
ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม 
วาดวยสภาวัฒนธรรม  พ.ศ. ๒๕๕๑  

 

----------------------- 

               ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖  กําหนดใหบุคคล

ซึ่งรวมกันเปนชุมชน  ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ  และมาตรา  ๘๐ 

กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายสังคม  การสาธารณสุข  การศึกษา  และวัฒนธรรม  

ดังตอไปนี้ (๖)  สงเสริมและสนับสนุนความรูรักสามัคคี  และการเรียนรู  ปลูกจิตสํานึก  และเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนคานิยมอันดีงาม  และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งในการดําเนินงานวัฒนธรรมของภาคประชาชนและ

ชุมชนทองถิ่น  โดยการประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหสามารถ

รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารเชิง

ยุทธศาสตรทางวัฒนธรรม ในลักษณะของเครือขายการดําเนินงานที่มีพลัง  เปนองครวมและมี

บูรณาการอันจะนําไปสูการพัฒนาที่มี ความสมดุลยั่งยืน   โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของทองถิ่นเปนสําคัญ    

รวมทั้งมีกฎระเบียบรองรับการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับอยางชัดเจน  ซึ่งจะนําไปสูการ

พัฒนาการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตามเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔   และที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงวัฒนธรรมจึงวางระเบียบกระทรวงวัฒนธรรม

วาดวย  สภาวัฒนธรรมไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ระเบียบนี้    เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมวาดวยสภาวัฒนธรรม   

พ.ศ.๒๕๕๑” 

  ขอ ๒  ระเบียบนี้   ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป และใหสภา

วัฒนธรรม  ใชระเบียบนี้เปนแนวทางในการจัดทําธรรมนูญ 

                        บรรดาระเบียบ  ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  

ใหใชระเบียบนี้แทน 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมวาดวยสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                  

   ขอ  ๔  ใหเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

         /ขอ ๕…     
 



 -๒- 
   
  ขอ ๕  ในระเบยีบนี ้

           “สภาวฒันธรรม”            หมายความวา         สภาวัฒนธรรมทีจ่ัดตั้งขึ้น 

                                                                                                     ตามระเบียบนี ้

           “คณะกรรมการ”             หมายความวา        คณะกรรมการบริหารของ 

                                                                                                     สภาวัฒนธรรม    

        “กรรมการ”                    หมายความวา        กรรมการบริหารสภาวฒันธรรม 

           “ประธาน”                      หมายความวา        ประธานสภาวฒันธรรม 

                                  “เลขาธิการ”                    หมายความวา        เลขาธิการสภาวัฒนธรรม                                   

  “สมาชิก”                        หมายความวา        สมาชิกของสภาวัฒนธรรม 

  “ธรรมนูญ”                      หมายความวา        ธรรมนูญที่เปนขอบังคับของ         

                                                                                                    สภาวัฒนธรรม 

  “สํานกังานเลขาธิการ       หมายความวา       หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหเปน 

                                       สภาวัฒนธรรม”                                                ทีต่ั้งสํานกังานเลขาธิการสภาวัฒนธรรม

                  “เครือขายวัฒนธรรม”       หมายความวา       องคกรภาครัฐ   องคกรภาค      

                         เอกชน  องคกรชุมชน  องคกร 

                                                                                                    ภาคธุรกิจ  องคกรภาควิชาการ 

                                                                                                    และหรือองคกรอ่ืน ๆ  ที่เปน 

                          สมาชิกของสภาวัฒนธรรม                           

                 ขอ ๖  ใหสภาวัฒนธรรมมีสถานภาพเปนองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินงานวัฒนธรรม

ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   กระทรวงวัฒนธรรม  

   ขอ ๗  สภาวฒันธรรมประกอบดวยสมาชิกที่มาจากผูแทนองคกรทีด่ําเนนิงาน

วัฒนธรรมหรอืองคกรที่เกีย่วของที่ดาํเนนิงานอยูในทองที่นัน้ๆ   ซึง่เปนองคกรเครือขายวัฒนธรรม 

ไมนอยกวา ๕ กลุม  ดังนี้ 

           (๑)  เครือขายภาครัฐ  ไดแก หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและองคกรภาครัฐที่เปนองคกรอิสระ หรือองคกรภาครัฐในลักษณะอื่น ๆ ที่ดําเนินงานอยูใน

ทองถิ่นนั้น ๆ 

          (๒)  เครือขายภาคเอกชน ไดแก  องคกรที่ เกิดจากการรวมตัวกันจัดตั้งและ

ดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชการ เชน สมาคม มูลนิธิ องคกรสาธารณประโยชน 

