ข้อมูลหน่วยงานหลัก
อานาจหน้าที่ และข้อมูลการติดต่อประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
วุฒิสภา

โดย
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ ๑
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหารหน่วยงานหลัก
ที่เกีย่ วข้องกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม
๑. รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการ
- นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรีกากับการบริหารราชการกระทรวงวัฒนธรรม
และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๒.๑ นายอิทธิพล คุณปลื้ม
๒.๒ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(สั่งและปฏิบตั ิราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ส่วนที่ ๒
ด้านการศาสนา
๑. ส่วนราชการ
๑.๑ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑) อานาจหน้าที่
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดวิทยฐานะ ผู้สาเร็จ
วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
(๓) เสนอแนวทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
(๕) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
(๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
(๗) ทานุบารุงพุทธศาสนศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(๘) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(๙) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ กฎหมายก าหนดให้ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ของส านั กงานหรื อตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
(๑) วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดารงศีลธรรม นาสันติสุข
อย่างยั่งยืน
(๒) พันธกิจ
(๒.๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน

- ๒(๒.๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
(๒.๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทานุบารุง
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
(๒.๔) ดาเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
(๒.๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
(๓) ยุทธศาสตร์
(๓.๑) พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ (Buddhism Education)
(๓.๒) ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม (Understanding)
(๓.๓) เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (Distinguished Center)
(๓.๔) พัฒนาสู่องค์การที่โดดเด่น (Distinctive Organization)
(๓.๕) ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ (Help)
(๓.๖) เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ (Asset)
(๔) เป้าประสงค์
(๔.๑) สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน
(๔.๒) พระสงฆ์มีความรู้ในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้องและ
มีความทันสมัย รวมทัง้ มีความรู้เรื่องสังคม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ
(๔.๓) ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น ทาให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
(๔.๔) เพิ่มศาสนทายาทเพื่อสืบสานพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
(๔.๕) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก
(๔.๖) เพิ่มมูลค่าศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด
(๔.๗) จั ดระบบองค์ กรสานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ ให้ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนให้
พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม
๓) โครงสร้างองค์กร
(๑) โครงสร้างส่วนกลาง
(๑.๑) กลุ่ มพัฒนาระบบบริหาร ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสานั กงาน
ให้ เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิด ชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ โดยมีอานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
 เสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่ ผู้อานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพั ฒนาระบบ
ราชการภายในสานักงาน
 ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสานักงาน
 ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และส่วนราชการในสานักงาน
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

- ๓(๑.๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนินงานภายในสานักงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อผู้อานวยการ โดยมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 เสนอแนะแก่ผู้อานวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการในสานักงาน รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อานวยการ
 ประสานงาน เร่ งรั ด และก ากั บให้ ส่ วนราชการในส านั กงานด าเนิ นการตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนินการตามร้องเรียนเรื่องการทุจริต
และคุ้มครองจริยธรรม และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสานั กงานและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อผู้อานวยการและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๔) สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช
 รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง
 รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ การขอพระราชทานสมณศักดิ์
การถวายนิตยภัต และการจัดทาทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการ
 ดาเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์ในการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย
คาแนะนาแก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย
 ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
 เสนอแนวทางการกาหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
 จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ

- ๔ บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่
พระสังฆาธิการ

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ งหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๕) สานักเลขานุการกรม มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ดาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงาน
 ดาเนินการเกี่ยวกบงานช ั ่วยอานวยการและงานเลขานุการของสานักงาน
 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของสานักงาน และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้า
ในงานด้านต่าง ๆ ของสานักงาน
 ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ
ยานพาหนะของสานักงาน
 จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
 ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงาน
 จั ดท าและประสานแผนปฏิ บั ติ งานของส านั กงานให้ สอดคล้ องกั บนโยบายและ
แผนแม่บทการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
โครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และโครงการของหน่วยงานในสังกัด
 จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
และเป็นศูนย์ข้อมูลของสานักงาน
 ดาเนินการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานประสานราชการ
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๖) สานักงานพุทธมณฑล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ดาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดูแล บารุง รักษา และบริหารกิจการพุทธมณฑล
 ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอานวยการจัดสร้างพุทธมณฑล
และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานที่คณะกรรมการอานวยการจัดสร้างพุทธมณฑลแต่งตั้ง
 จัด ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง
ทางพระพุทธศาสนา
 ดาเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
 ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๗) สานักงานศาสนสมบัติ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์
และพัฒนารายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

- ๕ ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
 ควบคุม แนะนา และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด
 ดาเนินการจัดเก็บรายได้และรักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
 รวบรวมข้อมูลในการจัดทางบประมาณและจัดหารายได้ ให้เป็นไปตามงบประมาณ
ศาสนสมบัติกลางประจาปี
 เป็นสานักงานนายทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๘) กองพุทธศาสนศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์ และการศึกษาอื่น
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา วิเคราะห์ทาง
วิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้
 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม
 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๑.๙) กองพุทธศาสนสถาน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ด าเนิ นการเกี่ ยวกั บการสร้ าง การตั้ ง การรวม การย้ าย การยุ บเลิ ก และการขอ
เปลี่ ยนแปลงชื่ อวั ด การขอรั บพระราชทานวิ สุ งคามสี มา การยกวั ดร้ างให้ เป็ นวั ดที่ มี พระภิ กษุ อยู่ จ าพรรษา
การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดทาทะเบียนวัด
 ส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และแหล่งท่องเทีย่ ว
ของชุมชน
 ดาเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคารศาสนสมบัติ
ทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน
ทางพระพุทธศาสนา ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา
 ดาเนินการสารวจรังวัดที่ดิน การขอออกหนังสือสาคัญที่ดิน และการตรวจสอบค้นคว้า
หลักฐานที่ดินของวัด วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง
 ด าเนิ น การสงเคราะห์ วั ด ที่ ป ระสบวิ น าศภั ย การยกเว้ น ภาษี อ ากรเพื่ อ การ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ยกฐานะ และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จาพรรษา
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

- ๖(๑.๑๐) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง
ติดตามประเมินผล

 ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ดาเนินการเกี่ยวกับงานพุทธศาสนสัมพันธ์และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านพระพุทธศาสนา
 ส่งเสริ ม สนั บสนุน และประสานงานเกี่ ยวกั บการด าเนิ นการให้ประเทศไทยเป็ น
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากร
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศและคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในต่างประเทศ รวมทั้งถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) โครงสร้างส่วนภูมิภาค
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้ านพระพุทธศาสนา เพื่อกาหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ นงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ของหน่ วยงานในความดู แลของส านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนิ นงาน ปั ญหา
และอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 ส่งเสริม ดูแล รักษา และทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด
 ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสานงานด้ านการเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนา และด้ าน
พุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุ มมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด
ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา
 รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
ตลอดจนการดาเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา
 ส่งเสริมและประสานการดาเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

- ๗ ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของสานักงาน ซึ่งกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
โครงสร้างส่วนกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริต
สานักเลขาธิการมหาเถร
สมาคม

สานักเลขานุการกรม

สานักงานพุทธมณฑล

สานักงานศาสนสมบัติ

กองพุทธศาสนศึกษา

กองส่งเสริมงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

โครงสร้างส่วนภูมิภาค
สานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
๗๖ จังหวัด

- ๘-

๑.๒ กรมการศาสนา
๑) อานาจหน้าที่
(๑) ทานุบารุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษาและทานุบารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
(๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการ
ดาเนินการขององค์การศาสนา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
(๑) วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนา
ได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมนาสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน
(๒) พันธกิจ
(๒.๑) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
(๒.๒) ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๒.๓) ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
(๒.๔) อุปถัมภ์ ทานุบารุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
(๓) ยุทธศาสตร์
(๓.๑) รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรัก
และหวงแหน
(๓.๒) ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา
และสถาบันพระมหากษัตริย์
(๓.๓) บูรณาการการทางานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน
(๓.๔) น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานศาสนา
๓) โครงสร้างองค์กร
(๑) สานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองศาสนูปถัมภ์
(๓) สานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(๔) สานักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
(๕) สานักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม

- ๙-

กรมการศาสนา

สานักงาน
เลขานุการกรม

กองศาสนูปถัมภ์

สานักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

สานักงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

สานักงานส่งเสริม
ชุมชนคุณธรรม

๒. สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
๒.๑ มหาวิทยาลัยสงฆ์
๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
(๑) อานาจหน้าที่
(๑.๑) ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
(๑.๒) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(๑.๓) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
(๒.๑) วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” World University of Buddhism, WUoB
(๒.๑) พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนาองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัย
ให้มีคุณภาพและความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ ประสานสอดคล้ อง เอื้ อต่ อการส่งเสริ ม สนั บสนุ นกิ จการคณะสงฆ์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจหลั กค าสอน
ทางพระพุทธศาสนาสร้างจิตสา นึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธารงรักษา เผยแผ่หลักคาสอน และเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

- ๑๐  ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุ ทธศาสนาเป็นกลไก
เพื่อสร้างจิตสานึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน
(๒.๓) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ยุ ทธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒนางานวิ จั ยและนวั ตกรรมให้ มี คุ ณภาพทั้ งในระดั บระดั บชาติ
และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
(๓) โครงสร้างองค์กร
(๓.๑) สานักงานอธิการบดี
(๓.๒) สานักงานวิทยาเขต
(๓.๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๓.๔) คณะ จานวน ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ
สังคมศาสตร์
(๓.๕) สถาบัน จานวน ๓ สถาบัน คือ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สถาบันวิปัสสนาธุระ และสถาบันภาษา
(๓.๖) สานัก จานวน ๓ สานัก คือ สานักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สานัก
ทะเบียนและวัดผล สานักหอสมุดและสารสนเทศ
(๓.๗) ศูนย จานวน ๑ ศูนย์ คือ ศูนย์อาเซียนศึกษา
(๓.๘) วิทยาลัย จานวน ๒ วิทยาลัย คือ วิทยาลัยพระธรรมทูต และวิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ

- ๑๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี
สานักงาน
อธิการบดี

สานักงาน
วิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

สถาบัน

วิทยาเขต
หนองคาย

คณะพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์

สถาบัน
วิปัสสนาธุระ

วิทยาเขตเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์

สถาบันภาษา

วิทยาเขต
ขอนแก่น

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาเขต
อุบลราชธานี
วิทยาเขต
นครราชสีมา

วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส
วิทยาเขต
นครสวรรค์

สานัก

สานักส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
และบริการสังคม

สานักทะเบียน
และวัดผล
สานักหอสมุดและ
สารสนเทศ

ศูนย์
ศูนย์อาเซียน
ศึกษา

วิทยาลัย
วิทยาลัย
พระธรรมทูต
วิทยาลัย
พุทธศาสตร์
นานาชาติ

- ๑๒ ๒) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(๑) อานาจหน้าที่
(๑.๑) ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
(๑.๒) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
(๑.๓) ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หลัก
(๒.๑) วิสัยทัศน์
 เป็นสถาบันการศึกษาทีม่ ีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนในระดับ
นานาชาติ
 เป็นสถาบันการเรียนรูต้ ลอดชีวิตของมวลชนที่ผลิตบัณฑิตตามแนวพระพุทธศาสนา
และบุคลากรด้านต่าง ๆ ที่มคี วามรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการดารงชีวติ แบบพุทธ
 เป็นศูนย์กลางแห่งภูมปิ ัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชีน้ าและ
ยุติความขัดแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรม
 เป็นสถาบันที่เน้นทาวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวิจัยเชิงลึกด้าน
พระพุทธศาสนาและนาผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
(๒.๑) พันธกิจ
 ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ และผูส้ นใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น
 ให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สงั คม ชุมชน และท้องถิน่ โดยเฉพาะ
วิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้เกิดสันติสขุ การชี้นาสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติขอ้ ขัดแย้งด้วยหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา
 วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่
องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทนั สมัย
 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งค้นคว้า ทานุบารุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิน่ รวมทัง้ สร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มีภูมิคุ้มกัน
วัฒนธรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
(๒.๓) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
(๒.๔) วัตถุประสงค์หลัก
 ผลิตบัณฑิตพระภิกษุ สามเณร ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา
เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ

- ๑๓  ผลิตบัณฑิตคฤหัสถ์ทุกคน ให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทาดี ตามแนวทางแห่ง
พระพุทธศาสนา

 บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์
ชัดเจน ต่อสังคมไทยและสังคมโลก
 ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นา เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมี
คุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ
 ผลิตบัณฑิตเป็นผู้นา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้
และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท
 ผลิตบัณฑิต เป็นผู้นา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งสมานฉันท์ ความเอื้อ
อาทรต่อกันและความสามัคคี โดยใช้หลักสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม
 สร้ า งระบบการบริ ห ารองค์ ก ารให้ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี ลั ก ษณะของความเป็ น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดับสากล
(๓) โครงสร้างองค์กร
(๓.๑) สานักงานอธิการบดี
(๓.๒) สานักงานวิทยาเขต
(๓.๓) บัณฑิตวิทยาลัย
(๓.๔) คณะ จานวน ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และคณะสังคมศาสตร์
(๓.๕) สถาบัน จานวน ๑ สถาบัน คือ สถาบันวิจัยญาณสังวร
(๓.๖) ศูนย จานวน ๑ ศูนย์ คือ ศูนย์บริการวิชาการ
(๓.๗) วิทยาลัย จานวน ๓ วิทยาลัย คือ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ยโสธร และวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์

- ๑๔ -

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

สานักงานอธิการบดี

สานักงานวิทยาเขต

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

มหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย

คณะศาสนา
และปรัชญา

สิรินธรราชวิทยาลัย

คณะศึกษาศาสตร์

อีสาน

คณะมนุษยศาสตร์

ล้านนา

คณะสังคมศาสตร์

สถาบัน
สถาบันวิจัย
ญาณสังวร

ศูนย์

ศูนย์บริการวิชาการ

วิทยาลัย
มหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย
วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์ยโสธร
วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์

ศรีธรรมาโศกราช

ร้อยเอ็ด

ศรีล้านช้าง

๒.๒ วิทยาลัยและศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา
๑) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
(๑) อานาจหน้าที่
- จัดการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการด้านศาสนาและคุณธรรม
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
(๒.๑) วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชั้นนาด้านศาสนศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน”
(๒.๑) พันธกิจ
 ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรอบรู้ ด้ า นศาสนศึ ก ษา บู ร ณาการความรู้ ท างวิ ช าการ
ประสบการณ์ และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เกิดความรู้คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้
 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

- ๑๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติพร้อมทั้งให้บริการวิชาการและทาประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
 เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมทั้งแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่
 พัฒนาระบบบริหารของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติด้วยหลักธรรมาภิบาล
(๒.๓) ค่านิยมองค์กร
“เป็นนายแห่งตน ฝึกฝนเชี่ยวชาญ วิชาการสู่สากล สร้างคนมีคุณภาพ รับผิดชอบสังคม
มั่นคงในคุณธรรม” หรือ MUCRS
M Mastery เป็นนายแห่งตน ฝึกฝนเชี่ยวชาญ
U Universality วิชาการสู่สากล
C Capability สร้างคนมีคุณภาพ
R Responsibility รับผิดชอบสังคม
S Sustainability มั่นคงในคุณธรรม
(๓) โครงสร้างองค์กร
(๓.๑) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา)
(๓.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
(๓.๓) หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

- ๑๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(สาขาศาสนศึกษา)

หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

กลุ่มงานต่าง ๆ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหาร วิจัย
และบริการวิชาการ

งานกายภาพ
และโสตทัศนูปกรณ์
หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาศาสนศึกษา
(หลักสูตรนานาชาติ)

งานกิจการนักศึกษา

งานปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

งานคลัง

งานวิเทศสัมพันธ์

งานน้าทองสิกขาลัย

- ๑๗ ๒) วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
(๑) อานาจหน้าที่
- เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและ
บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกาลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
(๒.๑) วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านวิทยาการอิสลามและ
โลกมุสลิมในภูมิภาค โดยมีการวิจัยเป็นฐาน
(๒.๒) พันธกิจ
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานหลักการอิสลาม
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการอิสลามใน
ระดับภูมิภาค
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตะวันออกกลาง
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอิสลามและศูนย์พัฒนาทักษะทาง
ภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
 พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม เพื่อความเป็นนานชาติระดับสากล
 บูรณาการความรู้บนพื้นฐานอิสลามเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์
สากลให้แก่บัณฑิต
 ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของอิสลาม
 ทานุบารุง และเผยแพร่ ศิลปะ และวัฒนธรรมตามกรอบอิสลาม
(๒.๓) เป้าประสงค์
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถดารงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานอิสลาม มีทักษะชีวิต
จิตสาธารณะ (มุ่งประโยชน์ส่วนรวม) และสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน
 สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศ ด้านวิทยาการอิสลาม ด้านตะวันออกกลาง และโลกมุสลิมในภูมิภาค
 ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวิถีอัล-อิสลาม
 สร้างระบบบริหารและการจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
 พัฒนาหลักสูตรวิทยาการอิสลาม เพื่อความเป็นนานาชาติระดับสากล
 มีหน่วยงานที่จะเสริมสร้างวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
 ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(๓) โครงสร้างองค์กร
(๓.๑) สานักงานเลขานุการ
(๓.๒) สานักงานวิชาการและบริการชุมชน
(๓.๓) ภาควิชาอิสลามศึกษา

- ๑๘ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

สานักงานเลขานุการ

สานักงานวิชาการและบริการ
ชุมชน

ภาควิชาอิสลามศึกษา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริการวิชาการ

ระดับปริญญาตรี

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ระดับปริญญาเอก

๓) ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๑) อานาจหน้าที่
(๑.๑) เป็นแหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
(๑.๒) เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน
วงการวิชาการ
(๑.๓) เป็นศูนย์กลางการทากิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์หลัก
(๒.๑) วิสัยทัศน์ : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในระดับชาติและนานาชาติ
(๒.๒) พันธกิจ
 สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ประสานความรู้ปัจจุบันกับพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์
ของสังคมไทย
 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่สาธารณชน
(๒.๓) นโยบาย
 เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม
 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เ ชื่อถือ
และยอมรับในวงการวิชาการ

- ๑๙  เป็นศูนย์กลางการทากิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม
(๒.๔) วัตถุประสงค์หลัก
 เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ
 ส่งเสริมการวิจัยพระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักวิชาและด้านพฤติกรรมทางสังคม
 เป็นศูนย์กลางระดมความคิด เพื่อหาแนวทางประยุกต์คาสอนของพระพุทธศาสนา
เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม และของมวลมนุษย์
 เป็ น ศูน ย์ เ ผยแพร่ พุ ท ธธรรมด้ า นวิ ช าการ ให้ ก ว้า งขวางและลึ กซึ้ ง ยิ่ง ขึ้ น ทั้ ง ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ

๓. หน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา
๓.๑ หน่วยงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
- มหาเถรสมาคม
(๑) องค์ประกอบของมหาเถรสมาคม (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (แก้ไข
เพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๖๐))
(๑.๑) สมเด็จพระสังฆราช ทรงดารงตาแหน่งประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
(๑.๒) กรรมการอื่นอีกไม่เกิน ๒๐ รูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ
พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริย วัต รในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การ
ปกครองคณะสงฆ์
(๑.๓) เลขาธิการมหาเถรสมาคม คือ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
เลขาธิการโดยตาแหน่ง
(๒) อานาจหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๕ ตรี)
(๒.๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม
(๒.๒) ปกครองและกาหนดการบรรพชาสามเณร
(๒.๓) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ
และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
(๒.๔) รักษาหลักการพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
(๒.๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
(๓) การประชุมมหาเถรสมาคม
มหาเถรสมาคมมีวาระการประชุมตามปกติเดือนละ ๓ ครั้ง คือ ทุกวันที่ ๑๐ วันที่ ๒๐ และวันที่ ๓๐
ของทุกเดือน และอาจมีการประชุมในวาระพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเติมได้อีกตามที่เห็นสมควร
(๔) โครงสร้างองค์กร
(๔.๑) กองงานในสังกัดมหาเถรสมาคม
 กองบาลีสนามหลวง
 กองธรรมสนามหลวง

- ๒๐  กองงานพระธรรมทูต
 ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)
(๔.๒) คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๕ ตรี
และมาตรา ๑๙)
 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา
 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ
 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

- ๒๑ มหาเถรสมาคม

กองงานในสังกัด
มหาเถรสมาคม

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

กองบาลีสนามหลวง

คณะกรรมการฝ่าย
ปกครอง

กองธรรมสนามหลวง

คณะกรรมการ
ฝ่ายศาสนศึกษา

กองงานพระธรรมทูต

คณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

ศูนย์ควบคุม
การไปต่างประเทศสาหรับ
พระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

