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ส่วนที่ ๑ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่บริหารหน่วยงานหลัก 

ที่เกีย่วข้องกับคณะกรรมาธิการการศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  
 

๑. รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการ 

- นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการกระทรวงวฒันธรรม 
และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
๒.๑ นายอิทธิพล  คุณปลื้ม   รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวฒันธรรม 
๒.๒ นายเทวัญ  ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  

(สั่งและปฏิบตัิราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ) 
 

ส่วนที่ ๒ 
ด้านการศาสนา 

๑. ส่วนราชการ 
๑.๑ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

๑) อ านาจหน้าที่ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดวิทยฐานะ ผู้ส าเร็จ

วิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๒) รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 
(๓) เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
(๕) ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
(๖) พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 
(๗) ท านุบ ารุงพุทธศาสนศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
(๘) สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็น

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่

นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 

(๑) วิสัยทัศน์ : องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมด ารงศีลธรรม น าสันติสุข
อย่างยั่งยืน 

(๒) พันธกิจ  
(๒.๑) เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน 
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(๒.๒) สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 

(๒.๓) จัดการศึกษาสงฆ์เพ่ือผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผท่ านบุ ารงุ
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง 

(๒.๔) ด าเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
(๒.๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ 
(๓) ยุทธศาสตร์   

(๓.๑) พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ (Buddhism Education) 
(๓.๒) ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม (Understanding)     
(๓.๓) เพ่ิมศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (Distinguished Center) 
(๓.๔) พัฒนาสู่องค์การที่โดดเด่น (Distinctive Organization) 
(๓.๕) ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ (Help) 
(๓.๖) เพ่ิมความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ (Asset) 

(๔) เป้าประสงค ์
(๔.๑) สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน 
(๔.๒) พระสงฆ์มีความรู้ในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้องและ

มีความทันสมัย รวมทัง้มีความรู้เรื่องสังคม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ 
(๔.๓) ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถน าไปพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น ท าให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 
(๔.๔) เพ่ิมศาสนทายาทเพ่ือสืบสานพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
(๔.๕) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก 
(๔.๖) เพ่ิมมูลค่าศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด 
(๔.๗) จัดระบบองค์กรส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้

พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม 
๓) โครงสร้างองค์กร 

(๑) โครงสร้างส่วนกลาง 
(๑.๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงาน 

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ โดยมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

 เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส านักงาน 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในส านักงาน 
 ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ 

และส่วนราชการในส านักงาน 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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(๑.๒) กลุ่มตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน  
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงาน 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๑.๓) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในส านักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อผู้อ านวยการ โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 เสนอแนะแก่ผู้อ านวยการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการในส านักงาน รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อผู้อ านวยการ 

 ประสานงาน เร่งรัด และก ากับให้ส่วนราชการในส านักงานด าเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการด าเนินการตามร้องเรียนเรื่องการทุจริต

และคุ้มครองจริยธรรม และร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในส านักงานและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อผู้อ านวยการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๑.๔) ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 รับสนองงานตามพระบัญชาและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราช 
 รับสนองงานการบริหารของมหาเถรสมาคมและคณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้ง 
 รับสนองงานเกี่ยวกับการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ การขอพระราชทานสมณศักดิ์ 

การถวายนิตยภัต และการจัดท าทะเบียนประวัติพระสมณศักดิ์ และพระสังฆาธิการ 
 ด าเนินการและประสานงานกับคณะสงฆ์ในการลงนิคหกรรม และตรวจตราถวาย

ค าแนะน าแก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัย 
 ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 เสนอแนวทางการก าหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 
 จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ 
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 บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ ผลงานวิจัย และวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่
พระสังฆาธิการ 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๑.๕) ส านักเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
 ด าเนินการเกี่ยวกบงานช  ั  ่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงาน 
 ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการของส านักงาน และเผยแพร่กิจกรรมความก้าวหน้า 

ในงานด้านต่าง ๆ ของส านักงาน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะของส านักงาน 
 จัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของส านักงาน 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับ

ความรับผิดในทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
 จัดท าและประสานแผนปฏิบัติงานของส านักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและ 

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ตั้งและจัดสรรงบประมาณศาสนสมบัติกลาง ด าเนินการเกี่ยวกับงาน
โครงการพิเศษ งานความร่วมมือกับต่างประเทศ รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และโครงการของหน่วยงานในสังกัด 

 จัดระบบการจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด
และเป็นศูนย์ข้อมูลของส านักงาน 

 ด าเนินการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงานประสานราชการ 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๑.๖) ส านักงานพุทธมณฑล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดูแล บ ารุง รักษา และบริหารกิจการพุทธมณฑล 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการอ านวยการจัดสร้างพุทธมณฑล 

และคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานที่คณะกรรมการอ านวยการจัดสร้างพุทธมณฑลแต่งตั้ง 
 จัด ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลาง 

ทางพระพุทธศาสนา 
 ด าเนินการบริหารจัดการหอสมุดพระพุทธศาสนาและพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย 
(๑.๗) ส านักงานศาสนสมบัติ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ศึกษา วิเคราะห์ วางระบบ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์
และพัฒนารายได้ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 ดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 ควบคุม แนะน า และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ด าเนินการจัดเก็บรายได้และรักษาผลประโยชน์ของศาสนสมบัติตามที่ได้รับมอบหมาย 
 รวบรวมข้อมูลในการจัดท างบประมาณและจัดหารายได้ ให้เป็นไปตามงบประมาณ 

