ธรรมนูญสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เห็นเป-นการสมควรให6จัดตั้งสภาประชาสังคมไทยขึ้น ให6เป-นองคCกรอิสระทำหน6าที่สถาบันกลาง
และเป-นกลไกเชื่อมโยงการทำงานแบบสานพลังขององคCกรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย เป-นหุ6นสMวนการ
พัฒนาประเทศและสังคมไทยอยMางยั่งยืน
ในชMวงปลายปP พ.ศ. ๒๕๖๒ ขMายงานชุมชนท6องถิ่นและประชาสังคม ๗๖ จังหวัดและ ๖ พื้นที่โซนของ
กรุงเทพมหานคร รMวมกับคณะอนุกรรมาธิการการมีสMวนรMวมของวุฒิสภาและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหMงชาติ ได6พัฒนากรอบแนวคิดการจัดตั้งและจัดทำยกรMางธรรมนูญสภาประชาสังคมไทยขึ้น
ตMอมา ในคราวเวทีการประชุมสมัชชาองคCกรภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ
ห6องประชุมใหญM โรงแรมริชมอนดC จังหวัดนนทบุรี คณะผู6แทนเครือขMายองคCกรภาคประชาสังคม จำนวน ๖๗
องคCกร อันประกอบด6วยกลุMมองคCกรชุมชนท6องถิ่น องคCกรพัฒนาเอกชนอิสระ องคCกรสาธารณะประโยชนC
องคCกรวิชาชีพและกลุMมอาชีพ และกลุMมผู6ทรงคุณวุฒิ ที่เข6ารMวมการประชุมได6มีฉันทมติเห็นชอบธรรมนูญสภา
ประชาสังคมไทย ให6เป-นกรอบแนวทางในการจัดตั้งและดำเนินงาน พร6อมทั้งมีการรMวมลงนามในท6ายคำ
ประกาศเจตนารมณCดังกลMาว
ธรรมนูญสภาประชาสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด6วย ๕ หมวด ๒๑ ข6อ ดังตMอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข6อ ๑ ให6มีองคCกรอิสระเป-นศูนยCประสานงานขององคCกรภาคประชาสังคม เรียกชื่อวMาสภาประชา
สังคมไทย ชื่อยMอวMา สปสท. ชื่อภาษาอังกฤษวMา Civil Society Council of Thailand ชื่อยMอวMา CSCT
ข6อ ๒ องคCกรสมาชิกตามประกาศรายชื่อท6ายธรรมนูญ ซึ่งเป-นสมาชิกของสภาประชาสังคมไทย
รวมทั้งบุคลากรในสังกัดองคCกรสมาชิก ยอมรับผูกพันและปฏิบัติตามธรรมนูญฉบับนี้
ข6อ ๓ ในธรรมนูญนี้
“องคCกรภาคประชาสังคม” หมายถึง กลุMม องคCกร เครือขMาย ของประชาชนหรือคณะบุคคลซึ่งมี
จิตสำนึกคุณธรรมเพื่อสMวนรวมที่รวมตัวกัน ด6วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป-นสาธารณประโยชนC
ตMอสังคมโดยรวมเป-นสำคัญ
“สภา” หมายความวMา สภาประชาสังคมไทย
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาประชาสังคมไทย
“ประธาน” หมายถึง ประธานคณะกรรมการสภาประชาสังคมไทย
“รองประธาน” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการสภาประชาสังคมไทย
“เลขาธิการ” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการสภาประชาสังคมไทย
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสภาประชาสังคมไทย

-๒“เหรัญญิก” หมายถึง กรรมการที่รับผิดชอบการเงินการบัญชีของสภาประชาสังคมไทย
“สมาชิกกKอตั้ง” หมายถึง องคCกรเครือขMายภาคประชาสังคมที่มีผู6แทนรMวมลงนามในท6ายประกาศ
เจตนารมณCการจัดตั้งสภาประชาสังคมไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห6องประชุมใหญMโรงแรม
ริชมอนดC จังหวัดนนทบุรี
“สมาชิก” หมายถึง องคCกรเครือขMายที่เป-นสมาชิกสภาประชาสังคมไทย
“ผูOแทน” หมายถึง ผู6แทนองคCกรเครือขMายที่เป-นสมาชิกสภาประชาสังคมไทย
“ขOอบังคับ” หมายถึง ข6อบังคับสภาประชาสังคมไทยวMาด6วยเรื่องตMาง ๆ เพื่อการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงคC
“ระเบียบ” หมายถึง ระเบียบของสภาประชาสังคมไทยวMาด6วยเรื่องตMาง ๆ เพื่อการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงคC
ข6อ ๔ สภาประชาสังคมไทยมีวัตถุประสงคC ดังตMอไปนี้
(๑) เป-นสถาบันตัวแทนขององคCกรภาคประชาสังคม
(๒) เป-นพื้นที่กลางของสมาชิกในการพัฒนา ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
(๓) สMงเสริมบทบาทขององคCกรภาคประชาสังคมในการปฏิรูปประเทศไทยและเป-นหุ6นสMวนการ
พัฒนาประเทศและชุมชนท6องถิ่นอยMางยั่งยืน
(๔) สMงเสริมการเรียนรู6และพัฒนาศักยภาพองคCกรภาคประชาสังคมทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ และทุก
ระดับ
(๕) เสริมสร6างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีสMวนรMวม การเมืองภาคพลเมือง และกระบวนการ
นโยบายสาธารณะที่เกิดจากความริเริ่มของสังคม
ข6อ ๕ สภาประชาสังคมไทยมีหน6าที่ ดังตMอไปนี้
(๑) สMงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององคCกรภาคประชาสังคมที่เป-นสมาชิก ให6เป-นไปตาม
คMานิยมหลักขององคCกรภาคประชาสังคม และข6อบังคับหรือระเบียบอื่น ซึ่งตราขึ้นตามธรรมนูญนี้หรือตามที่
คณะกรรมการกำหนด
(๒) ให6ความรู6 การศึกษาอบรมและพัฒนาทักษะในด6านวิชาการและการบริหารจัดการแกMสมาชิก
(๓) เผยแพรM ข6 อมู ลขM าวสารของเครื อขM ายองคC กรภาคประชาสั งคมและกิ จการของสภาประชา
สังคมไทยออกสูMสาธารณะอยMางสม่ำเสมอ
(๔) พัฒนา ผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ข6อ ๖ สภาประชาสังคมไทยอาจมีรายได6 ดังตMอไปนี้
(๑) คMาบำรุงจากสมาชิก
(๒) ทรัพยCสินที่มีผู6บริจาคให6เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคC
(๓) เงินอุดหนุน ชMวยเหลือ และรายได6อื่นจากการระดมทุนเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงคC
(๔) ดอกผลจากเงินตาม (๑) (๒) และ (๓)

-๓หมวด ๒
สมาชิก
ข6อ ๗ สมาชิกแบMงเป-น ๒ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกกMอตั้ง ได6แกM องคCกรเครือขMายที่ได6รMวมลงนามในท6ายประกาศเจตนารมณCการจัดตั้งสภา
ประชาสังคมไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห6องประชุมใหญMโรงแรมริชมอนดC จังหวัดนนทบุรแี ละ
ยังคงดำเนินกิจการองคCกรและเครือขMายนั้นอยูMอยMางตMอเนื่อง
(๒) สมาชิกสามัญ ได6แกM กลุMม องคCกร เครือขMาย ของประชาชนหรือคณะบุคคล ที่สมัครเป-นสมาชิก
และผMานการรับรองตามข6อบังคับสภาประชาสังคมไทย
ข6อ ๘ สมาชิกมีหน6าที่
(๑) สนับสนุนกิจกรรมของสภาประชาสังคมไทยและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
(๒) สMงเสริมจิตสำนึกสาธารณะและคMานิยมการเป-นอาสาสมัครภายในองคCกร และระหวMางองคCกร เพื่อ
การพัฒนาสังคมและสร6างการมีสMวนรMวมในการพัฒนาประเทศ
(๓) ยึดถือคMานิยมหลักของสภาประชาสังคมไทย ในการทำงานและประพฤติปฏิบัติ
ข6อ ๙ สมาชิกต6องรMวมลงนามในบันทึกความเข6าใจที่กำหนดถึงพันธะสัญญาของสมาชิกที่มีตMอสภา
ประชาสังคมไทยทุก ๆ ๒ ปP ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน กMอนการเลือกตั้งกรรมการสภาประชาสังคมไทยชุดใหมM
และให6มีผลผูกพันตลอดระยะเวลา ตามวาระของคณะกรรมการ
ข6อ ๑๐ สมาชิกต6องปฏิบัติตามธรรมนูญ ข6อบังคับ หรือระเบียบอื่นของสภาประชาสังคมไทย
ข6อ ๑๑ สมาชิกพ6นจากสมาชิกภาพเมื่อ
(๑) ไมMลงนามในบันทึกความเข6าใจตามข6อ ๙
(๒) เลิกกิจการ