คณะกรรมการ
ฝ่ายเผยแผ่
พระพุทธศาสนา
คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณูปการ

คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

- ๒๒ -

๓.๒ หน่วยงานตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
๑) สานักจุฬาราชมนตรี
(๑) คุณสมบัติของจุฬาราชมนตรี
(๑.๑) เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๑.๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์
(๑.๓) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี
(๑.๔) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด
(๑.๕) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา
(๑.๖) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
(๑.๗) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(๑.๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑.๙) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๑.๑๐) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) อานาจหน้าที่
(๒.๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
(๒.๒) เผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
(๒.๓) พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ของบุคลากรและองค์กรมุสลิมทุกระดับ
(๒.๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
(๒.๕) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม
(๒.๖) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รภาครั ฐ ศาสนา และเอกชน เพื่ อ พั ฒ นาให้ เ กิ ด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
(๒.๗) สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว่ า งประเทศในด้ า นการบริ ห ารกิ จ การศาสนา
การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ
(๓) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์หลัก
(๓.๑) วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรในการขับเคลื่อนสังคมมุสลิม ในมิติทางด้านศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(๓.๒) พันธกิจ
 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
 เผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
 พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ของบุคลากรและองค์กรมุสลิมทุกระดับ
 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 เสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม
พหุวัฒนธรรม

- ๒๓  ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ศาสนา และเอกชน เพื่อพัฒนาให้ เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
 สร้างความร่ว มมือกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบริหารกิจการศาสนา
การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ
(๓.๓) ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พหุวัฒนธรรมดารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างพลังทางสังคม
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
(๓) โครงสร้างองค์กร
(๓.๑) สานักจุฬาราชมนตรี
(๓.๒) สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สานักจุฬาราชมนตรี
(๓.๓) สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สานักจุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรี

เลขานุการ
จุฬาราชมนตรี

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี

คณะอนุกรรมการ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี
ฝ่ายนิติศาสตร์อิสลาม

คณะที่ปรึกษา

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย
คณะอนุกรรมการ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี
ฝ่ายดาราศาสตร์

คณะทางาน

สานักงาน

- ๒๔ ๒) สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
(๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ตามพระราชบัญญัติการบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖)
(๑.๑) จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
(๑.๒) กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด ๓๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน มีวาระดารงตาแหน่ง ๖ ปี
(๑.๓) กรรมการอื่ น ซึ่ ง คั ด เลือ กโดยจุ ฬ าราชมนตรี จ านวน ๑ ใน ๓ ของจ านวนผู้ แ ทน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
(๒) อานาจหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘)
(๒.๑) ให้คาปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒.๒) ให้คาปรึกษาหรือข้อแนะนาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
และคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด
(๒.๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มอบหมาย
(๒.๔) ออกระเบี ยบเกี่ ยวกั บการจั ดการทรั พย์ สิ นและการจั ดหาผลประโยชน์ ของส านั กงาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดและมัสยิด
(๒.๕) ออกระเบียบวิธีการดา เนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจามัสยิด
(๒.๖) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการอิสลามประจา จังหวัดในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจั งหวั ด ในการนี้ คณะกรรมการกลางอิ สลามแห่ งประเทศไทยจะมอบหมายให้ คณะกรรมการอิ สลาม
ประจาจังหวัดที่ใกล้เคียงปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้
(๒.๗) พิจารณาวินิจฉัยคาร้องคัดค้านการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการอิสลามประจามัสยิด
ตามมาตรา ๔๐ (๔) (๕) และ (๖)
(๒.๘) จัดทาทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจ่ายของสานักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
(๒.๙) ออกประกาศและให้คารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม
(๒.๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม
(๒.๑๑) ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
(๒.๑๒) ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อื่ นตามที่ ก าหนดไว้ ในพระราชบั ญญั ติ การบริ หารองค์ กรศาสนาอิ สลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐
(๓) โครงสร้างองค์กร
(๓.๑) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
(๓.๒) เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
(๓.๓) ประธานฝ่ายต่าง ๆ
(๓.๔) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

- ๒๕ คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย
เลขาธิการ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประธานฝ่ายต่าง ๆ

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกิจการฮาลาล
ฝ่ายการเงิน พัสดุ และแผนงาน

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
ฝ่ายวิชาการ
และการศึกษา

ฝ่ายกิจการฮัจย์
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และกิจการอาเซียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ
ฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรี

ฝ่ายยาเสพติด
ฝ่ายนิติการ
ฝ่ายซะกาดและสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายประสานงาน
ฝ่ายงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย

- ๒๖ -

๓.๓ หน่วยงานตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์การศาสนาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๑๒
๑) องค์การศาสนาของศาสนาคริสต์
(๑) สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(๑.๑) วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
(๑.๑.๑) วิสัยทัศน์ : ประชากรของพระเจ้า ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา
ติดตาม และประกาศพระเยซูคริสตเจ้า
(๑.๑.๒) พันธกิจ
 ด้านการศาสนา มีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ เผยแพร่ศาสนา และดูแล
อภิบาล อบรมสั่งสอนคริสตชนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตามพิธีกรรม
ทางศาสนา ให้บริการด้านการศาสนาและพิธีกรรม จัดสร้างศาสนสถาน วัดและสานักสอนศาสนาในที่ต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน และรับผิดชอบในกิจการต่างๆของศาสนา กับดารงศาสนาให้เจริญก้าวหน้า
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับองค์การทางศาสนาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ด้านการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินงาน
ที่สาคัญ คือ จัดการและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมถึง การจั ด การศึ ก ษาตามพั น ธกิ จการศึ ก ษาคาทอลิก เพื่อ ส่ งเสริม คุ ณภาพชี วิ ต ของนั ก เรี ย นให้ ไ ด้ รั บ
การอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 ด้านการสังคมและอนุรัก ษ์สิ่งแวดล้อม มีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ดาเนิ นการให้ คริสตชนยึด มั่น และให้ความสาคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้บริการสังคมบน
พื้นฐานจิตตารมณ์แห่งความรักและการรับใช้ ให้ความช่วยเหลือและอุปการะผู้ประสบความยากลาบาก
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้ความร่วมมือกับองค์การศาสนา
และองค์การอื่น ๆ ในด้านสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ า
แก่ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
 ด้านการแพทย์ อนามัยและสาธารณสุข มีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
ดาเนินกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ บริการด้านการรักษาพยาบาล
แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จากัดชั้นวรรณะและศาสนา ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทางราชการในด้าน
การแพทย์ อนามัย และสาธารณสุข
 ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ จัดให้ มี
สื่อสาร และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่ งเสริมและสนับสนุน
กิจการทางด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(๑.๒) โครงสร้างองค์กร
(๑.๒.๑) สานักงานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 สานักเลขาธิการ
 สานักนโยบาย
 สานักงบประมาณและทรัพยากรบุคคล

- ๒๗ (๑.๒.๒) กรรมาธิการหลัก
 กรรมาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน
 กรรมาธิการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
 กรรมาธิการฝ่ายสังคม
 กรรมาธิการฝ่ายสื่อสารสังคม
(๒) สภาคริสตจักรในประเทศไทย
(๒.๑) นิมิต พันธกิจ และการปกครอง
(๒.๑.๑) นิมิต : สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีเอกภาพแห่งการรับใช้ เพื่อประกาศ
พระกิตติคุณสร้างคริสตจักรที่มีสง่าราศี และสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติสุข
(๒.๑.๒) พันธกิจ
 พันธกิจการเผยแพร่และพัฒนาคริสตจักร มีหน้าที่หลักในการสนับสนุน
ส่งเสริมให้คริสตจักรภาค คริสตจักรท้องถิ่น หมวดคริสเตียน ศาลาธรรม และสถาบัน สามารถกระทาพันธกิจ
ของพระเจ้าได้ด้วยตนเอง
 พั น ธกิ จ การอภิ บ าลชี วิ ต คริ ส เตี ย น มี ห น้า ที่ ห ลัก ในการส่ง เสริม และ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบทบาทของสตรีคริสเตียน เยาวชนคริสเตียน ครอบครัวคริสเตียน ในการเป็นพยาน
ของพระเยซูคริสต์ รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้า
 พัน ธกิ จการคลัง และทรัพ ย์ สิน มีหน้ าที่ห ลักเกี่ ยวกับ การบริห ารงาน
ด้านการเงิน การคลั ง การบัญ ชี งบประมาณและทรั พย์ สิน ทั้ง ปวงของสภาฯ และมู ลนิ ธิฯ และจัด ให้ มี
สวัสดิการต่าง ๆ สาหรับบุคลากรในสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 พั น ธกิ จ การศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการพั ฒ นาเยาวชนคริ ส เตี ย น
และบุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซูคริสต์
 พั น ธกิ จ การแพทย์ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการให้ ก ารบ าบั ด รั ก ษาพยาบาล
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์
(๒.๑.๓) การปกครอง
สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคริสตจักรภาค
คริสตจักรท้องถิ่น หมวดและศาลาธรรม อีกทั้งมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์ร่วมทา
พันธกิจของพระเจ้าอย่างครบวงจร สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับคริสตจักรสากล อาทิ
เป็ น สมาชิ ก ของสภาคริ ส ตจั ก รสากล (World Council of Chruch: WCC) สภาคริ ส ตจั ก รแห่ ง เอเชี ย
(Christian Conference of Asia: CCA) และสหคริสตจักรปฏิรูปสากล (World Communion of Reform
Churches: WCRC)
(๒.๒) โครงสร้างองค์กร
(๒.๒.๑) สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 คณะกรรมการอานวยการ
 คณะกรรมการดาเนินงาน