ศาสนสมบัติกลางประจ าปี 
 เป็นส านักงานนายทะเบียนทรัพย์สินของวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๑.๘) กองพุทธศาสนศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล จัดการศึกษาวิชาการ
พระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และรับผิดชอบงานการศึกษาของคณะสงฆ์ และการศึกษาอื่น 
ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าสื่อการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนา วิเคราะห์ทาง
วิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นระบบและอ้างอิงได้ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการศึกษาทุกประเภท 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๑.๙) กองพุทธศาสนสถาน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก และการขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
การขอพระราชทานยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง และการจัดท าทะเบียนวัด 

 ส่งเสริมและพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา และแหล่งทอ่งเทีย่ว
ของชุมชน 

 ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารศาสนสถาน และอาคารศาสนสมบัติ 
ทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดระเบียบของวัดและศาสนสถาน 
ทางพระพุทธศาสนา ให้รักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมทางศาสนา  

 ด าเนินการส ารวจรังวัดที่ดิน การขอออกหนังสือส าคัญที่ดิน และการตรวจสอบค้นคว้า
หลักฐานที่ดินของวัด วัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง 

 ด าเนินการสงเคราะห์วัดที่ประสบวิ นาศภัย การยกเว้นภาษีอากรเพ่ือการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ยกฐานะ และส่งเสริมฐานะเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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(๑.๑๐) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 เสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมทั้ง

ติดตามประเมินผล 
 ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุน 

คณะสงฆ์ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพุทธศาสนสัมพันธ์และประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงาน

ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านพระพุทธศาสนา 
 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินการให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
 ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสรรหา การปฏิบัติศาสนกิจ และการพัฒนาบุคลากร

ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ประสานงานและสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศและคณะสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ

ในต่างประเทศ รวมทั้งถวายการสนับสนุนพระภิกษุชาวต่างประเทศที่มาศึกษาและปฏิบัติธรรมในประเทศไทย 
 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

(๒) โครงสร้างส่วนภูมิภาค 
- ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๗๖ จังหวัด มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือก าหนด
นโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ของหน่วยงานในความดูแลของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา  
และอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ส่งเสริม ดูแล รักษา และท านุบ ารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด 

 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้าน 
พุทธศาสนศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดภายในจังหวัด 
ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา  

 รับสนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 
ตลอดจนการด าเนินการตามนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

 ส่งเสริมและประสานการด าเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 
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 ปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบของส านักงาน ซึ่งก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

  

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

โครงสร้างส่วนกลาง

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
ทุจริต

ส านักเลขาธิการมหาเถร
สมาคม

ส านักเลขานุการกรม

ส านักงานพุทธมณฑล

ส านักงานศาสนสมบัติ

กองพุทธศาสนศึกษา

กองส่งเสริมงานเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

โครงสร้างส่วนภูมิภาค

ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 

๗๖ จังหวัด



- ๘ -  

 

๑.๒ กรมการศาสนา 
๑) อ านาจหน้าที่ 

(๑) ท านุบ ารุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 
(๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่

เกี่ยวข้อง 
(๔) ส่งเสริม ดูแล รักษาและท านุบ ารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 
(๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการ

ด าเนินการขององค์การศาสนา 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  

(๑) วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนงานราชูปถัมภ์และศาสนพิธีได้สมพระเกียรติ ศาสนาทุกศาสนา
ได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมน าสู่สังคมคุณธรรมทั้งแผ่นดิน 

(๒) พันธกิจ  
(๒.๑) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี 
(๒.๒) ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(๒.๓) ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา 
(๒.๔) อุปถัมภ์ ท านุบ ารุง  คุ้มครองกิจการด้านศาสนา 

(๓) ยุทธศาสตร์ 
(๓.๑) รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรัก

และหวงแหน 
(๓.๒) ส่งเสริม สืบสาน ปลูกฝังจิตวิญญาณ ให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนา 

และสถาบันพระมหากษัตริย์     
(๓.๓) บูรณาการการท างานเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน 
(๓.๔) น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานศาสนา 

๓) โครงสร้างองค์กร 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองศาสนูปถัมภ์ 
(๓) ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(๔) ส านักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
(๕) ส านักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม 
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๒. สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 

๒.๑ มหาวิทยาลัยสงฆ์ 
๑) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(๑) อ านาจหน้าที่ 
(๑.๑) ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
(๑.๒) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
(๑.๓) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์  
(๒.๑) วิสัยทัศน์ : “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” World University of Buddhism, WUoB 
(๒.๑) พันธกิจ  

 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน 
การสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วน าองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้
แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัย
ให้มีคุณภาพและความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักค าสอน 
ทางพระพุทธศาสนาสร้างจิตส า นึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนาและฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธ ารงรักษา เผยแผ่หลักค าสอน และเป็นแกนหลัก
ในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง 

กรมการศาสนา

ส านักงาน
เลขานุการกรม กองศาสนูปถัมภ์ ส านักพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรม

ส านักงานขับเคลื่อน
แผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ

ส านักงานส่งเสริม
ชุมชนคุณธรรม
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 ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไก
เพ่ือสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 

(๒.๓) ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ให้เป็นไปตามนวลักษณ์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับระดับชาติ 

และนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มี

คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ 

 (๓) โครงสร้างองค์กร 
(๓.๑) ส านักงานอธิการบดี 
(๓.๒) ส านักงานวิทยาเขต 
(๓.๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๓.๔) คณะ จ านวน ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ

สังคมศาสตร์ 
(๓.๕) สถาบัน จ านวน ๓ สถาบัน คือ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สถาบันวิปัสสนาธุระ และสถาบันภาษา 
(๓.๖) ส านัก จ านวน ๓ ส านัก คือ ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส านัก

ทะเบียนและวัดผล ส านักหอสมุดและสารสนเทศ 
(๓.๗) ศูนย จ านวน ๑ ศูนย์ คือ ศูนย์อาเซียนศึกษา 
(๓.๘) วิทยาลัย จ านวน ๒ วิทยาลัย คือ วิทยาลัยพระธรรมทูต และวิทยาลัยพุทธศาสตร์

นานาชาติ 
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มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ส านักงาน
อธิการบดี

ส านักงาน
วิทยาเขต

วิทยาเขต
หนองคาย

วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขต
ขอนแก่น

วิทยาเขต
อุบลราชธานี

วิทยาเขต
นครราชสีมา

วิทยาเขตแพร่

วิทยาเขตสุรินทร์

วิทยาเขตบาฬี
ศึกษาพุทธโฆส

วิทยาเขต
นครสวรรค์

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ

คณะพุทธศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

สถาบัน

สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์

สถาบัน
วิปัสสนาธุระ

สถาบันภาษา

ส านัก 

ส านักส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
และบริการสังคม

ส านักทะเบียน
และวัดผล

ส านักหอสมุดและ
สารสนเทศ

ศูนย์

ศูนย์อาเซียน
ศึกษา

วิทยาลัย

วิทยาลัย
พระธรรมทูต

วิทยาลัย
พุทธศาสตร์
นานาชาติ
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๒) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(๑) อ านาจหน้าที่ 

(๑.๑) ใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
(๑.๒) ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
(๑.๓) ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์หลัก 
(๒.๑) วิสัยทัศน์  

 เป็นสถาบนัการศึกษาทีม่ีความเปน็เลิศทางวชิาการตามแนวพระพุทธศาสนในระดับ
นานาชาต ิ

 เป็นสถาบนัการเรียนรูต้ลอดชีวิตของมวลชนที่ผลติบัณฑติตามแนวพระพุทธศาสนา
และบคุลากรดา้นต่าง ๆ ที่มคีวามรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการด ารงชีวติแบบพุทธ 

 เป็นศนูย์กลางแห่งภูมปิัญญาตามแนวพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชีน้ าและ
ยุติความขดัแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรม 

 เป็นสถาบนัที่เนน้ท าวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสรมิงานวิจัยเชิงลึกด้าน
พระพุทธศาสนาและน าผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(๒.๑) พันธกิจ  
 ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ใหม้ีคุณสมบตัิตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย

และกระจายโอกาสให้พระภกิษุสามเณร คฤหัสถ์ และผูส้นใจมีโอกาสศึกษามากขึ้น 
 ให้บริการวชิาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สงัคม ชุมชน และท้องถิน่ โดยเฉพาะ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเนน้การเผยแผ่พุทธธรรม การแกป้ัญหาสังคม การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัให้เกิดสนัติสขุ การชี้น าสังคมในทางสร้างสรรค ์และการยตุิขอ้ขดัแย้งด้วยหลักวชิาการ
พระพุทธศาสนา  

 วิจัยและพฒันางานวิชาการเชิงลึกดา้นพระพุทธศาสนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่
องค์ความรู้ในระบบเครอืข่ายการเรียนรู้ที่ทนัสมัย 

 รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรมเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็น
แหล่งค้นคว้า ท านุบ ารุงรกัษาภูมิปัญญาไทยและทอ้งถิน่ รวมทัง้สร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพ่ือให้มีภูมิคุ้มกัน
วัฒนธรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

 (๒.๓) ยุทธศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

(๒.๔) วัตถุประสงค์หลัก  
 ผลิตบัณฑิตพระภิกษุ สามเณร ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา

เพ่ือจรรโลงพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ 
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 ผลิตบัณฑิตคฤหัสถ์ทุกคน ให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และท าดี ตามแนวทางแห่ง
พระพุทธศาสนา 

 บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์
ชัดเจน ต่อสังคมไทยและสังคมโลก 

 ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น า เพ่ือสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์ และมี
คุณภาพทั้งด้านความรู้และความประพฤติ 

 ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น า เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ 
และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 ผลิตบัณฑิตเป็นผู้น า เพ่ือสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งสมานฉันท์ ความเอื้อ
อาทรต่อกันและความสามัคคี โดยใช้หลักสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม 

 สร้างระบบการบริหารองค์การให้ เป็นองค์การที่มีลักษณะของความเป็น
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาและมีมาตรฐานระดับสากล 

 (๓) โครงสร้างองค์กร 
(๓.๑) ส านักงานอธิการบดี 
(๓.๒) ส านักงานวิทยาเขต 
(๓.๓) บัณฑิตวิทยาลัย 
(๓.๔) คณะ จ านวน ๔ คณะ คือ คณะศาสนาและปรัชญา คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และคณะสังคมศาสตร์ 
(๓.๕) สถาบัน จ านวน ๑ สถาบัน คือ สถาบันวิจัยญาณสังวร 
(๓.๖) ศูนย จ านวน ๑ ศูนย์ คือ ศูนย์บริการวิชาการ 
(๓.๗) วิทยาลัย จ านวน ๓ วิทยาลัย คือ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์

ยโสธร และวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
  



- ๑๔ -  

 