องคกรพัฒนาเอกชน  และองคกรการกุศล  หรือองคกรภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ดําเนินงานอยูในทองถิ่น

นั้น ๆ 

  

        /(๓) เครือขาย…  



 -๓- 
 

  (๓)  เครือขายภาคชุมชน   ไดแก  องคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันตามความสมัครใจ 

และความถนัดของประชาชน   นอกเหนือจากองคกรตาม  (๒)  และดําเนินงานอยูในทองถิ่นนั้นๆ 

เชน     กลุมเกษตรกร  กลุมแมบาน  กลุมเยาวชน  กลุมประชาสังคม  กลุมออมทรัพย ฯลฯ 

  (๔)  เครือขายภาคธุรกิจ  ไดแก  องคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของผูประกอบการ

ทางธุรกิจตาง ๆ เชน บริษัท  หางราน หรือรานคา  สถานบริการ  สถาบันการเงิน  สหกรณ 

ส่ือมวลชนและองคกรธุรกิจอ่ืนๆ ที่มีอยูในทองถิ่นนั้น ๆ  

  (๕)  เครือขายภาควิชาการ  ไดแก  สถาบันการศึกษา  หนวยงานดานศาสนา  

พิพิธภัณฑ ศิลปกรรม  ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  ศูนยวัฒนธรรม  แหลงเรียนรู  กลุมภูมิปญญา

ทองถิ่น กลุมผูทรงคุณวุฒิ   ผูเชี่ยวชาญ  หรือผูชํานาญการดานตางๆ  ที่มีอยูในทองที่นั้นๆ 

         ขอ ๘  ในสวนภูมิภาคใหมีสภาวัฒนธรรมแตละระดับ ประกอบดวย 

          (๑)  สภาวัฒนธรรมภาค  เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของสภาวัฒนธรรม

จังหวัดในภูมิภาคนั้น  ๆ   โดยใหมีเพียงภาคละ  ๑  สภา  การแบงภาคใหเปนไปตามลักษณะพืน้ฐาน

ทางวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน  โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  เปนผูกําหนด 

         (๒)  สภาวัฒนธรรมจังหวัด เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเครือขาย

วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมอําเภอ  ที่มีอยูในจังหวัดนั้น ๆ โดยใหมีเพียงจังหวัดละ ๑ สภา 

          (๓)  สภาวัฒนธรรมอําเภอ  เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเครือขาย

วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมตําบล  ที่มีอยูในอําเภอนั้น  ๆ  โดยใหมีเพียงอําเภอละ ๑ สภา 

          (๔)  สภาวัฒนธรรมตําบล เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเครือขาย

วัฒนธรรม   หรือผูแทนจากกลุมภูมิปญญาตาง ๆ   ที่มีอยูในตําบลนั้น ๆ    โดยใหมีเพียงตําบลละ  ๑  สภา 

          (๕)  การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในเขต

จังหวัด      ใหคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาใหมีการจัดตั้งไดตามความเหมาะสม 

  ขอ ๙ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหมีสภาวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ  ดังนี้ 

          (๑)  สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  เปนองคกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของ

เครือขายวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมเขต ในกรุงเทพมหานคร  โดยใหมี ๖ กลุมเขต   ทั้งนี้   ใหสภา

วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร มีฐานะเทียบเทากับสภาวัฒนธรรมภาค 

  (๒)   สภาวัฒนธรรมกลุมเขต  เปนการรวมตัวกันของสภาวัฒนธรรมเขตตาง ๆ ใน

กรุงเทพมหานคร  แบงออกเปน ๖ กลุมเขต ๆ ละ ๑  สภา  ทั้งนี้  ใหสภาวัฒนธรรมกลุมเขตมีฐานะ

เทียบเทาสภาวัฒนธรรมจังหวัด                         

     

 

         /(๓) สภาวัฒนธรรม... 