- ๒๘  กรรมการมูลนิธิ
(๒.๒.๒) สานักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 งานตามพันธกิจ
 งานสงเคราะห์อื่น ๆ
(๓) สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
(๓.๑) คติพจน์ และวัตถุประสงค์
(๓.๑.๑) คติพจน์ : “พันธกิจเป็นหลัก ความรักเป็นฐาน บริการเป็นเลิศ”
(๓.๑.๒) วัตถุประสงค์
 ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือกันของคริสตชน
 ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
 ส่งเสริมการเจริญฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียน
 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อสารมวลชนของคริสเตียน
 ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และสาธารณประโยชน์
(๓.๒) โครงสร้างองค์กร
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย มีสมาชิกภาพ ๓ ประเภท ประกอบด้วย
(๓.๒.๑) สมาชิ กประเภทสามั ญ ได้ แก่ องค์ กรคริ สตจั กร องค์ การพั นธกิ จ และสถาบั น
ศาสนศาสตร์
(๓.๒.๒) สมาชิกประเภทวิสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสน
ศาสตร์ที่ต้องการร่วมพันธกิจและสามัคคีธรรมกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่พร้อมเป็นสมาชิกสามัญ
(๓.๒.๓) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ได้แก่ องค์ การต่ างประเทศที่มาร่วมทาพั นธกิ จ
ในประเทศไทย เป็นสมาชิกในรูปแบบพันธมิตรเท่านั้น
(๔) สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
(๔.๑) พันธกิจ
(๔.๑.๑) พั น กิ จ ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แบ๊ บ ติ ส ต์ อื่ น ๆ มี ก ารจั ด อบรมผู้ น า
ในชนบท เพื่อขยายงานคริสตจักรในชนบท และมุ่งประสานงานในหมู่คริสตจักรทั้งหลายในแบ๊บติสต์ ให้ร่วม
ใจกันในการทาพันธกิจในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ งานสังคมสงเคราะห์ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
องค์กรหรือหน่วยงานที่ทางานด้านนี้อย่างเด่นชัด ได้แก่ โรงพยาบาลคริสเตียนแบ๊บติสต์บางคล้า พันธกิจ
ศูนย์แสงเดือน พันธกิจเรือนจาคริสเตียนแห่งประเทศไทย และศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์
(๔.๑.๒) พั น ธกิ จ ด้ า นพั ฒ นาและสั ง คมสงเคราะห์ ทั้ ง ในกรุ ง เทพมหานครและ
ต่างจังหวัด จะศึกษาและทาการสงเคราะห์เพื่อชุมชนผ่านโรงพยาบาล มุ่งเน้นการประกาศพระกิตติคุณควบคู่
กับการรักษาพยาบาล
(๔.๒) โครงสร้างองค์กร
(๔.๒.๑) ส.ค.บ. กรุงเทพมหานครและภาคกลาง
(๔.๒.๒) ส.ค.บ. ภาคตะวันออก
(๔.๒.๓) ส.ค.บ. ภาคเหนือ
(๔.๒.๔) ส.ค.บ. ภาคอีสาน
(๔.๒.๕) ส.ค.บ. ภาคใต้

- ๒๙ (๕) มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
(๕.๑) พันธกิจ
(๕.๑.๑) ประกาศให้คนทั้งหลายรู้จักประเสริฐแห่งองค์พระเยซูคริสต์
(๕.๑.๒) ประกาศให้คนทั้งหลายรู้จักวันสะบาโตที่แท้จริงของพระเจ้า ตามที่ได้จารึกไว้
ในหนังสือ พระคริสตธรรมเอกโซโด บทที่ ๒๐ ข้อ ๘ - ๑๑ ซึ่งเป็นข้อที่ ๔ ในพระบัญญัติ ๑๐ ประการ
ของพระเจ้า เนื่องจากคนจานวนมากได้ล่วงละเมิดพระราชบัญญัติข้อนี้
(๕.๑.๓) สอนให้คนทั้งหลายดาเนินชีวิตตามคาสอนที่ได้กล่าวไว้ในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ของพระเจ้า
(๕.๑.๔) สอนให้คนทั้งหลายเตรียมพร้ อม เพื่อต้อนรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
ขององค์พระเยซูคริสต์
(๕.๒) โครงสร้างองค์กร
- ประธานสานักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
 เหรัญญิก
 เลขาธิการฝ่ายบริหาร
๒) องค์การศาสนาของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
(๑) สมาคมฮินดูสมาช
(๑.๑) ภารกิจ
กิจการของสมาคมฮิน ดูสมาชจะยึด มั่ นอยู่กั บคาสอนของศาสนาพราหมณ์ - ฮิน ดู
และกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งของสมาคม ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันในตอนต้น ๆ คือ นัดชุมนุมกันในเวลา
กลางคืนของทุกวันจันทร์ เพื่อสวดมนต์และขับร้องเพลงถวายพระเป็นเจ้า และอ่านบรรยายความหมาย
ของคาสอนในคัมภีร์ภควัทคีตา บางครั้งก็มีการอ่านบทความอันว่าด้วยเรื่องราวทางศาสนา และมีการแสดง
ปาฐกถาของผู้ทรงวิทยาคุณ
(๑.๒) โครงสร้างองค์กร
(๑.๒.๑) ฝ่ายเทพมณเฑียร มีหน้าที่เผยแพร่ศาสนา จัดให้มีการบูชากราบไหว้ พิธีบูชายัญ
อานวยความสะดวกแก่ผู้มาศึกษาหาความรู้จากเทพมณเฑียร
(๑.๒.๒) ฝ่ายวัฒนธรรมและศิลปะ มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในกิจการด้านวัฒนธรรม
ที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จัดหานักแสดงปาฐกถา นักเผยแพร่วัฒนธรรมจากประเทศอินเดียมาแสดง
ในประเทศไทย จัดการแสดงละครที่มีเนื้อหาสาระทางศาสนา นาฏศิลป์ ดนตรีให้ความช่วยเหลือร่วมมือ
แก่นักศึกษาไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศอินเดีย จัดพิมพ์หนังสือ หรือเอกสารเกี่ยวกับสมาคม
ตลอดจนบทความที่เป็นประโยชน์แก่ความสัมพันธ์ด้านศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
อินเดีย
(๑.๒.๓) ฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนได้ตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
มีชื่อว่าโรงเรียน “บาตรวิทยาลัย” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ภารตวิทยาลัย”
(๑.๒.๔) ฝ่ายกองทุนสงเคราะห์จัดให้เงินช่วยเหลือแก่บรรดาสมาชิกของสมาคม
(๑.๒.๕) ฝ่ายกิจกรรมของสมาคม ให้ความร่วมมื อในกิจการด้านส่งเสริมภราดรภาพ
แก่สมาชิก
(๑.๒.๖) ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สมาชิกผู้ประสบภัย

- ๓๐ (๒) สมาคมฮินดูธรรมสภา
(๒.๑) วัตถุประสงค์
(๒.๑.๑) เผยแพร่และ ส่งเสริมศาสนา พราหมณ์-ฮินดู นิกายสฺมารฺตในกลุ่มชาวอินเดีย ที่นับถือ
ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และ/หรือชนชาวอื่น ๆ ที่มีความสนใจในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ในราชอาณาจักรไทย
(๒.๑.๒) สร้างและส่งเสริมมิตรภาพกับศาสนิกชนอื่น ๆ
(๒.๑.๓) ร่วมมือกับกรมการศาสนา และปฏิบัติตามนโยบายและโครงการของรัฐบาลไทย
(๒.๒) โครงสร้างองค์กร
(๒.๒.๑) ฝ่ายสมาคม
(๒.๒.๒) ฝ่ายวัดวิษณุ
๓) องค์การศาสนาของศาสนาซิกข์
(๑) สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา
(๑.๑) วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
(๑.๑.๑) เผยแพร่คาสั่งสอนของพระศาสดาทั้งสิบพระองค์ของซิกข์ (คือพระศาสดา
คุรุนานัก ถึงพระศาสดาคุรุโควินทสิงห์) และพระคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ
(๑.๑.๒) ดู แ ลจั ด การศาสนสถานของซิ ก ข์ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และจั ด ตั้ ง ศาสนสถานใหม่
ตามต้องการ
(๑.๑.๓) จัด การแปลและพิมพ์พระคัมภีร์ และหนังสืออันเป็นการรับรองออกแพร่
ในภาษาต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือใหม่ ๆ
(๑.๑.๔) ใช้การพูดและปริทัศน์เผยแพร่ธรรมและจริยศึกษาเพื่อประโยชน์สุขของสังคมมนุษย์
(๑.๑.๕) อานวยการเฉลิมฉลองของวันสาคัญทางศาสนา และจัดชุมนุมทางศาสนาประจาวัน
(๑.๑.๖) จัดบริการที่พักอาหารให้แก่เหล่าศาสนาจารย์ที่ประจาอยู่ ณ สมาคมและผู้ที่
ทางคณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควร
(๑.๑.๗) เพื่อแพร่ธรรมและความเจริญของสังคม โดยจัดให้มีศาสนาจารย์ และคณะ
สังคีตจารย์ในโอกาสต่าง ๆ
(๑.๑.๘) ส่งนักเรียน นักศึกษา นักประพันธ์ นักปาฐกถา วิทยากร หรือผู้เหมาะสม
ไปศึกษาค้นคว้าศาสนาและสังคมซิกข์ตามศูนย์ซิกข์ต่าง ๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม
(๑.๑.๙) จัดตั้งสถานศึกษาในทุกระดับ และจัดการส่งเสริมเพื่อการศึกษาของนักเรียน
นิสิตนักศึกษาให้ทัน และเกื้อกูลเพื่อการศึกษาติดต่อ และมีสัมพันธภาพอันดีงามกับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่ างประเทศ ให้ ค งไว้ ซึ่ ง ความเชื่ อ มั่น ในธรรมวิ นั ย ย้ าความส าคั ญ แห่ง ศาสนบัญ ญั ติ ข อง
พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์ จัดให้มีพิธีรับอมฤตแก่ผู้ประสงค์จะเข้ารับกรรมสิ ทธิ์ในซิกข์ศาสนสถานทุกแห่ง
ในศาสนสมบัติตลอดจนในทรัพย์สินต่างๆ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของซิกข์
ศาสนสถานที่ตั้งแล้ว ทั้งที่จะก่อตั้งโดยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิคุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ซึ่งอาจมีอุปถัมภ์
ศาสนกิจและศาสนิกชนตามศาสนสถานเหล่านั้น และจัดตั้งกรรมการบริหารและศาสนาจารย์ประจา
(๑.๑.๑๐) อานวยการสอนภาษาปัญจาบีในอักขระวิธีคุรุมุขคี และประวัติศาสนาซิกข์
(๑.๑.๑๑) ให้มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล และองค์การศาสนาอื่น ๆ
(๑.๑.๑๒) ดาเนินการ “ครัวพระศาสดา” ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
(๑.๑.๑๓) เผยแพร่ธรรม และให้ความร่วมมือกับสถาบันศาสนาต่างๆ
(๑.๑.๑๔) บาบัดทุกข์บารุงสุขแก่มนุษย์ทั่วไป