 
๒.๒ วิทยาลัยและศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา   

๑) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๑) อ านาจหน้าที่ 

- จัดการเรียนการสอนและให้บริการทางวิชาการด้านศาสนาและคุณธรรม 
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร  

(๒.๑) วิสัยทัศน์ : “มุ่งมั่นเป็นสถาบันการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ชั้นน าด้านศาสนศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน” 

(๒.๑) พันธกิจ  
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านศาสนศึกษา บูรณาการความรู้ทางวิชาการ 

ประสบการณ์ และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เกิดความรู้คู่คุณธรรม สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ 
 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกระดับให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง

วิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขต

มหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย

สิรินธรราชวิทยาลัย

อีสาน

ล้านนา

ศรีธรรมาโศกราช

ร้อยเอ็ด

ศรีล้านช้าง

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ

คณะศาสนา
และปรัชญา

คณะศึกษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

สถาบัน

สถาบันวิจัย
ญาณสังวร

ศูนย์

ศูนย์บริการวิชาการ

วิทยาลัย

มหาปชาบดีเถรี
วิทยาลัย

วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์ยโสธร

วิทยาลัย
ศาสนศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์
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 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติพร้อมทั้งให้บริการวิชาการและท าประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 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) 
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วิทยาลัยศาสนศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ 
(สาขาศาสนศึกษา)

หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสนศกึษา 
(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาศาสนศกึษา 
(หลักสูตรนานาชาติ)

กลุ่มงานต่าง ๆ

งานบริหารทั่วไป

งานบริหาร วิจัย
และบริการวิชาการ

งานกายภาพ
และโสตทัศนูปกรณ์

งานกิจการนักศึกษา

งานปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา

งานคลัง

งานวิเทศสัมพันธ์

งานน้ าทองสิกขาลยั
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๒) วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
(๑) อ านาจหน้าที่ 

- เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการและศิลปวิทยาการเกี่ยวกับอิสลามและ
บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตก าลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา 

(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
(๒.๑) วิสัยทัศน์ :  วิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าด้านวิทยาการอิสลามและ 

โลกมุสลิมในภูมิภาค โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  
(๒.๒) พันธกิจ  

 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานหลักการอิสลาม 
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายทางการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการอิสลามใน

ระดับภูมิภาค 
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับตะวันออกกลาง 
 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอิสลามและศูนย์พัฒนาทักษะทาง

ภาษาเพ่ืออิสลามศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการอิสลาม เพ่ือความเป็นนานชาติระดับสากล 
 บูรณาการความรู้บนพื้นฐานอิสลามเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์

สากลให้แก่บัณฑิต 
 ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของอิสลาม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่ ศิลปะ และวัฒนธรรมตามกรอบอิสลาม 

(๒.๓) เป้าประสงค ์
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด ารงด้วยคุณธรรมบนพื้นฐานอิสลาม มีทักษะชีวิต  

จิตสาธารณะ (มุ่งประโยชน์ส่วนรวม) และสมรรถนะสู่ตลาดแรงงาน 
 สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศ ด้านวิทยาการอิสลาม ด้านตะวันออกกลาง และโลกมุสลิมในภูมิภาค  
 ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของวิถีอัล-อิสลาม  
 สร้างระบบบริหารและการจัดการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 พัฒนาหลักสูตรวิทยาการอิสลาม เพ่ือความเป็นนานาชาติระดับสากล  
 มีหน่วยงานที่จะเสริมสร้างวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

(๓) โครงสร้างองค์กร 
(๓.๑) ส านักงานเลขานุการ  
(๓.๒) ส านักงานวิชาการและบริการชุมชน 
(๓.๓) ภาควิชาอิสลามศึกษา 
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๓) ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(๑) อ านาจหน้าที่ 
(๑.๑) เป็นแหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
(๑.๒) เป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือและยอมรับใน

วงการวิชาการ 
(๑.๓) เป็นศูนย์กลางการท ากิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อ

ประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม 
(๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์หลัก 

(๒.๑) วิสัยทัศน์ : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในระดับชาติและนานาชาติ 

(๒.๒) พันธกิจ  
 สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ประสานความรู้ปัจจุบันกับพระพุทธศาสนา เพ่ือประโยชน์

ของสังคมไทย 
 เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่สาธารณชน  

 (๒.๓) นโยบาย   
 เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิง และให้บริการความรู้ที่ถูกต้อง ทางด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม 
 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาที่เป็นที่เชื่อถือ 

และยอมรับในวงการวิชาการ 

วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี

ส านักงานเลขานุการ 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบริการวิชาการ

ส านักงานวิชาการและบริการ
ชุมชน

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

ภาควิชาอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก
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 เป็นศูนย์กลางการท ากิจกรรมวิชาการร่วมกัน ของนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและทางสังคม 

(๒.๔) วัตถุประสงค์หลัก  
 เพ่ือส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ 
 ส่งเสริมการวิจัยพระพุทธศาสนา ทั้งด้านหลักวิชาและด้านพฤติกรรมทางสังคม 
 เป็นศูนย์กลางระดมความคิด เพ่ือหาแนวทางประยุกต์ค าสอนของพระพุทธศาสนา 

เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม และของมวลมนุษย์ 
 เป็นศูนย์เผยแพร่พุทธธรรมด้านวิชาการ ให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
๓. หน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับศาสนา 

๓.๑ หน่วยงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
- มหาเถรสมาคม 
(๑) องค์ประกอบของมหาเถรสมาคม (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ (แก้ไข