(๓) ไมMปฏิบัติตามมติของสภาประชาสังคมไทย และคณะกรรมการมีมติด6วยคะแนนเสียงไมMน6อยกวMา ๓
ใน ๔ ของคณะกรรมการทั้งหมดให6พ6นจากสมาชิกภาพ
หมวด ๓
การบริหารสภาประชาสังคมไทย
ข6อ ๑๒ ให6สภาประชาสังคมไทยมีกรรมการคณะหนึ่งเรียกวMา “คณะกรรมการสภาประชาสังคมไทย”
จำนวน ๑๗ - ๒๗ คน ประกอบด6วยกรรมการที่มาจากผู6แทนสมาชิกที่ได6รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญM
สามัญประจำปPของสภาตามข6อบังคับ

-๔จำนวนกรรมการควรคำนึงถึงสัดสMวนหญิงชายและเพศสภาพ ประเภทขององคCกรภาคประชาสังคม
และมิติในเชิงพื้นที่ภูมิภาคอยMางเหมาะสม
ให6คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกันเองเพื่อดำรงตำแหนMงประธานหนึ่งคน รองประธาน เลขาธิการ
เหรัญญิก และกรรมการตำแหนMงอื่นตามความจำเป-น
ให6ประธานเป-นผู6กระทำการแทนสภาประชาสังคมไทยในการติดตMอกับบุคคลภายนอก แตMประธาน
อาจมอบหมายเป-นหนังสือให6กรรมการอื่นกระทำการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได6
ให6รองประธานกระทำการแทนเมื่อประธานไมMอยูMหรือไมMอาจปฏิบัติหน6าที่ได6แล6วแตMกรณี หากประธาน
หรือรองประธานไมMอยูMหรือไมMอาจปฏิบัติหน6าที่ได6 ให6กรรมการผู6มีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน6าที่เป-นการชั่วคราว
ให6มีสำนักงานคณะกรรมการสภาประชาสังคมไทยโดยมีเลขาธิการทำหน6าทีบ่ ริหารสูงสุด
วิธีการได6มาซึ่งกรรมการในวรรคสอง ให6เป-นไปตามข6อบังคับสภาประชาสังคมไทย
ข6อ ๑๓ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนMง ๔ ปP นับแตMวันที่ได6รับการเลือกตั้งตามข6อ ๑๒ แตMจะดำรง
ตำแหนMงเกินกวMาสองวาระติดตMอกันไมMได6
ข6อ ๑๔ กรรมการพ6นจากตำแหนMงเมื่อ
(๑) ออกตามวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามข6อ ๙
(๕) องคCกรที่สังกัดหยุดดำเนินกิจการ หรือกรรมการจากองคCกรนั้นย6ายสังกัดและต6นสังกัดพ6นสภาพ
สมาชิกตามข6อ ๑๑ เฉพาะกรณีกรรมการมาจากข6อ ๑๑ (๑) (๒) (๓)
(๖) ประพฤติชั่วอยMางร6ายแรงและคณะกรรมการมีมติให6พ6นจากตำแหนMงด6วยคะแนนเสียงไมMน6อยกวMา
๓ ใน ๔ ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
(๗) ถูกศาลสั่งให6เป-นบุคคลล6มละลาย
(๘) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให6จำคุก หรือความผิดอันได6กระทำโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
(๙) เป-นผู6ไร6ความสามารถ หรือเสมือนไร6ความสามารถ หรือเป-นผู6วิกลจริต จิตฟ~•นเฟ€อน ไมM
สมประกอบ
ข6อ ๑๕ กรณีที่มีกรรมการพ6นจากตำแหนMงกMอนครบวาระ ให6ดำเนินการให6มีผู6มาดำรงตำแหนMงแทน
ตามประเภทของกรรมการที่พ6นจากตำแหนMงใน ข6อ ๑๔ เว6นแตMวาระที่เหลืออยูMไมMถึง ๖๐ วัน และให6กรรมการ
ที่ได6รับเลือกใหมMอยูMในตำแหนMงตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน
ข6อ ๑๖ ให6มีการประชุมคณะกรรมการอยMางน6อยทุก ๒ เดือนและกรรมการจะมอบหมายให6บุคคลอื่น
เข6าประชุมแทนมิได6

-๕ประธานอาจเรียกประชุมเมื่อมีเหตุผลสมควร หรือโดยคำร6องขอของกรรมการไมMน6อยกวMากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดก็ได6
การประชุมของคณะกรรมการ ต6องมีจำนวนไมMน6อยกวMากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงถือเป-น
องคCประชุม และให6ประธานทำหน6าที่ประธานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการ อาจดำเนินการได6ทั้งในรูปแบบปกติและการประชุมแบบออนไลนC หรือ
