรรคการเมืองอย่างน้อยภาคละหนึ่งสาขา   

(๒) เป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรืออดีตสมาชิกวุฒิสภา 
(๓) เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ   

องค์กรอิสระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
(๔) เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชน 
(๕) เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยองค์กรวิชาชีพของสื่อมวลชน  และมีประสบการณ์ในงาน  

ด้านสื่อมวลชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๖) เป็นผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ  ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือเป็นอาจารย์ผู้สอน  

ในสาขาวิชารัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง  
และการเลือกตั้ง  โดยมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๗) เป็นผู้ประกอบกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน 
(๘) เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  ประธานสภา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังกล่าวข้างต้น 

(๙) เป็นบุคคลซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร 
ข้อ ๑๐ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ  ๙  เข้าศึกษาอบรมให้คณะกรรมการก ากับดูแล

หลักสูตรพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  
ให้ความเห็นชอบ  และเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๒



ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร  อาจพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติและมี  
ความเหมาะสมเข้ารบัการศึกษาอบรม  โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ ในการใช้จ่ายงบประมาณให้ด าเนินการน าระเบียบ  ประกาศของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม  ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด  ยกเว้น  

หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๓ การใดที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วยระเบียบนี้ 

การใดที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับการด าเนินการ
ต่อไปให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
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อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๒