เพ่ิมเติมปี พ.ศ. ๒๕๖๐)) 
(๑.๑) สมเด็จพระสังฆราช ทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดยต าแหน่ง  
(๑.๒) กรรมการอื่นอีกไม่เกิน ๒๐ รูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ

พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การ
ปกครองคณะสงฆ์ 

(๑.๓) เลขาธิการมหาเถรสมาคม คือ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็น
เลขาธิการโดยต าแหน่ง 

(๒) อ านาจหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๕ ตรี) 
(๒.๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม 
(๒.๒) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
(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 เพ่ิมเติมได้อีกตามที่เห็นสมควร 
(๔) โครงสร้างองค์กร 

(๔.๑) กองงานในสังกัดมหาเถรสมาคม 
 กองบาลีสนามหลวง 
 กองธรรมสนามหลวง 
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 กองงานพระธรรมทูต 
 ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศส าหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) 

(๔.๒) คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๕ ตรี 
และมาตรา ๑๙) 

 คณะกรรมการฝ่ายปกครอง 
 คณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษา 
 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ 
 คณะกรรมการฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ 
 คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ 
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มหาเถรสมาคม

กองงานในสังกัด
มหาเถรสมาคม

กองบาลีสนามหลวง

กองธรรมสนามหลวง

กองงานพระธรรมทูต

ศูนย์ควบคุม
การไปต่างประเทศส าหรับ
พระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.)

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

คณะกรรมการฝ่าย
ปกครอง

คณะกรรมการ
ฝ่ายศาสนศึกษา

คณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์

คณะกรรมการ
ฝ่ายเผยแผ่

พระพุทธศาสนา

คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณูปการ

คณะกรรมการ
ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
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๓.๒ หน่วยงานตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑) ส านักจุฬาราชมนตรี 

(๑) คุณสมบัติของจุฬาราชมนตรี 
(๑.๑) เป็นมุสลิมผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๑.๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๑.๓) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามเป็นอย่างดี 
(๑.๔) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามโดยเคร่งครัด 
(๑.๕) เป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับทุกศาสนา 
(๑.๖) เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 
(๑.๗) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑.๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑.๙) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือมีจิตฟ่ันเฟือน  

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(๑.๑๐) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๒) อ านาจหน้าที่ 
(๒.๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒.๒) เผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
(๒.๓) พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ของบุคลากรและองค์กรมุสลิมทุกระดับ 
(๒.๔) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
(๒.๕) เสริมสร้างความเข้าใจอันดีของคนในชาติ เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม  

พหุวัฒนธรรม 
(๒.๖) ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ศาสนา และเอกชน เพ่ือพัฒนาให้เกิด

ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
(๒.๗) สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบริหารกิจการศาสนา 

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 เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม 

พหุวัฒนธรรม 
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 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ศาสนา และเอกชน เพ่ือพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

 สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในด้านการบริหารกิจการศาสนา 
การศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ  

 (๓.๓) ยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พหุวัฒนธรรมด ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างพลังทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างความเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  

(๓) โครงสร้างองค์กร 
(๓.๑) ส านักจุฬาราชมนตรี 
(๓.๒) สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ส านักจุฬาราชมนตรี 
(๓.๓) สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ส านักจุฬาราชมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 

จุฬาราชมนตรี

เลขานุการ
จุฬาราชมนตรี

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี

คณะอนุกรรมการ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี 

ฝ่ายนิติศาสตร์อิสลาม

คณะอนุกรรมการ
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ
จุฬาราชมนตรี 

ฝ่ายดาราศาสตร์

คณะที่ปรึกษา

ฝ่ายกิจการ
ต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

คณะท างาน ส านักงาน
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๒) ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
(๑) องค์ประกอบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (ตามพระราชบัญญัติการบริหาร

องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๖) 
(๑.๑) จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
(๑.๒) กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  

ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ๓๖ จังหวัด จังหวัดละ ๑ คน มีวาระด ารงต าแหน่ง ๖ ปี 
(๑.๓) กรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี จ านวน ๑ ใน ๓ ของจ านวนผู้แทน

คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
(๒) อ านาจหน้าที่ (ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘) 

(๒.๑) ให้ค าปรึกษาแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒.๒) ให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน าเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแก่คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
และคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

(๒.๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
มอบหมาย 

(๒.๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและการจัดหาผลประโยชน์ของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและมัสยิด 

(๒.๕) ออกระเบียบวิธีการด า เนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด 

(๒.๖) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการอิสลามประจ า จังหวัดในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมอบหมายให้คณะกรรมการอิสลาม 
ประจ าจังหวัดที่ใกล้เคียงปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 

(๒.๗) พิจารณาวินิจฉัยค าร้องคัดค้านการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด
ตามมาตรา ๔๐ (๔) (๕) และ (๖) 

(๒.๘) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจ่ายของส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 

(๒.๙) ออกประกาศและให้ค ารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
(๒.๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม 
(๒.๑๑) ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
(๒.๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๓) โครงสร้างองค์กร 

(๓.๑) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
(๓.๒) เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
(๓.๓) ประธานฝ่ายต่าง ๆ 
(๓.๔) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยประธานฝ่ายต่าง ๆ

ฝ่ายกิจการฮาลาล

ฝ่ายการเงิน พัสดุ และแผนงาน

ฝ่ายทะเบียนและสถิติ

ฝ่ายวิชาการ
และการศึกษา

ฝ่ายกิจการฮัจย์

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และกิจการอาเซียน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

ฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรี

ฝ่ายยาเสพติด

ฝ่ายนิติการ

ฝ่ายซะกาดและสังคมสงเคราะห์

ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายงานเมาลิดกลาง
แห่งประเทศไทย

เลขาธิการ
คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย
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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 มีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ เผยแพร่ศาสนา และดูแล

อภิบาล อบรมสั่งสอนคริสตชนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติตามพิธีกรรม
ทางศาสนา ให้บริการด้านการศาสนาและพิธีกรรม จัดสร้างศาสนสถาน วัดและส านักสอนศาสนาในที่ต่าง ๆ 
เพื่อปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน และรับผิดชอบในกิจการต่างๆของศาสนา กับด ารงศาสนาให้เจริญก้าวหน้า 
ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับองค์การทางศาสนาอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ด้านการศึกษาอบรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม มีการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญ คือ จัดการและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมถึงการจัดการศึกษาตามพันธกิจการศึกษาคาทอลิกเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับ 
การอภิบาลด้านจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรมตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

 ด้านการสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ 
ด าเนินการให้คริสตชนยึดมั่นและให้ความส าคัญในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้บริการสังคมบน
พ้ืนฐานจิตตารมณ์แห่งความรักและการรับใช้ ให้ความช่วยเหลือและอุปการะผู้ประสบความยากล าบาก  
ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้ความร่วมมือกับองค์การศาสนา 
และองค์การอื่น ๆ ในด้านสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติและระดับสากล  ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
แก่ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

 ด้านการแพทย์ อนามัยและสาธารณสุข มีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ 
ด าเนินกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยแพทย์พยาบาลเคลื่อนที่ บริการด้านการรักษาพยาบาล
แก่ประชาชนทั่วไป โดยไม่จ ากัดชั้นวรรณะและศาสนา ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับทางราชการในด้าน
การแพทย์ อนามัย และสาธารณสุข 

 ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ จัดให้มี
สื่อสาร และสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เห็นคุณค่าทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการทางด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

(๑.๒) โครงสร้างองค์กร 
(๑.๒.๑) ส านักงานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย 

 ส านักเลขาธิการ  
 ส านักนโยบาย  
 ส านักงบประมาณและทรัพยากรบุคคล  
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(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 สามารถกระท าพันธกิจ
ของพระเจ้าได้ด้วยตนเอง 

 พันธกิจการอภิบาลชีวิตคริสเตียน มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมบทบาทของสตรีคริสเตียน เยาวชนคริสเตียน ครอบครัวคริสเตียน ในการเป็นพยาน
ของพระเยซูคริสต์ รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการรับใช้พระเจ้า  

 พันธกิจการคลังและทรัพย์สิน มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการบริหารงาน 
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งบประมาณและทรัพย์สินทั้งปวงของสภาฯ และมูลนิธิฯ และจัดให้มี
สวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับบุคลากรในสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 พันธกิจการศึกษา  มีหน้าที่หลักในการพัฒนาเยาวชนคริสเตียน  
และบุคคลทั่วไปให้ได้รับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ มีชีวิตที่สมบูรณ์ตามแบบของพระเยซูคริสต์  

 พันธกิจการแพทย์ มีหน้าที่หลักในการให้การบ าบัดรักษาพยาบาล  
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งการฟ้ืนฟูสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ 
และการป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์ 

(๒.๑.๓) การปกครอง 
สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นคริสตจักรภาค 

คริสตจักรท้องถิ่น หมวดและศาลาธรรม อีกทั้งมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษา สถาบันการแพทย์ร่วมท า
พันธกิจของพระเจ้าอย่างครบวงจร สภาคริสตจักรในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับคริสตจักรสากล อาทิ 
เป็นสมาชิกของสภาคริสตจักรสากล (World Council of Chruch: WCC) สภาคริสตจักรแห่งเอเชีย 
(Christian Conference of Asia: CCA) และสหคริสตจักรปฏิรูปสากล (World Communion of Reform 
Churches: WCRC) 

(๒.๒) โครงสร้างองค์กร 
(๒.๒.๑) สมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 คณะกรรมการอ านวยการ 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 
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 กรรมการมูลนิธิ  
(๒.๒.๒) ส านักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

 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) สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบัน 

ศาสนศาสตร์  
(๓.๒.๒) สมาชิกประเภทวิสามัญ ได้แก่ องค์กรคริสตจักร องค์การพันธกิจ และสถาบันศาสน

ศาสตร์ที่ต้องการร่วมพันธกิจและสามัคคีธรรมกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่พร้อมเป็นสมาชิกสามัญ  
(๓.๒.๓) สมาชิกประเภทกิตติมศักดิ์ ได้แก่ องค์การต่างประเทศที่มาร่วมท าพันธกิจ 

ในประเทศไทย เป็นสมาชิกในรูปแบบพันธมิตรเท่านั้น 
(๔) สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 

(๔.๑) พันธกิจ  
(๔.๑.๑) พันกิจในการให้ความช่วยเหลือแบ๊บติสต์อื่น ๆ มีการจัดอบรมผู้น า 

ในชนบท เพื่อขยายงานคริสตจักรในชนบท และมุ่งประสานงานในหมู่คริสตจักรทั้งหลายในแบ๊บติสต์ ให้ร่วม
ใจกันในการท าพันธกิจในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ งานสังคมสงเคราะห์ในมูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ 
องค์กรหรือหน่วยงานที่ท างานด้านนี้อย่างเด่นชัด ได้แก่ โรงพยาบาลคริสเตียนแบ๊บติสต์บางคล้า พันธกิจ  
ศูนย์แสงเดือน พันธกิจเรือนจ าคริสเตียนแห่งประเทศไทย และศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์  

