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ธรรมนูญสภาวัฒนธรรมตาบลสั นมะเค็ด
พ.ศ. ๒๕๕๒
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(ร่ าง)
ธรรมนูญสภาวัฒนธรรมตาบลสั นมะเค็ด
พ.ศ. ๒๕๕๒
***************************************
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ กาหนดให้บุคคลซึ่ งรวมกันเป็ น
ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรื อชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ อนุรักษ์หรื อฟื้ นฟูจารี ตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และมาตรา ๘๐ กาหนดให้รัฐต้องดาเนิ นการตาม
แนวนโยบายสังคม การสาธารณสุ ข การศึกษา และวัฒนธรรมดังต่อไปนี้ มาตรา ๘๐ (๖) ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความรู ้รักสามัคคี และการเรี ยนรู ้ปลูกจิตสานึกและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ชองชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
วัฒนธรรมเป็ นมรดกร่ วมทางสังคมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ศกั ดิ์ศรี ท้ งั ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
การสื บสานและสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็ นภารกิจสาคัญที่ตอ้ งร่ วมมือร่ วมใจกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานวัฒนธรรมของภาคประชาชนและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยการประสานเชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างส่ วนกลางกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรเอกชนและประชาชนให้เข้มแข็ง สามารถรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคม
โลก เพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารงานวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ ทางวัฒนธรรมในลักษณะในลักษณะ
ของเครื อข่าย การดาเนินงานที่มีพลังเป็ นองค์รวมและมีบูรณาการอันจะนาไปสู่ การพัฒนาที่มีความสมดุล
ยัง่ ยืน โดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ ของท้องถิ่นเป็ นสาคัญ รวมทั้งมีธรรมนูญรองรับการดาเนิ นงานของสภา
วัฒนธรรมทุกระดับอย่างชัดเจน ซึ่ งจะนาไปสู่ ความเข้มแข็งขององค์กรและเครื อข่ายวัฒนธรรมให้สามาถ
ดาเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
สภาวัฒนธรรมเป็ นองค์กรเอกชนอาสาสมัครจัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ความ
ร่ วมมือในการดาเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ สมาชิก และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็ นไปตามหลักการดาเนิ นงานามธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมแต่ละระดับ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๑๒ สภา
วัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด จึงกาหนดธรรมนูญไว้ดงั ต่อไปนี้
ทีต่ ้งั
สถานที่ต้ งั สภาวัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด
สันมะเค็ด อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๓ บ้านสันนคร ตาบล

๓

หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค์
ข้ อ ๑ สภาวัฒนธรรมมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่อเป็ นศูนย์กลางเครื อข่ายในการเนิ นงานวัฒนธรรม
(๒) เพื่ออนุรักษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ วฒั นธรรม ฟื้ นฟู และเสนอแนะข้อคิดเห็นด้าน
วัฒนธรรมไปยังผูเ้ กี่ยวข้อง
(๓) เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โดย
ถูกต้องและเหมาะสม
(๔) เพื่อเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม
(๕) เพื่อดาเนินงานอื่น ๆ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ หรื อหน่วยงานอื่นขอความร่ วมมือ
(๖) ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองและมีความเป็ นกลางทางการเมือง
หมวดที่ ๒
บททัว่ ไป
ข้ อ ๒ สภาวัฒนธรรมนี้
ชื่อว่า “สภาวัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด” โดยเรี ยกชื่อย่อว่า
“สวธ.สันมะเค็ด” เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Sanmaket Council of Cultural Affairs โดยเรี ยกชื่อย่อว่า SCCA
ข้ อ ๓ สภาวัฒนธรรมตาบล เป็ นองค์กรส่ งเสริ มและประสานการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมใน
ตาบล อันจะก่อให้เกิดการประสานงานร่ วมมือในการดาเนินงานวัฒนธรรมของตาบลได้อย่างกว้างขวาง
และเกิดพลังทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ข้ อ ๔ สภาวัฒนธรรมตาบล ประกอบด้วย บุคคล คณะบุคคลองค์กรพหุภาคีที่ดาเนินงานด้าน
วัฒนธรรมหรื อมีส่วนสนับสนุนงานวัฒนธรรมของตาบล
ข้ อ ๕ ในธรรมนูญฉบับนี้
“สภาวัฒนธรรม” หมายความว่า สภาวัฒนธรรมตาบล
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ หารสภาวัฒนธรรมตาบล
“สานักงานเลขาธิการ” หมายความว่า หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่สานักงาน
เลขาธิการสภาวัฒนธรรมตาบล
“ประธานสภาวัฒนธรรม” หมายความว่า ประธานสภาวัฒนธรรมตาบล
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการบริ หารสภาวัฒนธรรมตาบล

