บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
-----------------------------------------หลักการ
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๔)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานของสภาวั ฒ นธรรม ออกหลั กเกณฑ์ก ารยกย่ องเชิ ด ชูเ กีย รติ แ ก่
กรรมการและสมาชิ ก สภาวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ก าหนดให้ ก รมส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมมี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น
งบประมาณเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสภาวัฒนธรรม (เพิ่มมาตรา ๑๔/๑)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณ
ทั่วไปแก่สภาวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชน (เพิ่มมาตรา ๑๔/๒)
(๔) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม หน้ า ที่ ส ภาวั ฒ นธรรมให้ มี ห น้ า ที่ อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู วิ จั ย พั ฒ นา
สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘)
(๕) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ที่ ม าของเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น ส่ ง เสริ ม งานวั ฒ นธรรม
ให้รวมถึงเงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)
(๖) แก้ไขให้ โ อนเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิ น สิทธิ และหนี้ของกองทุนส่ งเสริมงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป็น
ของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา
หนึ่ ง แล้ ว สมควรแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกการด าเนิ น งานของสภาวั ฒ นธรรมให้ เ ป็ น องค์ ก ร
ภาคเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิ จัย พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และ
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการส่งเสริมของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับปัจจุบันกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
จังหวัดที่ตั้งตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนส่งเสริมงาน
วัฒนธรรมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
อย่างเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดประกอบกับคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓
ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงจาเป็นต้องควบรวมกองทุนดังกล่าวจึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
----------------------------ร่างพระราชบั ญญัติฉบับ นี้ เป็นกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ใน ๖ ประเด็นสาคัญด้วยกันประกอบด้วย
(๑) แก้ไขเพิ่มเติมให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับที่ตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓ มีสถานภาพเป็น
องค์กรภาคเอกชนที่ดาเนินงานวัฒนธรรมโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนการ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานของสภาวั ฒ นธรรม ออกหลั กเกณฑ์ก ารยกย่ องเชิ ด ชูเ กีย รติ แ ก่
กรรมการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมที่ทาคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กาหนด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานของสภาวัฒนธรรม (เพิ่มมาตรา ๑๔/๑)
(๓) แก้ไขเพิ่มเติมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษอาจสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณทั่วไปให้แก่สภาวัฒนธรรมหรือองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม
ในการจัดกิจกรรมได้ (เพิ่มมาตรา ๑๔/๒)
(๔) กาหนดให้ สภาวัฒ นธรรมมีห น้าที่ทางด้านวิจัยเพิ่มขึ้น ให้ ยกเลิกความใน (๔) ของ
มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรัก ษ์ ฟื้นฟู
วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (แก้ไข (๔) ของมาตรา ๑๘)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ให้รวมถึง
เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ โอนมาจากกองทุ น ส่ ง เสริ ม งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ตามพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐)
(๖) แก้ไขให้โอนเงินงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้ของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร่าง
พระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
------------------------------.........................................................
.........................................................
.........................................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัตินี้ให้ใช้บัง คับเมื่อ พ้น กาหนด.......วันนับแต่วัน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ย กเลิกความในมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติวัฒ นธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ให้ ส ภาวั ฒ นธรรมที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา ๑๓ มี ส ถานภาพเป็ น องค์ ก ร
ภาคเอกชนที่ดาเนินงานวัฒนธรรม โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔/๑ และ ๑๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
“มาตรา ๑๔/๑ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อการส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานของสภาวั ฒ นธรรม
ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีหน้าที่จัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน
ของสภาวัฒนธรรม ออกหลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กรรมการ สมาชิกสภาวัฒนธรรมที่ทา
คุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมตามที่อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกาหนด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารงานของสภาวัฒนธรรม”
“มาตรา ๑๔/๒ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานด้านวัฒนธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รูป แบบพิเศษ อาจสนั บสนุน หรื ออุดหนุนงบประมาณทั่ว ไปให้ แก่สภาวัฒนธรรมหรือองค์กร
เครือข่ายวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมได้”

มาตรา ๕ ให้ ย กเลิ กความใน (๔) ของมาตรา ๑๘ แห่ ง พระราชบัญ ญัติวัฒ นธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู วิจัย พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอด และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ มความต่ อไปนี้ เ ป็น (๑/๑) ของมาตรา ๒๐ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
“(๑/๑) เงิ น และทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ และโอนมาจากกองทุ น ส่ ง เสริ ม งานวั ฒ นธรรม
จังหวัด”
มาตรา ๗ ให้ โ อนเงิน งบประมาณ ทรัพย์สิ น สิทธิ และหนี้ของกองทุนส่ งเสริมงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ ไปเป็น
ของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้

ผู้สนองพระบรมราชโองการ
.................................................
นายกรัฐมนตรี