(๔.๑.๒) พันธกิจด้านพัฒนาและสังคมสงเคราะห์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและ 
ต่างจังหวัด จะศึกษาและท าการสงเคราะห์เพื่อชุมชนผ่านโรงพยาบาล 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 เนื่องจากคนจ านวนมากได้ล่วงละเมิดพระราชบัญญัติข้อนี้ 

(๕.๑.๓) สอนให้คนทั้งหลายด าเนินชีวิตตามค าสอนที่ได้กล่าวไว้ในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ของพระเจ้า 

(๕.๑.๔) สอนให้คนทั้งหลายเตรียมพร้อม เพ่ือต้อนรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 
ขององค์พระเยซูคริสต์ 

(๕.๒) โครงสร้างองค์กร 
- ประธานส านักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย  
 เหรัญญิก  
 เลขาธิการฝ่ายบริหาร 

๒) องค์การศาสนาของศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู 
(๑) สมาคมฮินดูสมาช 

(๑.๑) ภารกิจ  
กิจการของสมาคมฮินดูสมาชจะยึดมั่นอยู่กับค าสอนของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู  

และกิจกรรมที่ส าคัญประการหนึ่งของสมาคม ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติกันในตอนต้น ๆ คือ นัดชุมนุมกันในเวลา
กลางคืนของทุกวันจันทร์ เพ่ือสวดมนต์และขับร้องเพลงถวายพระเป็นเจ้า และอ่านบรรยายความหมาย  
ของค าสอนในคัมภีร์ภควัทคีตา บางครั้งก็มีการอ่านบทความอันว่าด้วยเรื่องราวทางศาสนา และมีการแสดง
ปาฐกถาของผู้ทรงวิทยาคุณ 

(๑.๒) โครงสร้างองค์กร 
(๑.๒.๑) ฝ่ายเทพมณเฑียร มีหน้าที่เผยแพร่ศาสนา จัดให้มีการบูชากราบไหว้ พิธีบูชายัญ 

อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาศึกษาหาความรู้จากเทพมณเฑียร 
(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 ให้ความร่วมมือในกิจการด้านส่งเสริมภราดรภาพ

แก่สมาชิก 
(๑.๒.๖) ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์สมาชิกผู้ประสบภัย 
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(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) ฝ่ายวัดวิษณ ุ

๓) องค์การศาสนาของศาสนาซิกข์ 
(๑) สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา 

(๑.๑) วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
(๑.๑.๑) เผยแพร่ค าสั่งสอนของพระศาสดาทั้งสิบพระองค์ของซิกข์ (คือพระศาสดา  

คุรุนานัก ถึงพระศาสดาคุรุโควินทสิงห์) และพระคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ 
(๑.๑.๒) ดูแลจัดการศาสนสถานของซิกข์ที่มีอยู่แล้ว และจัดตั้งศาสนสถานใหม่ 

ตามต้องการ 
(๑.๑.๓) จัดการแปลและพิมพ์พระคัมภีร์ และหนังสืออันเป็นการรับรองออกแพร่ 

ในภาษาต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือใหม่ ๆ 
(๑.๑.๔) ใช้การพูดและปรทิัศนเ์ผยแพร่ธรรมและจรยิศึกษาเพ่ือประโยชนส์ุขของสังคมมนุษย์ 
(๑.๑.๕) อ านวยการเฉลิมฉลองของวันส าคัญทางศาสนา และจัดชุมนุมทางศาสนาประจ าวัน 
(๑.๑.๖) จัดบริการที่พักอาหารให้แก่เหล่าศาสนาจารย์ที่ประจ าอยู่ ณ สมาคมและผู้ที่

ทางคณะกรรมการของสมาคมเห็นสมควร 
(๑.๑.๗) เพ่ือแพร่ธรรมและความเจริญของสังคม โดยจัดให้มีศาสนาจารย์และคณะ

สังคีตจารย์ในโอกาสต่าง ๆ 
(๑.๑.๘) ส่งนักเรียน นักศึกษา นักประพันธ์ นักปาฐกถา วิทยากร หรือผู้เหมาะสม 

ไปศึกษาค้นคว้าศาสนาและสังคมซิกข์ตามศูนย์ซิกข์ต่าง ๆ ตามโอกาสอันเหมาะสม 
(๑.๑.๙) จัดตั้งสถานศึกษาในทุกระดับ และจัดการส่งเสริมเพ่ือการศึกษาของนักเรียน 

นิสิตนักศึกษาให้ทัน และเกื้อกูลเพ่ือการศึกษาติดต่อ และมีสัมพันธภาพอันดีงามกับสถานศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ให้คงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นในธรรมวินัย ย้ าความส าคัญแห่งศาสนบัญญัติของ  
พระศาสดาคุรุโควินทสิงห์ จัดให้มีพิธีรับอมฤตแก่ผู้ประสงค์จะเข้ารับกรรมสิทธิ์ในซิกข์ศาสนสถานทุกแห่ง
ในศาสนสมบัติตลอดจนในทรัพย์สินต่างๆ ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของซิกข์
ศาสนสถานที่ตั้งแล้ว ทั้งที่จะก่อตั้งโดยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิคุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ซึ่งอาจมีอุปถัมภ์
ศาสนกิจและศาสนิกชนตามศาสนสถานเหล่านั้น และจัดตั้งกรรมการบริหารและศาสนาจารย์ประจ า 