 



 -๔- 
   

   (๓)  สภาวัฒนธรรมเขต  เปนองคกรที่ เกิดจากการรวมตัวกันของเครือขาย

วัฒนธรรมที่มีอยูในเขตนั้น ๆ  โดยใหมีเพียงเขตละ ๑  สภา ทั้งนี้ใหสภาวัฒนธรรมเขตมีฐานะ

เทียบเทาสภาวัฒนธรรมอําเภอ 

           (๔)  การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอื่นๆ  นอกเหนือจาก  (๑) (๒) และ (๓) ในเขต

กรุงเทพมหานคร    ใหคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาใหมีการจัดตั้งไดตาม

ความเหมาะสม  

 

  ขอ ๑๐ ใหมีสภาวัฒนธรรมไทยในตางประเทศโดยการจัดตั้งและดําเนินงานให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกําหนด 

  ขอ ๑๑  ใหสภาวัฒนธรรมทุกระดับ มีหนาที่ในการอนุรักษสืบทอด สงเสริมและ

ประสานการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

          (๑)  เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ  ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการ

ดําเนินงานและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานวัฒนธรรม 

                         (๒)  เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณและแนวคิดในการ

ดําเนินงานวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเปนเครือขายการดําเนินงานวัฒนธรรม 

  (๓)  สงเสริม    สนับสนุน   พัฒนาการดําเนินงานวัฒนธรรมรวมกับองคกรภาคีและ

เครือขายวัฒนธรรม 

  (๔)  ระดมทรพัยากร บุคลากรและสรรพกาํลังตางๆ จากหนวยงานและองคกรตางๆ       

เพื่อการดําเนนิงานวัฒนธรรม 

      (๕)  สงเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมขององคกรภาคีและเครือขายวัฒนธรรม  

เพื่อการอนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนา  สรางสรรค เผยแพร แลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

          (๖)  เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลการดําเนินงานขององคกรภาคีและ

เครือขายวัฒนธรรม 

                         (๗)  ดําเนินการอื่นๆ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม  สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  หรือหนวยงานอื่นๆ ขอความรวมมือ  

  ขอ ๑๒  ใหสภาวัฒนธรรมทุกระดับจัดใหมีธรรมนูญสภาวัฒนธรรมของตนเอง  

เพื่อใชเปนขอบังคับในการบริหารจัดการและการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม 

                 ธรรมนูญตามวรรคแรก  ตองสอดคลองกับบทบัญญัติตามระเบียบนี้ และไมขัดตอ

กฎหมาย  ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทองถิ่น  โดยมีสาระสําคัญของธรรมนูญไม

นอยกวาที่กําหนดไวนี้ 

                 /(๑) ชื่อ .… 

 



 -๕- 
 

  (๑)  ชื่อสภาวัฒนธรรม 

             (๒)  บททั่วไป  กลาวถึงเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับสภาวัฒนธรรม  เชน  หลักการ  ความ

เปนมา  ความสําคัญ  ที่ตั้ง  นิยามศัพทสําคัญ  ตราสัญลักษณ  ฯลฯ 

          (๓)  เครือขายวัฒนธรรม  กลาวถึงสถานภาพและเงื่อนไขผูกพันขององคกร เชน  

สภาวัฒนธรรมเปนองคกรเอกชนอาสาสมัคร  จัดตั้งขึ้นตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ  เพื่อสงเสริมสนับสนุน  ใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานวัฒนธรรมในทองถิ่น   

โดยคณะกรรมการ  สมาชิก   และผูมีสวนเกี่ยวของ   ยินดีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงวัฒนธรรมวา

ดวย  สภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑  เปนหลักในการดําเนินงาน 

  (๔)  วัตถุประสงค  กลาวถึงเจตนารมณที่สภาวัฒนธรรมมุงหวังดําเนินการให

บรรลุผลสําเร็จ 

  (๕)  สมาชิก  กลาวถึงคุณสมบัติของสมาชิก   การเปนสมาชิก  ประเภทสมาชิก  

การเริ่มตนและสิ้นสุดสมาชิกภาพ   สิทธิและหนาที่ของสมาชิก   เปนตน 

  (๖)  คณะกรรมการ  กลาวถึงคุณสมบัติ  วิธีการไดมา  วาระการดํารงตําแหนง  

คราวละไมเกิน ๓ ป  ไมจํากัดวาระ ประเภทและจํานวนกรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรเครือขายใน

สัดสวนที่เทากัน  อํานาจหนาที่  การพนจากตําแหนงและสิทธิของกรรมการ 

  (๗)  การประชุม กลาวถึงขอกําหนด  องคประชุม  วิธีการ  และรูปแบบของการ

ประชุมสภาวัฒนธรรม  และการประชุมคณะกรรมการ 

               (๘)  แนวทางการดําเนินงาน  กลาวถึงวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการดําเนินงาน  

รวมทั้งระบบและวิธีการบริหารจัดการของสภาวัฒนธรรม  เชน  สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรม   