๔
“องค์กรภาคี” หมายความว่า องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรธุ รกิจ
องค์กรวิชาการ และหรื อองค์กรอื่น ๆ ที่เป็ นสมาชิกของสภาวัฒนธรรม
ข้ อ ๖ ตราสัญลักษณ์ของสภาวัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด ได้แก่ “รู ปหิ นพระบาทตากผ้า” ซึ่ง
หมายถึง ความดีงามทั้งปวง ความคงอยู่ และการสื บสานทางวัฒนธรรมอันดีงาม คงคุณค่าต่อการดารงอยู่
ตลอดไป
ข้ อ ๗ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลเป็ นผูร้ ักษาการตามธรรมนูญนี้
หมวด ๓
สถานภาพ องค์ ประกอบ และประเภทของสภาวัฒนธรรม
ข้ อ ๘ ให้สภาวัฒนธรรมมีสถานภาพเป็ นองค์กรเอกชน ที่ดาเนินงานวัฒนธรรมในการกากับดูแล
การดาเนิ นงานของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ข้ อ ๙ สภาวัฒนธรรมตาบล ประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากผูแ้ ทนองค์กรพหุภาคีที่ดาเนินงาน
วัฒนธรรม หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ดาเนินงานอยูใ่ นท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นองค์กรเครื อข่ายที่เป็ นองค์กรพหุ ภาคี
ดังนี้
(๑) องค์กรภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
และองค์กรภาครัฐที่เป็ นองค์กรอิสระหรื อองค์กรภาครัฐในลักษณะอื่น ๆ ที่ดาเนิ นงานอยูใ่ นอาเภอ
(๒) องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กร
การกุศลหรื อองค์กรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ดาเนินการอยูใ่ นตาบล
(๓) องค์กรภาคชุมชน ได้แก่ องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันตามความสมัครใจ และความ
ถนัดของประชาชนนอกเหนือจากองค์กรตาม (๒) และดาเนินงานอยูน่ าอาเภอ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
แม่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเยาวชน กลุ่มประชาสังคม กลุ่มชนเผ่าต่าง ๆ ฯลฯ
(๔) องค์กรภาคธุ รกิจ ได้แก่ องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผูป้ ระกอบการทางธุ รกิจ
ต่าง ๆ เช่น บริ ษทั ห้างร้าน หรื อร้านค้า สถานบริ การ สถาบันทางการเงิน สหกรณ์ สื่ อมวลชน และองค์กร
ธุ รกิจอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นตาบล
(๕) องค์กรภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านศาสนา ศิลปะ
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วฒั นธรรม แหล่งเรี ยนรู ้ สถานประกอบการ กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูช้ านาญการด้านต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น หรื อองค์กรที่มีลกั ษณะการดาเนินงานที่เป็ นงาน
วิชาการซึ่ งอยูใ่ นตาบล
(๖) กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ

๕
หมวด ๔
สมาชิก และสมาชิกภาพ
ข้ อ ๑๐ สมาชิกของสภาวัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด แบ่งออกเป็ น ๓ ประเภท
(๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลซึ่งเป็ นผูแ้ ทนขององค์กรภาคีของสภาวัฒนธรรมที่ได้
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสภาวัฒนธรรม
(๒) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิมีความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมที่มีผลงานเป็ นที่ยอมรับของคนในสังคม ท้องถิ่น ซึ่ งได้รับการสรรหาจาก
คณะกรรมการและได้รับเป็ นสมาชิกของสภาวัฒนธรรม
(๓) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่บุคคลสมาชิกอื่น ๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ที่สมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสภาวัฒนธรรม
ข้ อ ๑๑ สมาชิกภาคเกิดขึ้นเมื่อ สมาชิกยืน่ ใบสมัครเป็ นสมาชิกต่อสภาวัฒนธรรมตามข้อกาหนดใน
ธรรมนูญของสภาวัฒนธรรม และเมื่อที่ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญพิจารณารับเป็ นสมาชิกแล้ว ให้
เลขาธิ การทาหน้าที่ตอบรับการเป็ นสมาชิก และจัดทาทะเบียนที่อยูข่ องสมาชิกให้เป็ นปั จจุบนั
ข้ อ ๑๒ สมาชิกภาพสิ้ นสุ ดเมื่อ
(๑) ตาย หรื อองค์กรภาคีที่สมาชิ กเป็ นผูแ้ ทนยกเลิกองค์กร หรื อบุคคลนั้นพ้นจากการ
เป็ นสมาชิกองค์กร
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นความผิดลหุ โทษหรื อความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท
(๕) คณะกรรมการพิจารณาลงมติให้พน้ จากสมาชิกภาพ โดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
ข้ อ ๑๓ สมาชิกสามัญมีสิทธิ ดังนี้
(๑) เสนอความเห็นหรื อให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการในเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานในหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมเพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของวัฒนธรรม
(๒) ขอทราบเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม โดยยืน่ กระทู ้
ถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธาน
(๓) เข้าประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น เสนอญัตติ เสนอตัวเข้ารับเลือกตั้งเป็ น
กรมการ และลงคะแนนเสี ยงในการประชุมสภาวัฒนธรรม การดาเนินการของสมาชิกตามข้อ (๑) (๒)
และ (๓) ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในธรรมนูญ

๖
ข้ อ ๑๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์และสมาชิกวิสามัญมีสิทธิ ดังนี้
(๑) เสนอความคิดเห็นหรื อให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานในหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมเพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องของวัฒนธรรม
(๒) ขอทราบเรื่ องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานในหน้าที่สภาวัฒนธรรมโดยยืน่
กระทูถ้ ามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อประธานสภา
(๓) เข้าประชุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ข้ อ ๑๕ สมาชิกของสภาวัฒนธรรมมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามธรรมนูญและมติของสภาวัฒนธรรมที่
ชอบด้วยกฎหมาย

หมวด ๕
คณะกรรมการ
ข้ อ ๑๖ การได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตาบล ให้ใช้กระบวนการวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อหลาย
วิธีรวมกัน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ดังต่อไปนี้
(๑) การเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาวัฒนธรรมตามที่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกที่ถูกต้องตาม
ธรรมนูญ
(๒) การสรรหาโดยการแต่งตั้งกรรมการสรรหาเพื่อมาทาหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะมาเป็ น
กรรมการสภาวัฒนธรรมตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ สมาชิกได้ตามความเหมาะสม
(๓) การตกลงกัน เป็ นวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามความต้องการของสมาชิก แล้วให้
สมาชิกให้สัตยาบันรับรอง เพื่อถือเป็ นมติของที่ประชุม
(๔) การเป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล , ปลัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล, หัวหน้าส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด, กานัน, ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา เป็ นกรรมการสภาวัฒนธรรม โดยตาแหน่ง
ข้ อ ๑๗ ให้สภาวัฒนธรรมบริ หารงานในรู ปคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการไม่เกิน ๕๐ คน มี
โครงสร้างของคณะกรรมการ ดังนี้
(๑) ประธานสภา
(๒) รองประธาน
(๓) เลขาธิการ
(๔) ผูช้ ่วยเลขาธิ การ
(๕) กรรมการฝ่ ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๗
ข้ อ ๑๘ คณะกรรมการบริ หารสภาวัฒนธรรมตาบล ให้สรรหาหรื อเลือกตั้งจากองค์กรพหุ ภาคี
จานวนไม่เกิน ๒๐ คน ภาคีละเท่า ๆ กัน ไม่เกินภาคีละ ๓ คน เป็ นกรรมการ กรณี ที่กรรมการตาแหน่งใดว่าง
ลงให้นาผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับถัดไปขึ้นมาทาหน้าที่แทน
คณะกรรมการบริ หารสภาวัฒนธรรมตาบล
อาจสรรหาผูท้ รงคุณวุฒิมาเป็ น
กรรมการบริ หารไม่เกิน ๑๐ คน
ข้ อ ๑๙ ให้คณะกรรมการมีวาระใน อยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๓ ปี นับจากวันเลือกตั้ง ในกรณี ที่
คณะกรรมการชุ ดเดิมหมดวาระลง ให้มีการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน ๔๕ วัน และให้
คณะกรรมการชุ ดเดิมรักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีการส่ งมอบงานให้คณะกรรมการชุ ดใหม่
ข้ อ ๒๐ การพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ
(๑) หมดวาระ
(๒) ตาย
(๓) ลาออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็ นความผิดลหุ โทษหรื อความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท
(๖) มีความประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง หรื อมีพฤติกรรมที่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและคณะกรรมการพิจารณาให้พน้ จากตาแหน่ง โดยมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด
(๗) สมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดยืน่ รายชื่อเพื่อขอให้
คณะกรรมการพิจารณาถอดถอนออกจากตาแหน่ง โดยการดาเนินการดังกล่าวให้เป็ นไปตาม (๖) (๘) ขาด
ประชุมติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง โดยไม่มีการลาหรื อไม่ส่งผูแ้ ทนเข้าประชุมและไม่มีเหตุผลอันควร โดย
คณะกรรมการลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่มาประชุม
ในกรณี ที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตาม (๒) ถึง (๘) ให้สานักงานเลขาธิการแจ้งให้
กรรมการทราบและดาเนินการสรรหาตามข้อ ๑๖ เว้นแต่มีวาระคงเหลือไม่เกิน ๙๐ วัน
ข้ อ ๒๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางดาเนินงานวัฒนธรรมในพื้นที่จงั หวัด
(๒) ประสานงานและให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
(๓) กาหนดมาตรการในการดาเนิ นงานให้ครอบคลุมความหมาย
และขอบข่ายงาน
วัฒนธรรม
(๔) ให้ความเห็นชอบโครงการและอนุมตั ิงบประมาณเพื่ออุดหนุนและสนับสนุน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตาบล

๘
(๕) ส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานวัฒนธรรมในรู ปแบบการจัดตั้งกองทุนส่ งเสริ มงานวัฒนธรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
(๖) ส่ งเสริ มให้มีการระดมทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบลเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานวัฒนธรรม
(๗) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้องค์กรภาคีและเครื อข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่ตาบลอย่างลึกซึ้ ง
และกว้างขวาง
(๘) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั วัฒนธรรมในพื้นที่ตาบลอย่างลึกซื้ ง และ
กว้างขวาง
(๙) ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีการพัฒนาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมถึงให้มีการใช้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทยในพื้นที่ตาบลอย่างกว้างขวาง
(๑๐) ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่นและระหว่าง
ประเทศอย่างกว้างขวาง
(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อดาเนินการใด ๆ ในกิจการของสภา
วัฒนธรรม
(๑๒) ปฏิบตั ิงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม หรื อหน่วยงานอื่นขอความร่ วมมือ
(๑๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรื อประกาศ เพื่อการบริ หารงานของสภาวัฒนธรรม
ข้ อ ๒๒ ให้กรรมการมีสิทธิ ดังนี้
(๑) ได้รับค่าตอบแทนหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดตามสมควรจากสภาวัฒนธรรมตามที่
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกาหนด
(๒) ได้รับการประกาศเกียรติคุณหรื อสิ ทธิ ประโยชน์อื่นใดที่สานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ หรื อกระทรวงวัฒนธรรม หรื อหน่วยงานอื่น ๆ พิจารณาเห็นสมควร
หมวด ๖
ทรัพย์สินและการได้ มาซึ่งทรัพย์สิน
ข้ อ ๒๓ สภาวัฒนธรรมอาจได้มาซึ่ งทรัพย์สิน โดยวิธีต่อไปนี้
(๑) งบประมาณซึ่ งได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
หรื อหน่วยงานอื่น ๆ
(๒) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผมู ้ ีจิตศรัทธาบริ จาคให้หรื อมีผยู ้ กให้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน
ให้สภาวัฒนธรรมต้องรับผิดชอบในภาระหนี้สินหรื อภาระติดพันอื่นใด
(๓) ดอกผลซึ่ งเกิดจากทรัพย์สินของสภาวัฒนธรรม
(๔) รายได้อื่น ๆ