แบบผสมผสาน
ข6อ ๑๗ คณะกรรมการมีหน6าทีแ่ ละอำนาจ ดังตMอไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสภาตามวัตถุประสงคC
(๒) ออกข6อบังคับสภาประชาสังคมไทยตามที่กำหนดในธรรมนูญนี้
(๓) จัดให6มีสำนักงานที่ทำหน6าที่เลขานุการสภา
(๔) จัดให6มีการประชุมใหญMสามัญของสภาเป-นประจำอยMางน6อยปPละครั้ง และอาจมีการจัดประชุม
ใหญMวิสามัญได6ตามความจำเป-น ตามข6อบังคับสภาประชาสังคมไทย
(๕) พิจารณาการเป-นสมาชิก
(๖) แตMงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอื่น ๆ เพื่อให6คำแนะนำ
ปรึกษาหรือชMวยทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องที่ได6รับมอบหมายตามวัตถุประสงคCของสภาประชาสังคมไทย เว6น
แตMกิจการที่มีลักษณะหรือสภาพที่สภาไมMอาจมอบหมายให6กระทำแทนได6
(๗) พิจารณาและวินจิ ฉัยป~ญหาและข6อขัดแย6งหรือป~ญหาใดทีม่ ไิ ด6ตราไว6ในธรรมนูญนีห้ รือป~ญหาการ
บังคับใช6ธรรมนูญนี้ คำวินิจฉัยดังกลMาวให6เป-นที่สุด
(๘) จัดทำรายงานประจำปPของสภาประชาสังคมไทยเผยแพรMตMอสาธารณะ

หมวด ๔
คKานิยมหลักสภาประชาสังคมไทย
ข6อ ๑๘ คMานิยมหลักของสภาประชาสังคมไทย ประกอบด6วย
(๑) มีจิตอาสาสาธารณะ และไมMทนตMอการทุจริต
(๒) รักษาความเป-นอิสระจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน
(๓) สนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยทางตรงและการมีสMวนรMวม ที่ไมMเกี่ยวข6องกับกิจกรรมการเมือง
ระบบตัวแทน
(๔) ยึดถือในหลักคุณธรรม ความดี ความงาม ความถูกต6อง
(๕) โปรMงใส มีธรรมาภิบาล
(๖) พึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง ยึดหลักภราดรภาพ
(๗) เรียนรู6รMวมกันในการปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงตัวอยูตM ลอดเวลา

-๖(๘) สร6างสังคมแบบเครือขMาย
(๙) เคารพกฎหมายและกติกาสังคม
ข6อ ๑๙ ผู6บริหารขององคCกรเครือขMายสมาชิกสภาประชาสังคมไทย มีหน6าที่ในการนำคMานิยมหลักของ
สภาประชาสังคมไทยไปเป-นกรอบแนวทางการเสริมสร6างวัฒนธรรมในการทำงานและกำกับดูแลการประพฤติ
ปฏิบัตขิ องบุคลากร
หมวด ๕
การแกOไขเพิ่มเติมธรรมนูญ
ข6อ ๒๐ การแก6ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้ให6เป-นอำนาจของสภาประชาสังคมไทย โดยการเสนอของ
กรรมการและสมาชิก ด6วยมติให6แก6ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้ต6องใช6คะแนนเสียงไมMน6อยกวMา ๓ ใน ๔ ของจำนวน
สมาชิกที่ประชุม ทั้งนี้ให6เป-นไปตามข6อบังคับ
หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ข6อ ๒๑ ในระยะเริ่มต6น ให6ที่ประชุมของสมาชิกกMอตั้งสภาประชาสังคมไทย ทำหน6าที่สภาประชา
สังคมไทยเพื่อเลือกคณะกรรมการชั่วคราว จำนวน ๑๑ คน เพื่อดำเนินการจัดทำข6อบังคับสภา และเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภา ตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา ไมMเกิน ๖ เดือน นับแตMประกาศใช6ธรรมนูญนี้
ข6อ ๒๒ ให6สมาชิกกMอตั้งมีสถานะเป-นสมาชิกสามัญ หลังจากมีคณะกรรมการตามข6อ ๒๑
ข6อ ๒๓ ให6ประธานที่ประชุมสมาชิกกMอตั้งสภาประชาสังคมไทย ลงนามประกาศใช6ธรรมนูญนี้
ข6อ ๒๔ ธรรมนูญนี้ให6ใช6บังคับถัดจากวันที่ประกาศเป-นต6นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ)
ประธานสภาประชาสังคมไทย