การบริหารงานทั่วไป  การพัสดุ   การเงินและบัญชี  เปนตน 

          (๙)  เบ็ดเตล็ด  กลาวถึงเรื่องอื่น ๆ  ที่จําเปนตองกําหนดไวเพื่อใหเปนแนวทางหรือ

เกิดความสะดวกและคลองตัวในการบริหารจัดการหรือการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม  เชน  การ

แกไขธรรมนูญ  เปนตน      

          (๑๐)   บทเฉพาะกาล  กลาวถึงเรื่องที่ตองการระบไุวเปนกรณพีิเศษ   เนื่องจากมี

ความจาํเปนหรือมีเงื่อนไขบางอยาง 

  ขอ ๑๓  สาระสําคัญของธรรมนูญ  ตามขอ  ๑๒  ใหเปนไป  ดังนี้ 

                       (๑)  ธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมอําเภอ  ใหสอดคลองกับธรรมนูญของสภา

วัฒนธรรมจังหวัด  ธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมตําบล  ใหสอดคลองกับธรรมนูญของสภาวัฒนธรรม 

อําเภอ   และธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมในระดับต่ํากวาตําบล   (ถามี)  ใหสอดคลองกับสภา

วัฒนธรรมตําบล 

         /(๒) ธรรมนูญ..... 

 



 -๖- 
 

          (๒)  ธรรมนูญของสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหสอดคลองกันตาม

หลักการ ใน  (๑)  โดยอนุโลม 

  ขอ ๑๔ การจัดทําและแกไขธรรมนูญ 

          (๑)  กระบวนการใหไดมาซึ่งธรรมนูญใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือหนวยงาน

สังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบหมาย  รวมกับผูแทนองคกรภาคีเปนผูยกรางธรรมนูญ  โดยมี

สาระสําคัญตามขอ  ๑๓  และไมขัดแยงกับระเบียบนี้  นําเสนอที่ประชุมใหญสามัญสมาชิกใหความ

เห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เขาประชุม  จึงจะใชบังคับได 

          (๒)  การแกไขธรรมนูญ  ใหคณะกรรมการหรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาหรือ

จํานวนตามที่กําหนดไวในธรรมนูญ  เสนอขอแกไข และการแกไขดังกลาวใหที่ประชุมใหญสามัญ

สมาชิกพิจารณาตาม (๑) 

                        ขอ ๑๕  การไดมาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม  ใหดําเนินการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

หรือหลายวิธีรวมกัน  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามมติของที่ประชุมใหญสามัญสมาชิก  

ดังตอไปนี้ 

                        (๑)  โดยวิธีการเลือกตั้งจากสมาชิกสภาวัฒนธรรมตามที่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกที่

ถูกตองตามธรรมนูญ   

          (๒)  โดยวิธีการสรรหา  ใหคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมเสนอชื่อผูที่สมควร

เปนกรรมการสรรหา  ไมเกิน  ๕  คน  ตอประธานสภาวัฒนธรรมเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหากรรมการ

สภาวัฒนธรรมชุดใหม 

                        (๓)  โดยวิธีการตกลงกันดวยการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกและสมาชิกให 

สัตยาบันรับรอง  เพื่อถือเปนมติของทีป่ระชุม  

  ขอ ๑๖ ใหวัฒนธรรมจังหวัดเปนกรรมการและเลขาธิการของสภาวัฒนธรรมจังหวัด  

และเลขาธิการสภาวัฒนธรรมภาคที่สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมภาคตั้งอยู  

                 ขอ ๑๗ ใหผูที่ไดรับมอบหมายจากวัฒนธรรมจังหวัดเปนเลขาธิการสภาวัฒนธรรม

อําเภอ หรือ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม คัดเลือกจากผูที่เห็นสมควรในทองถิ่นเปนเลขาธิการสภา

วัฒนธรรมอําเภอ    

  สําหรับสภาวฒันธรรมอื่น ๆ นอกจากนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในธรรมนูญ 

  ขอ ๑๘ สภาวฒันธรรมทุกระดับใหมีที่ตัง้สํานักงานเลขาธิการ  ดงันี ้   

  (๑)  สภาวัฒนธรรมภาค ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่สภาวัฒนธรรมภาคตั้งอยู

ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการ 

          /(๒)สภา...        