- ๓๑ (๑.๑.๑๕) อานวยการจัดศาสนพิธีให้แก่ซิกข์ศาสนิกชนทุกประการ
(๑.๑.๑๖) เมื่ อมีความจาเป็ นและเหมาะสม สามารถจัด ตั้ งคณะกรรมการบริห าร
และอนุกรรมการต่าง ๆ หรือมูลนิธิ เพื่อให้ดาเนินกิจการของสมาคม ได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์
(๑.๒) โครงสร้างองค์กร
- คณะกรรมการบริหารสมาคม
 นายกสมาคม
 อุปนายกสมาคม
 เลขานุการสมาคม
 รองเลขานุการสมาคม
 เหรัญญิกสมาคม
 รองเหรัญญิกสมาคม
 ปฏิคม
 รองปฏิคม
 กรรมการทั่วไป
(๒) สมาคมนามธารีสังคัต
(๒.๑) ภารกิจ
(๒.๑.๑) ภารกิจทางศาสนาและการเผยแผ่หลักคาสอน
(๒.๑.๒) ภารกิจทางสังคมและสาธารณประโยชน์
(๒.๑.๓) ภารกิจทางด้านการศึกษา
(๒.๒) โครงสร้างองค์กร
(๒.๒.๑) โครงสร้างทางด้านการบริหาร โดยให้มีคณะกรรมการ ทาหน้าที่บริห าร
กิจการของสมาคมให้มีกรรมการจานวนไม่เกิน ๑๕ คน มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ๑๓
คน ส่ว นกรรมการอีก ๒ คน ได้จากการแต่งตั้ง สามารถอยู่ในตาแหน่งได้คราวละ ๒ ปี โดยที่การดารง
ตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ สมัย
(๒.๒.๒) โครงสร้างการดาเนินงาน
 โครงสร้างทางศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแผ่คาสอนทางศาสนาและ
ศาสนสถาน ซึ่งมีอยู่ ๒ แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่
 โครงสร้างทางสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสาธารณะกุศลต่าง ๆ
 โครงสร้างทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น
กรุงเทพฯ (MISB) ที่อยู่ภายใต้สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย

- ๓๒ -

ส่วนที่ ๓
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
๑.๑ การเสริมสร้างส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และร่วมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน
๑.๒ การสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และภาคี
การพัฒนาต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๓ การรณรงค์และประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการทุจริตจากทุกภาคส่วน ในการกระตุ้นและปลุกจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดีหน้าที่
ของข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด
๑.๔ การเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง เพิ่ ม สมรรถนะและพั ฒ นาระบบราชการไทยโดยยึ ด หลั ก บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๕ การเสริมสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา
และสามารถประยุกต์หลักดังกล่าวสาหรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข
มีจิตสานึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
๑.๖ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันพฤติกรรมของ
ข้าราชการที่ไม่พึงประสงค์
๑.๗ การสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
๑.๘ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร และจัดช่องทางให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ในการที่จะตรวจสอบการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
๑.๙ การผลิตสื่อเผยแพร่ตามโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งส าหรั บ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
เพื่อเสริมสร้างราชการและประเทศไทยให้ใสสะอาด
๑.๑๐ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ

๒. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
๒.๑ รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง
๒.๒ วิ เ คราะห์ ประเมิ น เรื่ อ งราว เหตุ ก ารณ์ ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และปฏิ บั ติ ก าร
ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
๒.๓ ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
๒.๔ รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาทั น ที ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ งราวระหว่ า งการปฏิบัติ
และภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว
๒.๕ ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย
๒.๖ ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

- ๓๓ -

๓. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๓.๑ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๑) เสนอแนะและให้ ค วามเห็ น ต่อ คณะรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกั บ นโยบายการส่ ง เสริ ม คุ ณธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทย
๒) เสนอแนะต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ มี ห รื อ แก้ ไ ขกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
๓) เสนอแผนแม่ บ ทการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในสั ง คมไทยต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่ออนุมัติ
๔) ประสานนโยบายและแผน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
๕) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงาน และโครงการต่ า ง ๆ ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการ
๖) กาหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
๗) กาหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพื่อให้ประชาชน
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
๘) เชิ ญ ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านอื่ น ในหน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ บุค คล
ที่เ กี่ย วข้อ งมาสอบถามข้อ เท็จ จริง รวมทั้ง เรีย กเอกสารจากหน่ว ยงานของรัฐ หรือ บุค คลที่เกี่ยวข้อง
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
๙) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
๑๐) ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ นายกรั ฐ มนตรี
มอบหมาย
๓.๒ อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
๑) จัดทาแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ
๒) สงเสริมจัดทาและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวข้อง
๓) สนั บ สนุ น การฝ กอบรมด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เครือขายองคกรที่เกี่ยวข้อง
๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการ
ที่ เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย
๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๔. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔.๑ อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือ คาสั่ง
หรือขั้น ตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จาเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ

- ๓๔ ๒) แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ เห็ น ว่ า มี ผู้ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นหรื อ ความไม่ เ ป็ น ธรรม
อั น เนื่ อ งมาจากการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหรื อ ปฏิ บั ติ น อกเหนื อ หน้ า ที่ แ ละอ านาจตามกฎหม ายของ
หน่ ว ยงานของรัฐหรือ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัด หรือระงั บ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ
๔.๒ อานาจหน้าที่ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๑) รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
๒) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔) ด าเนิ น การหรื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หรื อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ
ภาคเอกชน ในการเผยแพร่ค วามรู ้ค วามเข้า ใจแก่ป ระชาชนเ กี ่ย วกับ การด าเนิน การตามหน้า ที่
และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน
๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติมอบหมาย
ทั้งนี้ มีสานั กส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัด สานักงานผู้ต รวจการ
แผ่นดิน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนามาตรฐานจริยธรรม งานส่งเสริมจริยธรรม งานตรวจสอบ
จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

๕. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๕.๑ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
๒) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
๓) กากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม ๑) และ ๒) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
๔) ให้ คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ย วกับการใช้ จ่ายเงินแผ่ นดิน ให้เป็น ไปตาม
กฎหมายว่ าด้ ว ยวิ นั ย การเงิ น การคลัง ของรัฐ รวมทั้ งการให้ค าแนะน าแก่ หน่ วยงานของรัฐ ในการแก้ ไ ข
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
๕.๒ อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๑) รับผิด ชอบงานธุรการ และดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจ และหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น
๒) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
กรรมการ และผู้ว่าการ
๓) ดาเนินการเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้ าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ
๔) จัด ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่น
ของสานักงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ

- ๓๕ ๕) ประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศหรื อ ระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ
การตรวจเงินแผ่นดิน
๖) จัด ท ารายงานผลการปฏิ บัติ ง านประจ าปี แ ละรายงานผลการปฏิ บัติ ง านระหว่ า งปี
เสนอต่อ คณะกรรมการเพื่อให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
๗) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรบตรวจตามข้อเสนอแนะของสานักงาน
๘) รวบรวมคาสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน รวมถึง
เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ
๙) เผยแพร่ ผ ลการตรวจสอบให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไปตามหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย

๖. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖.๑ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑ ) ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ร า ย ง า น ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง เ กี ่ ย ว กั บ ก า ร ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดทารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
ใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
๕) สร้ า งเสริ ม ทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของสิ ท ธิ มนุษยชน
๖) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
๖.๒ อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑) รับผิดชอบงานธุรการและดาเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุ
ภารกิจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น
๒) อ านวยความสะดวก ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการและกรรมการ
๓) ศึ ก ษา รวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ งานของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน
เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
๔) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ใดตามที่ มี ก ฎหมายก าหนดหรื อ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการกาหนด

- ๓๖ -

๗. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
๗.๑ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑) ไต่ ส วนและมี ค วามเห็ น กรณี มี ก ารกล่ า วหาว่ า ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ตุ ล าการ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู ้ ด ารงต าแหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ หรื อ ผู ้ ว ่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ผู้ ใ ดมี พฤติการณ์ร่ารวยผิด ปกติ ทุจริต ต่อ หน้า ที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ห รือใช้อานาจขัด ต่อบทบัญญัติ
แห่ง รัฐ ธรรมนูญ หรือ กฎหมาย หรือ ฝ่า ฝืน หรือ ไม่ป ฏิบัติต ามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมอย่า งร้า ยแรง
เพื่อ ดาเนิ น การต่อ ไปตามรัฐ ธรรมนู ญหรือตามพระราชบั ญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนูญ ว่าด้ วยการป้อ งกั น
และปราบปรามการทุจริต
๒) ไต่ ส วนและวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ร่ ารวยผิ ด ปกติ กระท าความผิ ด ฐานทุ จ ริ ต
ต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่ง หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
เพื่อดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓) กาหนดให้ ผู้ด ารงตาแหน่ งทางการเมื อง ตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญ ผู้ด ารงตาแหน่ ง
ในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงิ นแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส
และบุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ รวมทั้ ง ตรวจสอบและเปิ ด เผยผลการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น และหนี ้ส ิน
ของบุค คลดัง กล่า ว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการป้อ งกัน และ ปราบปราม
การทุจริต
๔) หน้าที่และอานาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
๗.๒ อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๑) รั บ ผิด ชอบงานธุ ร การ และด าเนิน การเพื่ อ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุ ภารกิ จ
และหน้าที่ ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น
๒) อานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ
๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต
๔) ดาเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับ การทุจริต และประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๕) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนรวมตั ว กั น เพื่ อ มี ส่ ว นร่ ว มในการรณรงค์
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส ตามกลไกที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดตามมาตรา ๓๓
๖) เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๗) จั ด ท าระบบสารสนเทศของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการดาเนินการของ
แต่ละเรื่อง เพื่อกรรมการจะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และตามที่กฎหมายบัญญัติ
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๘. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)

๘.๑ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพั ฒ นาการป องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
ในภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
๒) เสนอแนะและใหคาปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๓) เสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกาหนดตาแหนงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอรัฐธรรมนูญ
วาด้วยการป้องกนและปราบปรามการทุจริต
๔) ไตสวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทาการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕) ไตสวนข้ อ เท็ จจริ งและสรุ ปส านวนพร้ อมทั้ งความเห็ น สงพนั ก งานอั ย การเพื่ อ ฟอง
คดีอาญาตอเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๖) จั ด ท ารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าป เสนอต อคณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ เสนอต อ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย
๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย
๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
๘.๒ อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุน และอานวย
ความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒) ประสานงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๔) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต
๕) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละกฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ใน ๓) ให้สานักงานหารือ
และทาความตกลงร่วมกันกับสานักงาน ป.ป.ช

