6. ธรรมนูญขอบังคับ(ฉบับปรับปรุง)
คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธ และคริสตศาสนจักรสัมพันธ

ขอ 1 ระเบียบขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักร
สัมพันธ”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอกําหนดอื่นๆ ที่มีอยูเดิม และใหใชขอบังคับนี้แทน
หมวดที่ 1
ชื่อ สถานที่ตั้ง และลักษณะทั่วไป
ขอ 4 องคกรนี้มีชื่อภาษาไทยวา “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ”
และใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “Catholic Commission for Inter-religious Dialogue and Christian Unity”
ขอ 5 สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ตั้งอยูที่ อาคาร
สํานักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย เลขที่ 122/11 ชั้น 4 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวง
ชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ขอ 6 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ เปนหนวยงานระดับชาติ อยูใน
กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก ภายใตโครงสรางการดําเนินงานของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย มีบทบาทหนาที่รวมในพันธกิจงานดานธรรมทูต
หมวดที่ 2
วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ขอ 7 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ มี วิสัยทัศน “คริสตชน
คาทอลิกรวมเปนหนึ่งเดียวกับพี่นองคริสตชนตางนิกาย และทุกศาสนิก รวมมือสรางสังคมใหเกิดสันติสุข”
ขอ 8 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธมี พันธกิจ คือ “ฟนฟูชีวิตให
สนิทกับพระคริสตเจา เปนหนึ่งเดียวกันกับ พี่นองคริสตชนตางนิกาย และทุกศาสนิก ดวยการเสวนาฉันพี่
นอง โดยอาศัยบริบทคุณคาทางวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ เพื่อรวมมือแบงปนซึ่งกันและ
กันใหสังคมไทยเกิดสันติสุข อันนําไปสูการเสริมสรางอาณาจักรพระเจา”
ขอ 9 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมธ มี วัตถุประสงค “รับผิดชอบงาน
ดานศาสนสัมพันธ ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของพระศาสนจักรสากลและพระศาสนจักร
ทองถิ่น”
ขอ 10 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธมีนโยบาย ดังตอไปนี้
10.1 สงเสริมการเสวนาระหวางพีน่ อ งคริสตชนตางนิกาย และทุกศาสนิก โดยเคารพใหเกียรติซึ่ง
กันและกัน อาศัยกระบวนการ เสวนาดวยชีวิต เพื่อใหเกิดความเปนหนึ่งเดียว
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10.2 สงเสริมการศึกษาเรียนรูคุณคาศาสนาตางๆ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ-ปญญาทองถิ่นใน
สังคมไทย
10.3 สงเสริมจัดการอบรมและศึกษาวิจัย รวมทั้งจัดทําคูมือหรือแนวทางการทํางาน ดาน
คริสตศาสนจักรสัมพันธ ศาสนสัมพันธและการเขาสูวัฒนธรรม รวมทั้งมีการติดตามประเมินผล อยาง
ตอเนื่องและจริงจัง
10.4 สงเสริม สรางทีมผูรับผิดชอบประจําสังฆมณฑลอยางจริงจัง
หมวดที่ 3
องคประกอบ และการบริหารงาน
ขอ 11 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคจึงกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานดังตอไปนี้
11.1 คณะกรรมการคณะกรรมการอํานวยการ
11.2 คณะกรรมการบริหาร
11.3 สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ
ขอ 12 คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
12.1 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ไดแก
พระสังฆราชที่ไดรับมอบหมายจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
12.2 เลขาธิการ เพื่อทําหนาที่เปนเลขาธิการของคณะกรรมการอํานวยการ ใหมีวาระเทากับ วาระ
ของ พระสังฆราชผูแ ตงตัง้
12.3 คณะกรรมการอํานวยการ สามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการที่ปรึกษาไดตามความ
เหมาะสม
12.4 คณะกรรมการอํานวยการฯ ผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากสังฆมณฑลๆ ละ 1 ทาน ผูแทน
ชมรมนักบวชชาย 1 ทาน ผูแทนชมรมนักบวชหญิง 1 ทาน ผูแทนจากองคกรคาทอลิก 1 ทาน
ขอ 13 คณะกรรมการบริหารประกอบดวย
13.1 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ไดแก
พระสังฆราชฯ
13.2 เลขาธิการ
13.3 คณะกรรมการบริหารฯ ผูแทนที่ไดรับแตงตั้งซึ่งอยูในเขตสังฆมณฑลใกลเคียงกรุงเทพฯ
ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, สังฆมณฑลราชบุรี, สังฆมณฑลจันทบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา
ผูแ ทนจากชมรมนักบวชชาย 1 ทาน ผูแทนจากชมรมนักบวชหญิง 1 ทาน ผูแทนจากองคกรคาทอลิก 1 ทาน
ขอ 14 กรรมการอยูใ นตําแหนงวาระละ 3 ป พนจากตําแหนงตอเมื่อ
14.1 ถึงคราวออกตามวาระของผูแตงตั้ง
14.2 ตาย
14.3 ลาออก
14.4 มีความประพฤติผิดอยางรายแรง และที่ประชุมมีมติใหออก
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หมวดที่ 4
การดําเนินงาน
ขอ 15 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง และไดรับการ
แตงตั้ง
ขอ 16 คณะกรรมการอํานวยการประชุมปละ 2 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือวางนโยบาย ของคณกรรมการคาทอลิก
เพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ รับทราบ และติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหาร พรอมทั้งอนุมัติและเสนอแนะโครงการให คณะกรรมการบริหารนําไปดําเนินการ
ขอ 17 คณะกรรมการบริหารประชุมอยางนอย 3 เดือนครั้ง เพื่อรับทราบ และอนุมัติการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ติดตามโครงการ ที่
สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธดําเนินงาน ใหเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 18 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการบริหารทุกครัง้ จะตองมีกรรมการเขาประชุม
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ จึงจะเปนองคประชุม และมติใดๆ ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของกรรมการ ที่เขารวมประชุม
ขอ 19 การลงคะแนนเสียงในขอ 18 นั้น กรรมการอํานวยการ กรรมการบริหารมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทานละ
หนึง่ เสียง (ถึงแมดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนง) และกรรมการที่ปรึกษาไมมีสิทธิ์ในการลงคะแนน
เสียง ผูที่มาประชุมแทนกรรมการฯ จะตองไดรับการมอบหมายจากประธานองคกรนั้นๆ เปนลายลักษณ
อักษร
ขอ 20 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาที่ คือ
20.1 วางระเบียบขึ้นใช โดยไมขัดหรือแยงตอวัตถุประสงค และขอบังคับ
20.2 แตงตั้งคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ หรือเชิญผูมีเกียรติคุณเขารวมกิจกรรมเฉพาะกิจได
20.3 แตงตัง้ บรรจุ ปลด พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธ
20.4 พิจารณาการใหสั่งของสําหรับเปนที่ระลึกหรือพิจารณาคาใชจายการดําเนินกิจกรรมตางๆ
20.5 จัดทํารางแผนงานในการทํากิจกรรมและโครงการตางๆ เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
พิจารณาอนุมัติ
ขอ 21 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจเรียกประชุมวิสามัญ ไดเมื่อมีความจําเปน
ขอ 22 การดําเนินงานของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศานจักรสัมพันธ อยูภ ายใต
การดูแลและรับผิดชอบของเลขาธิการ
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หมวดที่ 5
การเงิน
ขอ 23 คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ ศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธ ดําเนินงานโดยมีงบประมาณ
จาก
23.1 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
23.2 ทุนจากตางประเทศ
23.3 รับลงทะเบียน
ขอ 24 ระเบียบวาดวยการเงินของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธและคริสตศาสนจักรสัมพันธมี
ดังนี้
24.1 การเก็บรักษาเงิน
24.1.1 ใหเหรัญญิกหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากประธานกรรมการ อํานวยการเปนผูเก็บ
รักษาเงินโดยฝากไวกับธนาคารในบัญชีออมทรัพย/บัญชีฝากประจําตามที่คณะกรรมการอํานวยการมีมติ
เห็นชอบ
24.1.2 เหรัญญิกหรือผูรักษาเงินที่ไดรับมอบอํานาจจะมีเงินสดไวเพื่อสํารองจายในกิจกรรม
ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธในวงเงิน เดือนละไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
24.2 ผูมีอํานาจในการเบิกจายเงินจากธนาคาร ผูมีสิทธิลงนามเบิกจายเงินของธนาคาร ไดแก
ประธานคณะกรรมการบริหาร เลขาธิการ และเหรัญญิก ทั้งนี้ในการเบิกจายแตละครั้งจะตองมีผูลงนามสอง
รายชื่อของผูมีสิทธิลงนามเบิกจายเงินจากธนาคารดังกลาวขางตน
24.3 อํานาจจายเงินการใชจายที่เกินครั้งละ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ตองไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ยกเวน คาใชจายประจํา หรือเงินเดือน คาสาธารณูปโภค เปนตน
24.4 การทําบัญชีการเงินและรายงานสถานภาพทางการเงิน
24.4.1 เหรัญญิกเปนผูจัดทําบัญชีการเงินใหถูกตองตามหลัก บัญชีของสํานักงบประมาณ
ในสภาพระสังฆราชฯ และรายงานตอคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารทราบทุกครั้งที่มีประชุม
24.4.2 ตองมีการตรวจสอบบัญชี โดยผูตรวจสอบบัญชีไดรับใบอนุญาตใหถูกตอง ปละ 1
ครั้ง โดยใชปปฏิทินในการทํางบประมาณ
24.4.3 ตองมีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี โดยการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
อํานวย
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หมวดที่ 6
การเปลี่ยนแปลง แกไข
ขอ 25 การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับนี้กระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการไมนอย
กวา 2 ใน 3
ขอ 26 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ เปนผูตัดสินชี้ขาด กรณีเกิดปญหาตีความตามขอบังคับฉบับนี้
ขอ 27 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจเรียกรองใหมีการปรับปรุงขอบังคับไดเมื่อเห็นสมควรโดย
แตงตั้งคณะกรรมการทําการปรับปรุง และของบังคับที่ปรับปรุงแลวจะมีผลบังคับใชก็ตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ และประธานคณะกรรมการอํานวยการลงนามแลวเทานั้น
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