๙
หมวด ๗
การประชุ มคณะกรรมการและการประชุ มใหญ่ สามัญสมาชิ ก
ข้ อ ๒๔ ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย ๔ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง หรื อประธานสภา
เห็นสมควรจะเรี ยกประชุมคณะกรรมการเป็ นกรณี พิเศษก็ได้
ข้ อ ๒๕ กรรมการไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม อาจร้องขอให้ประธานสภาเรี ยกประชุมคณะกรรมการ
เป็ นกรณี พิเศษได้
ข้ อ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๒๗ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกปี ละ ๑ ครั้ง เมื่อสิ้ นปี งบประมาณทุกปี ให้มีการแถลง
ผลงาน งบดุล แผนงานประจาปี ให้ที่ประชุมทราบ อาจมีการประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ
๒๘ และ ๒๙
ข้ อ ๒๘ ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกก็ดี หรื อการประชุมใหญ่วสิ ามัญสมาชิ กก็ดี ต้องมี
สมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะถือเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ ๒๙ คณะกรรมการอาจมีมติให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญสมาชิกก็ได้ หรื อสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมดหรื อสามัญสมาชิกรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ คน อาจทาคาร้องยืน่ ต่อ
ประธานสภา ขอให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญก็ได้ ในกรณี หลังจากนี้ประธานสภาจะต้องเรี ยกประชุม
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับคาร้องของสมาชิก
ข้ อ ๓๐ การประชุมใหญ่สามัญสมาชิกเรี ยกนัดเวลาใด เมื่อล่วงพ้นเวลาถึง ๑ ชัว่ โมง ถ้ามีสมาชิก
ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ ๒๖ ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการเรี ยกประชุมนั้นมิใช่เพราะสมาชิกร้องขอก็ให้
คณะกรรมการมีสิทธิ เรี ยกนัดประชุมอีกครั้ง ภายในกาหนดเวลา ๑๕ วัน ถ้ามีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
๓๕ คน ให้ถือว่าเป็ นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่ได้ ให้แจ้งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่นอ้ ย
กว่า ๗ วัน
ข้ อ ๓๑ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมเป็ นประธานการประชุม ถ้าประธานไม่อยูห่ รื อไม่สามารถทา
หน้าที่ได้ ให้รองประธานทาหน้าที่แทน ถ้าประธานและรองประธานไม่อยูใ่ นที่ประชุ ม ให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งที่มาประชุม เป็ นประธานในที่ประชุมคราวนั้น
ข้ อ ๓๒ สมาชิกผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ในเรื่ องใดซึ่ งที่ประชุมจะต้องลงมติช้ ีขาดสมาชิกนั้นจะ
ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นด้วยมิได้

๑๐
ข้ อ ๓๓ การแสดงความคิดเห็นและออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เป็ นสิ ทธิ
เฉพาะตัวของสมาชิก
ข้ อ ๓๔
การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกโดยปกติให้ใช้วธิ ี ลงคะแนน
เปิ ดเผยด้วยการยกมือ หรื อขอให้ลงคะแนนลับก็ได้

หมวด ๘
การดาเนินงานของสภาวัฒนธรรม
ข้ อ ๓๕ การบริ หารจัดการและการดาเนินงานต่าง ๆ ของคณะกรรมการและสานักงานเลขาธิ การ
ให้เป็ นไปตามธรรมนูญนี้
ข้ อ ๓๖ การบริ หารจัดการของสานักงานเลขาธิการ
ให้ดาเนินการด้วยความเป็ นชอบของ
คณะกรรมการ ดังนี้
(๑) บริ หารสานักงานและอานวยการดาเนินงานของสภาวัฒนธรรม
(๒) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของสภาวัฒนธรรม ดังนี้
ก. การบริ หารงบประมาณการเงิน การบัญชี และพัสดุครุ ภณั ฑ์ของสภา
ข. การจัดทาบัญชีสมาชิกให้เป็ นปัจจุบนั
ค. การบริ หารการประชุม
ง. การบริ หารข้อมูล
จ. การบริ หารกิจกรรมวัฒนธรรม
ฉ. การบริ หารเครื อข่ายวัฒนธรรม
ช. การบริ หารจัดการการประชาสัมพันธ์
(๓) การประสานงาน
และจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิการดาเนินงานด้าน
วัฒนธรรม ในพื้นที่ตาบล
(๔) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม (๓)
(๕) ประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงานองค์กรภาคี และเครื อข่าย
(๖) หน้าที่อื่นใดที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรื อในธรรมนูญ
และคณะกรรมการ
มอบหมาย
ข้ อ ๓๗ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนการดาเนินงานวัฒนธรรมประจาปี โดยถือปี งบประมาณเป็ น
หลักทุกปี การจัดทาแผนดังกล่าวให้คานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาวัฒนธรรมแห่งชาติ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงวัฒนธรรม และปั ญหาหรื อความต้องการทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็ นสาคัญ