๙. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๙.๑ เพื่อปลูกจิตสานึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นสาคัญ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีความใสสะอาด
๙.๒ เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
๙.๓ ให้ความช่วยเหลือในการให้คาปรึกษา แนะนา การจัดฝึกอบรม การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
๙.๔ จัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
๙.๕ ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทานองเดียวกัน
๙.๖ ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ
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๑๐. มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส่ในประเทศไทย
๑๐.๑ ส่งเสริมให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของความโปร่งใสและภัยจากคอร์รัปชัน
๑๐.๒ ส่งเสริมจริยธรรมให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๐.๓ ส่งเสริมความโปร่งใสให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนและองค์กรในสังคม
๑๐.๔ ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส
๑๐.๕ ประสานความร่ว มมือและสร้างเครือข่า ยกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่อง
ความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชัน

๑๑. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

๑๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในด้านวิชาการ
การบริหาร และกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน
๑๑.๒ จัดหาทุน เพื่อการดาเนินงาน หรือเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
๑๑.๓ ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยค้นคว้า ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนกิจการ
๑๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยบ่มเพาะทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
๑๑.๕ สนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
๑๑.๖ ดาเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
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ส่วนที่ ๔
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑. กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ ก าหนดกรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานด้ า นวั ฒ นธรรมระยะ ๒๐ ปี ซึ่ ง มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และ
กรอบทิ ศ ทางตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รวมทั้ ง ข้ อ คิ ด เห็ น จากสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นวั ฒ นธรรมและบริ บ ท
การเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ งเศรษฐกิ จ และสั ง คมวั ฒ นธรรมทั้ ง ภายในและภายน อกประเทศ
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ดังนี้
๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรมได้ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐
กรอบทิศทางตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้ ง
ข้อ คิด เห็ น จากสภาขับ เคลื่ อนการปฏิรู ป ประเทศที่ เ กี่ ยวข้อ งด้ านวั ฒนธรรมและบริ บทการเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้
วิสั ยทัศน์ : “ วัฒ นธรรมสร้างคนดีสร้างสังคมดีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทานุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มี
การรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนาความเป็นไทยสู่สากล
(๔) สร้างจิตสานึกสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย
(๕) จั ด การศึ ก ษาวิ จั ย บริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละสร้ า งนวั ต กรรมด้ า นศาสนา ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
(๖) ยกระดับการบริหารจัดการกลไกมาตรการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายต่าง ๆ ด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
(๑) เสริ ม สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละพั ฒ นากลไกในการอนุ รั กษ์
และสืบทอดวัฒนธรรม
(๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
(๓) พัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก
(๔) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย
(๕) พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานในการจั ด การศึ กษาวิ จัย บริห ารจัด การความรู้ แ ละสร้ า ง
นวัตกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
(๖) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม

- ๔๐ ๑.๒ นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
๑) กรอบนโยบายด าเนิ น งานให้ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น องค์ ก รขั บ เคลื่ อ นประเทศชาติ
ในมิติทางวัฒนธรรม ๓ มิติ (มอบไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) ประกอบด้วย
(๑) สร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้
เป็นสังคมที่มีความสงบสุขบนพื้นฐานค่านิยมแห่งความเป็นไทย ๑๒ ประการ (ตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ)
(๑.๑) สร้ า งรายได้ แ ละสั ง คมอยู่ ดี กิ น ดี มี ค วามมั่ น คั่ ง ด้ ว ยทุ น และทรั พ ยากร
ทางวัฒนธรรม โดยการสร้างความอยู่ดีมีสุขการกินดีอยู่ดีนารายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนท้องถิ่นประเทศชาติจาก
การท่องเที่ยวสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย
(๑.๒) เสริ ม สร้ า งเกี ย รติ ภู มิ ภาพลั ก ษณ์ แ ละความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ข องประเทศด้ ว ย
มิติทางวัฒนธรรม โดยการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้คนในชาติและสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
นานาชาติ
(๒) จุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒.๑) การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์พัฒนา สืบสาน
มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
(๒.๑.๑) ส่ ง เสริ ม การจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์
(๒.๑.๒) ด าเนิ นงานตามแนวทางพระราชด าริ พระบรมราโชวาทพระราชด ารั ส
และส่งเสริมการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
(๒.๑.๓) อุ ป ถั ม ภ์ คุ้ ม ครองศาสนาและส่ ง เสริ ม การน าหลั ก ธรรมทางศาสนา
มาใช้ในชีวิตประจาวัน
(๒.๑.๔) อนุ รัก ษ์พัฒ นาและสืบสานมรดกทางศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยการ
บูรณปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขึ้นทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
(๒.๑.๕) ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(๒.๑.๖) ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
(๒.๒) การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย
(๒.๒.๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ
(๒.๒.๒) รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นไทยสู่ประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศทั่วโลก ๓ ระดับ ได้แก่
 วิถี ถิ่ น วิ ถี ไ ทย เพื่อ ส่ง เสริม ความเป็น ไทยให้ประชาชนชาวไทย
มีจิตสานึกและพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจาวันเพิ่มมากขึ้น เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดีขอบคุณ
ขอโทษ วินัย น้าใจ ไมตรี อาหารพื้นบ้าน ประเพณี การแสดงดนตรีพื้นบ้าน ผ้า การแต่งกายพื้นบ้านและ
ภาษาไทย/ภาษาถิ่น
 วัฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมอาเซี ย น เพื่อ ส่งเสริม ความเป็ น ไทย
รวมถึง ร่ว มมือ เชื่อ มโยง และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกร่วมของชาวอาเซียน อาทิ

- ๔๑ ประเพณี ร่ ว มของอาเซี ย น เช่ น สงกรานต์ ลอยกระทง การแสดงอาเซี ย น เช่ น หุ่ น โขน (รามายณะ)
หนังใหญ่ ผ้าการแต่งกาย อาหาร วรรณกรรม ภาษา กิจกรรมทางศาสนา และภาพยนตร์
 มรดกไทย มรดกโลก เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่นานาประเทศ
ทั่วโลก อาทิ มวยไทย อาหารไทย การแสดงโขนไทย ผ้า และการแต่งกายแบบไทย การขึ้นทะเบียนมรดกโลก
และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดแผนไทย สปาและสมุนไพรไทย ภาพยนตร์ โดยรณรงค์ผ่านการจัดกิจกรรม
ทางสื่อต่าง ๆ
(๒.๒.๓) การด าเนิ น งานวั ฒ นธรรมเพื่ อ ความยั่ ง ยื น ตามมติ ค ณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่
 จัดทามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม
 การประ กวด/แ ข่ ง ขั น ความเป็ น เลิ ศ ทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/ องค์กรต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม
 การดาเนินการเกี่ยวกับโขน ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนโขน
ในพื้นที่ (๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑ โรงเรียนนาร่อง) / จัดการประกวดโขนเด็ก / จัดการแสดงโขนสัญจร /
จัดทาหนังสือ“ โขน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่คนในสังคม
(๒.๓) การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
(๒.๓.๑) เสริ มสร้ างค่ านิ ยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล
(๒.๓.๒) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์
สาหรับเด็กและเยาวชน
(๒.๓.๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
(๒.๓.๔) การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒.๔) การพัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๒.๔.๑) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ หอจดหมายเหตุ แ ห่ ง ชาติ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมเฉลิ ม ราช
ชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รถฉายภายนตร์เคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่
(๒.๔.๒) ผลิต สื่อเผยแพร่ บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทัน สมัย
และน่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป
(๒.๔.๓) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาทางด้ า นศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
การจัดการความรู้และการนาผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
ในมิติวัฒนธรรม
(๒.๔.๔) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่
(๒.๔.๕) การนาแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ

- ๔๒ (๒.๕) การนาทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้
ทางเศรษฐกิจ
(๒.๕.๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ ๓ (พ. ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(๒.๕.๒) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมชัดเจนในการส่งเสริม
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น Creative Fine Arts ศูนย์บันดาลไทย
(๒.๕.๓) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรม
มหกรรมวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด
(๒.๕.๔) ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลสาคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
(๒.๕.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนศิ ลปินทุกแขนง โดยยกย่องเชิด ชูเกียรติศิลปิน
และปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม อาชี พ
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน
(๒.๕.๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
รวมทั้งสนั บสนุน การนาทุน และทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเพิ่มรายได้
ทางเศรษฐกิจ
(๒.๕.๗) การนายุทธศาสตร์ ส่งเสริ มศิล ปวั ฒนธรรมร่ว มสมั ย พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมให้มีเมืองแห่งศิลปะ
(๒.๖) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
(๒.๖.๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม
(๒.๖.๒) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระบบทุกกระบวนการ
(๒.๗) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม
(๒.๗.๑) ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่ สอดคล้องกับบริบทสังคม
ของจังหวัดชายแดนใต้
(๒.๗.๒) ส่งเสริมการใช้มิติทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน
(๒.๘) การพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนาภาพลักษณ์ไทยสู่สากล
(๒.๘.๑) เชื่อมโยงและพัฒนาความร่ วมมือทางวัฒ นธรรมกับสมาชิกอาเซีย น
และนานาชาติ ทั้ ง ในระดั บ ทวิ ภ าคี แ ละพหุ ภ าคี รวมทั้ ง น ามิ ติ ศ าสนาศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเสริ ม สร้ า ง
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ
(๒.๘.๒) ผลิตสื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและนาความเป็นไทยสู่สากลโดยดาเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก
(๒.๘.๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศในอาเซียน
ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์วันสาคัญทางศาสนาและกิจกรรมความร่วมมือเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒.๙) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม
(๒.๙.๑) พั ฒ นากฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การดาเนินงานทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม

- ๔๓ (๒.๙.๒) พั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก รและบุ ค ลากรเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดาเนินงาน
(๒.๙.๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
(๒.๙.๔) เสริมสร้างและพัฒนากลไกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม
อาทิ มาตรการภาษีมาตรการด้านงบประมาณ และกองทุนมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (CSR) ฯลฯ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๙.๕) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๓ เป้าหมายสาคัญของการดาเนินงานระยะ ๒๐ ปี
๑) ในปี ๒๕๖๒ มีงานด้านวัฒนธรรมที่สาคัญ ดังนี้
- ประกาศเมืองเพชรบุรีเป็น “เมืองช่างแห่งสยาม” ขึ้นบัญชี
- เสนอเมืองโบราณศรีเทพเทวสถานปราสาทพนมรุ้งเมืองต่าและปลายบัด ” รายชื่อเบื้องต้น
มรดกโลก
- นวดไทยได้รับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและเสนอ
“โนรา" เป็นลาดับต่อไป
- เปิดให้บริการ Big Data ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม
- น าสุ ด ยอดศิล ปิ น ไทยและอาเซี ย นไปเผยแพร่ ทั่ ว โลกจัด งานเทศกาลมรดกภู มิ ปั ญ ญา
มหกรรมหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจาส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน
- จัดนิทรรศการโบราณวัตถุล้าค่ายุคจิ๋นซีฮ่องเต้จากเมืองซีอานฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน
- ขยายผลส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมสร้าง
รายได้สู่ชุมชน
๒) ในระยะ ๕ ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ได้แก่
- เปิดพิพิธภัณฑ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เปิดบริการหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบนพื้นที่ ๓๕ ไร่
-เปิดบริการคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์
สึนามิจังหวัดพังงา
- ผลักดัน วัด พระมหาธาตุวรมหาวิหารและเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก โนรา ต้มยากุ้ง
มวยไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
- จัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand biennale ณ จังหวัดนครราชสีมาและเชียงราย
- ขยายผลการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศ
- พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใน EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ ๑
- ส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นดนตรี เป็น ๑ ชนิดได้ ๑๐๐ %
๓) ในระยะ ๑๐ ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ได้แก่
- เปิดให้บริการส่วนขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒
- “พระธาตุพนมเทวสถานปราสาทพนมรุ้งเมืองต่าและศรีเทพ” ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลก
- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีระบบนาชมที่ทันสมัย

- ๔๔ - ขยายผลเชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะ ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์อาหาร และเพชรบุรีเป็นเมือง
แห่งสกุลช่าง
- ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 5F สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้
เข้าประเทศได้ไม่น้อยกว่า ๕% ของ GDP
- พัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ใน EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ ๒
- เปิดระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม Big Data ให้บริการประชาชนได้สมบูรณ์
แบบต่อยอดองค์ความรู้สร้างรายได้ต่อไป
๔) ในระยะ ๒๐ ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ได้แก่
- พั ฒ นาและเปิ ด ให้ บ ริก ารศูนย์ วัฒ นธรรมแห่ง ประเทศไทยโดยมี เป้ าหมายให้เ ป็น ศูน ย์
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดระดับ ๑ ใน ๕ ของโลก
- เปิดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่ ๒๐๐ ไร่บริเวณคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี โดยผนึก
ก าลั ง กั บ องค์ ก รเครื อ ข่ า ยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางแหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ ที ย บเท่ า สถาบั น สมิ ธ โซเนี ย น
สหรัฐอเมริกา
- เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงราย
- เปิดพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดบริเวณปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
๑.๔ ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑) สานักงานปลัดกระทรวง
(๑) จั ด ท าและพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ อั น เป็ น แผนแม่ บ ทของกระทรวง ตามนโยบาย
ของกระทรวงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบาย
ในการตั้งและจัด สรรงบประมาณประจาปี รวมทั้งติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวง
(๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง
(๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
(๔) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง
(๕) ก ากั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตามและประเมิ น ผลรวมทั้ ง การประสานการปฏิ บั ติ ร าชการของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
(๖) ดาเนิน การเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
(๗) ดาเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม
(๘) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของปั ญ หาการเบี่ ย งเบนทางวั ฒ นธรรมและประสาน
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคมร่วมกันรวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
(๙) ด าเนิ น การและส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ ต ามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑
(๑๐) ดาเนินการเกี่ยวกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

- ๔๕ (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๒) กรมการศาสนา
(๑) ทานุบารุงส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
(๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง
(๔) ส่งเสริมดูแลรักษาและทานุบารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
(๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรองและสนับสนุน
การดาเนินการขององค์การศาสนา
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๓) กรมศิลปากร
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ดาเนินการบารุ งรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะ วิทยาการ
และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ในด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณกรรมประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิ ลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
(๓) ดาเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเป็นศูนย์ข้อมูล เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้าน
การพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
(๔) จั ด การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ด้ า นนาฏศิ ล ป์ ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ช่ า งศิ ล ป์ แ ละด้ า นอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
(๕) กากับดูแลการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๔) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๑) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์
(๒) ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
(๓) ส่ง เสริ มสนั บ สนุ น และพั ฒ นาศัก ยภาพการด าเนิน งานของสภาวั ฒนธรรมเครื อข่ า ย
วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
(๔) เป็นศูนย์กลางในการศึกษารวบรวมเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม
(๕) ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม
(๖) สนับสนุนส่งเสริมและประสานการดาเนินงานทางวัฒนธรรม

- ๔๖ (๗) ส่งเสริมและดาเนิน การปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ
(๘) ส่งเสริมดาเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการดาเนินงานของศิลปินแห่งชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
(๙) เสริมสร้างค่านิยมอันดีงามและเหมาะสมกับสังคมไทย
(๑๐) จั ด ท าโครงการและแผนปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม พั ฒ นา ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
วัฒนธรรม
(๑๑) ระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานทางวัฒนธรรม
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย
๕) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๒) ประสานงานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รศิ ล ปวั ฒ นธรรมทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ทั้ ง ใน
และต่างประเทศ
(๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๔) ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
(๕) ระดมทรั พ ยากรและจั ด ให้ มี ก องทุ น หรื อ แหล่ ง ทุ น ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย
(๖) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๑) จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพขั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
(๒) สร้ า งงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ นวั ต กรรมที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
(๓) เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
(๔) อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(๕) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกปณิธาน
๗) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
(๑) ดาเนินงานวิจัย รวบรวม เผยแพร่ ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศในสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
(๒) รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยเน้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(๓) ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
(๔) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน
ในการผลิตนักวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับงาน
และการบริการของศูนย์ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับสถาบันและหน่วยงานอื่น

- ๔๗ (๖) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์
เอกสาร การจัดทาสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
(๗) เป็ น ศู น ย์ ก ลางเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงกั บ สถาบั น การศึ ก ษาและหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๘) ให้การศึกษา อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้ า ใจเรื่ อ งสั ง คมและวั ฒ นธรรมเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา และอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญา
อย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของท้องถิ่นและของชาติ
๘) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
(๑) จัดหารวบรวมประเมินค่าคัดเลือกและจัดทาระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
(๒) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพื่อปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์
ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์
(๓) ศึ ก ษาวิ จั ย ตลอดจนสนั บ สนุ น การท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์ และสนั บ สนุ น ให้
มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการทาวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ
(๔) ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์รวมทั้งสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่
(๕) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ภ าพยนตร์ ใ นฐานะเป็ น สื่ อ การศึ ก ษางาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและการบั น เทิ ง และเป็ น แหล่ ง ให้ ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู้ น อกระบบการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
และการศึกษาตลอดชีวิต
(๖) จั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โสตทั ศ น์ และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ภาพยนตร์
เพือ่ เผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ
(๗) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับ
หอภาพยนตร์นานาชาติสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
(๘) เป็ น สมาชิ ก ภาพและเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารระหว่ า งชาติ
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ทั้งนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
๙) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนรวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
(๒) ส่งเสริมและสนั บสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่
รวบรวมองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็น
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชนในการดาเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรมอื่ น ๆ และการใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มทางสั ง คม
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี

- ๔๘ -

- ๔๙ -

ภาคผนวก
ข้อมูลติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ด้านการศาสนา
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- ๕๐ -

- ๕๑ -

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศาสนา
ลาดับ
หน่วยงาน/ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
ส่วนราชการ
1. สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
02 441 7999
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้า เลขที่ 25/25
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต้าบลศาลายา
อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผู้บริหาร
พันต้ารวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
092 904 4794
ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
02 2๐๙ 3699
เลขที่ 10 อาคารที่ท้าการกระทรวงวัฒนธรรม ชัน 2
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้บริหาร
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
๐๒ ๒๐๙ ๓๗๐๑
อธิบดีกรมการศาสนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
035 248 000 - 5
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ต้าบลล้าไทร อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170
ผู้บริหาร
พระราชปริยัตกิ วี, ศ.ดร.
๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๐
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ต่อ ๘๐๑๐
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
02 444 6000
248 หมู่ที่ 1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต้าบลศาลายา
อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
ผู้บริหาร
พระเทพบัณฑิต
๐๒ ๔๔๔ ๖๐๘๙
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาลัยและศูนย์ศึกษาเกีย่ วกับศาสนา
๕. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
02 800 2630 - 9
999 ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

FAX
02 441 7924

02 2๐๙ 36๒๒

035 248 006

02 444 6060

02 800 2659

- ๕๒ ลาดับ

หน่วยงาน/ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ผู้บริหาร
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 02 800 2630 - 9
รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา
๖. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
02 218 4654
ชัน 13 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์
02 218 4656
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330
๗. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 073 331 305
วิทยาเขตปัตตานี
073 313 928
๑๘๑ ถนนเจริญประดิษฐ์ ต้าบลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง
ต่อ 50
จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐
ผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหมั มัดรอฟลี แวหะมะ
คณบดีวิทยาลัยอิสลามศึกษา
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
๘. มหาเถรสมาคม
02 441 7992
อาคารหลวงพ่อวัดปากน้า ถนนพุทธมณฑล
ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
73170
ผู้บริหาร
พันต้ารวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
092 904 4794
ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
หน่วยงานตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐
๙. สานักจุฬาราชมนตรี
02 949 4278
อาคารส้านักจุฬาราชมนตรี ชัน 3 ศูนย์บริหารกิจการ 02 949 4312 - 3
ศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
10530
ผู้บริหาร
นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์
088 493 4747
ผู้อ้านวยการส้านักจุฬาราชมนตรี
๑๐. สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
02 096 9499
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
02 949 4308
เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ
02 949 4114
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

FAX

02 218 4652
-

02 441 7988

02 949 4220

02 949 4250
02 949 4341

- ๕๓ ลาดับ

หน่วยงาน/ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

ผู้บริหาร
พลต้ารวจตรี สุรนิ ทร์ ปาลาเร่
เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
องค์การศาสนา
๑๑. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
02 281 9563 - 4
เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
ผู้บริหาร
-ว่างนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
๑๒. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
02 661 1284 - 7
616 ในอุทยานเบญจสิริ ซอยสุขุมวิท 24
แยกซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขมุ วิท เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้บริหาร
นายแผน วรรณเมธี
ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
นายพัลลภ ไทยอารี
เลขาธิการองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
๑๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02 455 2525
เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
ผู้บริหาร
นายมณเธียร ธนานาถ
081 909 9892
นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๔. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
02 628 7280
165 วัดสามพระยา ถนนสามเสน 5 แขวงวัดสามพระยา
02 628 8878
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ผู้บริหาร
พันเอก (พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ
นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
1๕. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02 272 6452
58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