 -๗- 
   

  (๒)  สภาวัฒนธรรมจังหวัด  ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงาน

เลขาธิการ  

  (๓) สภาวัฒนธรรมอําเภอ  ใหคัดเลือกหนวยงานทางวัฒนธรรมในอําเภอ  เชน   

ศาสนสถาน    โรงเรียน  ศูนยวัฒนธรรม  เทศบาล  เปนตน ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการก็ได 

  (๔) สภาวัฒนธรรมตําบล ใหคัดเลือกหนวยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่  เชน ศาสนสถาน 

โรงเรียน  เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  เปนตน ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการก็ได 

  (๕)  สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  สภาวัฒนธรรมกลุมเขต และสภาวัฒนธรรม

เขตในกรุงเทพมหานคร   ใหหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไดรับมอบหมายทําหนาที่เปน

สํานักงานเลขาธิการ 

  สภาวัฒนธรรมใดที่มีความพรอมดานสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 

และการบริหารจัดการ มีความประสงคจะใหหนวยงานอื่นทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการใหเปน

ดุลยพินิจของสภาวัฒนธรรมนั้น 

  สภาวัฒนธรรมอื่น ๆ  นอกเหนือจากนี้ใหคัดเลือกหนวยงานในทองถิ่นทําหนาที่เปน 

สํานักงานเลขาธิการสภาวัฒนธรรมไดตามความเหมาะสม               

                       ขอ ๑๙ การบริหารจัดการและการดําเนินงานตางๆ  ของคณะกรรมการ ใหเปนไป

ตามธรรมนูญ 

             การรับ-จายเงินสภาวัฒนธรรมใหมีการจัดทําบัญชีรับ - จาย และมีใบสําคัญรับเงิน 

หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถตรวจสอบได สําหรับอํานาจการอนุมัติจายเงินใหเปนไปตามที่กําหนดไว 

ในธรรมนูญและไมขัดตอระเบียบการใชจายเงินของหนวยงานที่เปนผูใหสนับสนุน    

  ขอ ๒๐  ใหคณะกรรมการมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามผลการ

ดําเนินงานของสภาวัฒนธรรมอยางนอยปละ   ๒  คร้ัง    โดยใหสมาชิกมีสวนรวมเปนอนุกรรมการ

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะอนุกรรมการ  และใหรายงานผลการติดตามประเมินผลดังกลาวตอ

สภาวัฒนธรรม หรือองคกรที่สนับสนุนทุนในการดําเนินงานและสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม

แหงชาติ ดังนี้          

  (๑)  ครั้งที่ ๑  รายงานผลการดําเนินงานระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม            

โดยรายงานภายในเดือนเมษายน ทุกป 

  (๒)  คร้ังที่ ๒ รายงานผลการดําเนินงานระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน            

โดยรายงานภายในเดือนตุลาคมทุกป 
 
 
          /(๓)ใหจัดทํา... 
           
   



 -๘- 
 
  (๓)  ใหจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําทุกป โดยอาจจัดทําเปนชุด

เอกสารหรือรูปเลมมีส่ือขอมูลประกอบ เชน ภาพถาย สําเนาเอกสาร เทป แถบบันทึกภาพและเสียง

  การบริหารจัดการงบประมาณตามวรรคแรก หากเปนงบประมาณจากองคกร

ภาครัฐใหถือปฏิบัติตามวิธีการบริหารงบประมาณของสวนราชการเจาของงบประมาณ    สวนงบ 

ประมาณอื่นๆ ที่ไมมีระเบยีบกําหนดไวใหปฏิบัติตามวิธกีารที่ระบุไวในธรรมนูญ          

  ขอ  ๒๑  การรับรองการไดมาของคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตามขอ ๘ (๑)  

(๒) และขอ  ๙(๑)  ใหเปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี  

การประกาศแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตามขอ ๘(๑)  (๒)  และขอ  ๙ (๑)  ใหเปน

อํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

              การรับรองการไดมาของคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตามขอ ๘ (๓)  (๔) และ 

(๕)  และขอ ๙(๒) และ (๓)  ใหเปนอํานาจของนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตแลวแตกรณี การประกาศ

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมตามขอ ๘ (๓)  (๔) และ (๕) และขอ ๙  (๒) และ (๓)  ใหเปน

อํานาจของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหรือประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี           

          ขอ ๒๒  ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหเลขาธิการคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติเปนผูวินิจฉัย     

  ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมที่มีอยูกอนประกาศใชระเบียบนี้  และ

ยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงใหดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระในการดํารงตําแหนง

ตามที่กําหนดในธรรมนูญ 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๐   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

                    
                                                               (คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ)                          

                                                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 