๑๑
ข้ อ ๓๘ ให้คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามผลการดาเนินงานของสภา
วัฒนธรรมอย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่ วมเป็ นอนุกรรมการไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามคนของ
คณะอนุกรรมการ และให้สานักงานเลขาธิ การรายงานผลการติดตามประเมินผลดังกล่าวต่อสภาวัฒนธรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อองค์กรที่สนับสนุนในการดาเนินงาน และสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ดังนี้
(๑) ครั้งที่ ๑ รายงานผลการดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม โดย
รายงานภายในเดือนเมษายนของทุกปี
(๒) ครั้งที่ ๒ รายงานผลการดาเนินงานระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โดย
รายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ข้ อ ๓๙ สภาวัฒนธรรมอาจเสนอแผนงาน โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุ นจากรัฐบาลส่ วน
ราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บุคคล หรื อองค์กรใดที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน รวมทั้งจัดหารายได้ของตนเองได้
การบริ หารจัดการงบประมาณตามวรรคแรก หากเป็ นงบประมาณจากองค์กรภาครัฐ ให้ถือ
ปฏิบตั ิตามวิธีการบริ หารงบประมาณของส่ วนราชการเจ้าของงบประมาณ ส่ วนงบประมาณอื่น ๆ ที่ไม่มี
ระเบียบกาหนดไว้ให้ปฏิบตั ิตามวิธีการที่ระบุไว้ในระเบียบของสภาวัฒนธรรม
ข้ อ ๔๐ การจ่ายเงินแต่ละครั้งให้ถอนเงินของสภาที่ฝากไว้กบั ธนาคาร โดยประธานสภาวัฒนธรรม
เลขาธิ การสภา
และอีกหนึ่งคนเลือกจากรองประธานสภาคนใดคนหนึ่งหรื อเหรัญญิกร่ วมกันลงชื่อสั่ง
จ่ายเงิน
ข้ อ ๔๑ สมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิ กทั้งหมดสามารถยืน่ คาร้องพร้อมรายชื่อ
เพื่อขอตรวจสอบการบริ หารจัดการและดาเนินงานของสานักงานเลขาธิ การหรื อคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ การ
ยืน่ ขอตรวจสอบดังกล่าวไม่จดั ต่อกฎหมาย ศีลธรรม หรื อวัฒนธรรมประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น
การยืน่ ขอตรวจสอบของสมาชิกตามวรรคแรก ให้สานักงานเลขาธิการหรื อคณะกรรมการ
แล้วแต่กรณี เปิ ดโอกาสให้มีการตรวจสอบหรื อชี้แจงเป็ นเอกสารต่อคณะผูต้ รวจสอบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับคาร้อง
หมวด ๙
การแก้ ไขธรรมนูญ
ข้ อ ๔๒ การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญนี้ จะทาได้โดยคณะกรรมการเป็ นผูเ้ สนอ หรื อสมาชิกรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด เสนอเป็ นญัตติแก้ไขเพิ่มเติมและที่ประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิกลงมติแก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกที่มาประชุม หรื อตามที่
สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีนโยบายแก้ไข

๑๒
หมวด ๑๐
เบ็ดเตล็ด
ข้ อ ๔๓ หากสภาวัฒนธรรมต้องเลิกเพราะเหตุใดก็ตาม ให้ชาระบัญชี เมื่อชาระบัญชีแล้วจะมี
ทรัพย์สินอยูเ่ ท่าไรก็ตาม ให้โดนแก่องค์กรสาธารณกุศลตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
ข้ อ ๔๔ การรับรองการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตาบล การเลือกตั้งหรื อสรรหาคณะกรรมการสภา
วัฒนธรรมอาเภอ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมจัดหวัดเป็ นผูร้ ับรองการจัดตั้งและการเลือกตั้งหรื อการสรรหา
หมวด ๑๑
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๔๕ ให้สมาชิกของสภาวัฒนธรรมที่มีอยูก่ ่อนธรรมนูญนี้ คงเป็ นสมาชิกของสภาวัฒนธรรม
ตามธรรมนูญนี้
ข้ อ ๔๖ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งหรื อสรรหาที่ยงั ไม่ครบวาระตามที่กาหนดไว้ใน
ธรรมนูญเดิม ถือว่าเป็ นคณะกรรมการตามธรรมนูญนี้ และให้ปฏิบตั ิหน้าที่ไปจนกว่าจะครบวาระ ตาม
เงื่อนไขธรรมนูญเดิมของสภาวัฒนธรรมนั้น ๆ
ข้ อ ๔๗ หากมีขอ้ สงสัยหรื ออุปสรรคในการดาเนินงานให้คณะกรรมการมีอานาจชี้ขาด และให้ถือ
เป็ นที่สิ้นสุ ด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒

(..................................................)
นายสุ พจน์ ใจมูล
ประธานสภาวัฒนธรรมตาบลสันมะเค็ด