FAX

02 281 9563
กด 110

02 661 0555

02 413 3131

02 628 7283

02 272 6342

- ๕๔ ลาดับ

หน่วยงาน/ที่อยู่

ผู้บริหาร
นายสมพร เทพสิทธา
ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1๖. มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม เลขที่ 19
ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
ผู้บริหาร
แม่ชีสโรชา ไชยเกตุ
ประธานสถาบันแม่ชไี ทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
1๗. มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ
72/4 หมู่ที่ 2 ต้าบลบางกระทึก อ้าเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

FAX

081 513 3563
(คุณอุไรวรรณ)
02 009 2209

-

089 826 6451
081 831 2367
081 830 1923
081 253 0769
02 223 0316

-

1๘. มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
02 221 8001
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซอยโรงเรียนวัดสระเกศ
ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
ผู้บริหาร
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ
๑๙. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 02 681 3900
02 681 5369
122/11 ซอนนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา
02 681 5370
กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้บริหาร
พระคาร์ดนิ ัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แห่งประเทศไทย
2๐. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย
02 318 8235 - 7 02 318 3861 - 2
64/1 (54) ซอยรามค้าแหง 22 ถนนรามค้าแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ผู้บริหาร
ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช แจ้งมุข
ประธานคณะกรรมการสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

- ๕๕ ลาดับ
หน่วยงาน/ที่อยู่
2๑. สภาคริสตจักรในประเทศไทย
328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง) แขวงถนน
เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ผู้บริหาร
ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ มหชวโรจน์
ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
2๒. สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
เลขที่ 90 (อาคารสุเมธ) ถนนสุขุมวิท ซอย 2
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้บริหาร
ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ประธานสหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย
๒๓. มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย
12 ซอยปรีดี พนมยงค์ 37 ถนนสุขมุ วิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
ผู้บริหาร
นายนิรตั ิศัย อ้ายปั๋น
ประธานส้านักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
แห่งประเทศไทย
๒๔. สมาคมฮินดูสมาช
เลขที่ 136/1-2 ถนนศิริพงษ์ แขวงส้าราญราษฎร์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ผู้บริหาร
นายสุขติ นารูลา
ประธานสมาคมฮินดูสมาช
๒๕. สมาคมฮินดูธรรมสภา
เลขที่ 50 ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
ผู้บริหาร
นายอารีสดุ นั ปาบเดย์
ประธานสมาคมฮินดูธรรมสภา
๒๖. สานักพราหมณ์พระราชครู
เลขที่ 268 ถนนบ้านดินสอ แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์โทรศัพท์
02 214 6000

FAX
02 214 6010

-

-

02 391 3595
02 391 0525

02 381 1928

02 221 4360

02 221 4360

093 516 9639
081 649 9333
02 221 3840

02 633 8454

02 222 6951

02 224 1211

- ๕๖ ลาดับ

หน่วยงาน/ที่อยู่

ผู้บริหาร
พระมหาราชครูพิธศี รีวิสทุ ธิคุณ
(ชวิน รังสิพราหมณกุล)
ประธานพระครูพราหมณ์
๒๗. สมาคมศรีคุรสุ ิงห์สภา
เลขที่ 565 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ผู้บริหาร
นายนาวิน นารูลา
นายกสมาคมศรีครุ ุสิงห์สภา
๒๘. สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
เลขที่ 127/1 ซอยอโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ผู้บริหาร
นายรามีนเดอร์ ซิงห์ สัจญานศรีสกุล
นายกสมาคมนามธารีสงั คัตแห่งประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์

FAX

02 224 8094
02 221 1011

02 949 4220

02 661 6297

-

- ๕๗ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ลาดับ
หน่วยงาน/ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
FAX
1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
02 209 3731
02 209 3732
(กรมการศาสนา)
(ผู้อ้านวยการส้านักงาน (กลุ่มงาน
เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชัน 2
ขับเคลือ่ นแผนแม่บท
ขับเคลือ่ นแผน
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
ส่งเสริมคุณธรรม
แม่บทส่งเสริม
กรุงเทพมหานคร 10310
แห่งชาติ)
คุณธรรม
*นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
02 209 3732
แห่งชาติ)
*อธิบดีกรมการศาสนา เป็นเลขานุการกรรมการ
(กลุ่มงานเลขานุการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา)
ส่งเสริมคุณธรรม
โทร. 02 209 3701 โทรสาร. 02 202 9622
แห่งชาติ)
02 209 3733
(กลุ่มงานขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ)
๓. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สานักงานคณะกรรมการ
0 2547 1714
0 2547 1727
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
0 2547 2021
ชัน 7 อาคารที่ทา้ การส้านักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
*นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
*เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ
(นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.)
โทร. 0 2547 1001
๔. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
02 221 1133
0 2222 6838
อาคารด้ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย)
โทร 0 2226 4372, 08 1174 3940
โทร (มท) 50200 โทรสาร 0-2226-1966
(นายบุญส่ง ไชยมณี ผอ.ศูนย์ด้ารงธรรม)
โทร 0 2221 1126, 08-6570-6907
โทร (มท) 50457 โทรสาร 0 2221 7885
5. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
0 2141 9100
0 2143 8341
0 2141 1676

- ๕๘ ลาดับ

6.

7.

8.

9.

หน่วยงาน/ที่อยู่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน 5
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
*พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
*นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส้านักงานผูต้ รวจการ
แผ่นดิน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
*พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
*นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
โทร 0 2271 8003 – 4 โทรสาร 0 2618 5763
อีเมล์ prajuck_b@oag.go.th
ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน 6-7
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
*นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
*นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.)
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต้าบลท่าทราย
อ้าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
*พลต้ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
*นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส้านักงาน ป.ป.ท.)
เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ
ต้าบลคลองเกลือ อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120

เบอร์โทรศัพท์

FAX

0 2271 8000

0 2618 5769

0 2141 3800

0 2141 3900

0 2528 4800

0 2528 4938

0 2502 6670 - 80
ต่อ 1103, 1121

- ๕๙ ลาดับ

หน่วยงาน/ที่อยู่
*นายกิตติ ลิมชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท.
*พันต้ารวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
*นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ ผูอ้ ้านวยการส้านักงาน
เลขาธิการ
โทร. 02 502 6067 อีเมล์ puttipong.l@pacc.go.th
10. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
อาคาร 8 ส้านักงาน ก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์
ต้าบลตลาดขวัญ อ้าเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
*คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการ
*นางชุตมิ า หาญเผชิญ กรรมการและเลขาธิการ
11. มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส่ในประเทศไทย
อาคาร ชัน 15
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สยามบรมราชกุมารี
NIDA)
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240
*นายอานันท์ ปัญยารชุน ประธานกรรมการ
*รศ.ดร.จุรี จิตรวาทการ กรรมการและเลขาธิการ
12. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
Anti-Corruption Organization of Thailand
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
*นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน
(ประเทศไทย)

เบอร์โทรศัพท์

0 2547 1711

FAX

0 2547 1372

0 2377 7206
0 2378 1284
0 2374 7399
0 2727 3501 - 5

0 2613 8863 - 66

0 2613 6600

- ๖๐ ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ลาดับ
หน่วยงาน/ที่อยู่
๑. สานักงานรัฐมนตรี
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ผู้บริหาร
นายอิทธิพล คุณปลืม้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นางสุภัทร กิจเวช หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
๒. สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ผู้บริหาร
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๓.

๔.

นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สานักบริหารงาน
กลาง
กรมศิลปากร
ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ผู้บริหาร
นายอนันต์ ชูโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ผู้บริหาร
นายชาย นครชัย
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ
ผอ. กองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๙
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๗๒ – ๙๖

FAX
๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๐

๐ ๒๒๐๙ ๓๕๙๐ – ๖
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๔
๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๓ – ๓๐

๐ ๒๒๐๙ ๓๕๙๑
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๘

๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๕
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๓ – ๔๘
๐๘ ๑๙๑๔ ๒๖๒๐
๐ ๒๒๒๕ ๑๗๕๙

๐ ๒๒๒๕ ๑๘๐๗
๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๑
๐ ๒๒๒๕ ๒๖๕๒
๐ ๒๒๒๓ ๐๙๗๖
๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๐
๐ ๒๒๔๘ ๕๘๓๙
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓

๐ ๒๖๒๓ ๕๘๒๗
๐ ๒๒๒๑ ๑๘๑๒
๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๑

๐ ๒๖๔๕ ๒๙๖๑
๐ ๒๒๔๘ ๕๘๓๘
ต่อ ๑๓๐๔

๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๒๒ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓
๐๘ ๔๔๓๙ ๒๐๘๑

- ๖๑ ลาดับ

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

หน่วยงาน/ที่อยู่
นายมนัสศรี ตันไล้
ผอ.กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายท้องถิ่นและ
ชุมชน
กรมการศาสนา
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ผู้บริหาร
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการ
ศาสนา
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
ผู้บริหาร
นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผอ.สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ตาบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
ผู้บริหาร
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เบอร์โทรศัพท์
๐๖ ๓๒๑๓ ๕๙๔๔
๐๒ ๒๖๒ ๓๖๙๙

FAX

๐๒ ๒๖๒ ๓๖๙๙
๐๒ ๒๐๙ ๓๗๑๒

๐๒ ๒๐๙ ๓๗๐๗
๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๑

๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๗

๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖ – ๗๘ ๐ ๒๒๒๕ ๐๖๐๐
ต่อ ๓๒๗
๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖
๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๗ - ๗๘
ต่อ ๓๒๘, ๓๒๙

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๕
๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕
ต่อ ๑๑๔
พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐
ผู้บริหาร
นางสาวชลิดา เอื้อบารุงจิต
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐
๖๙ อาคารวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
ชั้น ๑๖-๑๗ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ผู้บริหาร
รศ. นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี
ผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม

๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๕

๐ ๒๖๔๔ ๔๙๐๑

- ๖๒ ลาดับ
หน่วยงาน/ที่อยู่
๑๐. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)
๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
ผู้บริหาร
นายพีรพน พิสณุพงศ์
ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน)

เบอร์โทรศัพท์
๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙
ต่อ ๓๒๐๑

FAX
๐ ๒๘๘๐ ๙๓๓๒

- ๖๓ -

คาสั่งนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๖๕/๒๕๖๒
เรื่อง มอบหมายและมอบอานาจให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