(๑.๑.๑๐) อ านวยการสอนภาษาปัญจาบีในอักขระวิธีคุรุมุขคี และประวัติศาสนาซิกข์ 
(๑.๑.๑๑) ให้มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล และองค์การศาสนาอื่น ๆ 
(๑.๑.๑๒) ด าเนินการ “ครัวพระศาสดา” ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
(๑.๑.๑๓) เผยแพร่ธรรม และให้ความร่วมมือกับสถาบันศาสนาต่างๆ 
(๑.๑.๑๔) บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่มนุษย์ทั่วไป 
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(๑.๑.๑๕) อ านวยการจัดศาสนพิธีให้แก่ซิกข์ศาสนิกชนทุกประการ 
(๑.๑.๑๖) เมื่อมีความจ าเป็นและเหมาะสม สามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร  

และอนุกรรมการต่าง ๆ หรือมูลนิธิ เพื่อให้ด าเนินกิจการของสมาคม ได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
(๑.๒) โครงสร้างองค์กร 

- คณะกรรมการบริหารสมาคม 
 นายกสมาคม 
 อุปนายกสมาคม 
 เลขานุการสมาคม  
 รองเลขานุการสมาคม 
 เหรัญญิกสมาคม 
 รองเหรัญญิกสมาคม 
 ปฏิคม 
 รองปฏิคม 
 กรรมการทั่วไป 

(๒) สมาคมนามธารีสังคัต 
(๒.๑) ภารกิจ 

 (๒.๑.๑) ภารกิจทางศาสนาและการเผยแผ่หลักค าสอน 
 (๒.๑.๒) ภารกิจทางสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 (๒.๑.๓) ภารกิจทางด้านการศึกษา 

(๒.๒) โครงสร้างองค์กร 
 (๒.๒.๑) โครงสร้างทางด้านการบริหาร โดยให้มีคณะกรรมการ ท าหน้าที่บริหาร

กิจการของสมาคมให้มีกรรมการจ านวนไม่เกิน ๑๕ คน มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ๑๓ 
คน ส่วนกรรมการอีก ๒ คน ได้จากการแต่งตั้ง สามารถอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๒ ปี โดยที่การด ารง
ต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๒ สมัย  

 (๒.๒.๒) โครงสร้างการด าเนินงาน 
 โครงสร้างทางศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ค าสอนทางศาสนาและ 

ศาสนสถาน ซึ่งมีอยู่ ๒ แห่ง ที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ 
 โครงสร้างทางสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสาธารณะกุศลต่าง ๆ  
 โครงสร้างทางการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น 

กรุงเทพฯ (MISB) ที่อยู่ภายใต้สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย 
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ส่วนที่ ๓  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
๑.๑ การเสริมสร้างส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตาม

มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และร่วมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน 

๑.๒ การสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และภาคี 
การพัฒนาต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๓ การรณรงค์และประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
และการป้องกันการทุจริตจากทุกภาคส่วน ในการกระตุ้นและปลุกจิตส านึกการเป็นข้าราชการที่ดีหน้าที่  
ของข้าราชการที่ดีเพ่ือสร้างประเทศไทยใสสะอาด 

๑.๔ การเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๕ การเสริมสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา
และสามารถประยุกต์หลักดังกล่าวส าหรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข  
มีจิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 

๑.๖ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันพฤติกรรมของ
ข้าราชการที่ไม่พึงประสงค์ 

๑.๗ การสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม 

๑.๘ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดช่องทางให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ในการที่จะตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.๙ การผลิตสื่อเผยแพร่ตามโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับข้ าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพื่อเสริมสร้างราชการและประเทศไทยให้ใสสะอาด 

๑.๑๐ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  

๒. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
 ๒.๑ รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง  
 ๒.๒ วิ เคราะห์  ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัติการ  
ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 ๒.๓ ประสานการปฏิบัติและส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ 
 ๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาทันทีที่ได้รับเรื่องราวระหว่างการปฏิบัติ
และภายหลังภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว 
 ๒.๕ ประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลาย 
 ๒.๖ ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิดชูคนดีและให้ความรู้ทางศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนทั่วไป 
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 ๓. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
๓.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

 ๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม  
และจริยธรรมในสังคมไทย 

 ๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 

 ๓) เสนอแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่ออนุมัติ 

 ๔) ประสานนโยบายและแผน เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 

 ๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ในการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมในสังคมไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการ 

 ๖) ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย 
 ๗) ก าหนดกรอบและแนวทางในการประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเพ่ือให้ประชาชน 

และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 ๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล 

ที่เกี ่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
มาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

๑๐) ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย 

๓.๒ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
 ๑) จัดท าแผนแมบทการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทยเสนอคณะกรรมการ  
 ๒) สงเสริมจัดท าและประสานแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย  

รวมกับหนวยงานของรัฐและภาคสวนที่เกี่ยวข้อง  
 ๓) สนับสนุนการฝกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนา 

เครือขายองคกรที่เกี่ยวข้อง  
 ๔) ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงานและโครงการ  

ท่ี เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมไทย  
 ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๔. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
๔.๑ อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน  

  ๑) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือค าสั่ง 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน 
หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จ าเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  
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  ๒) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็น ว่ามีผู้ ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม 
อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของ 
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับ  
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น 
  ๓) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ  

๔.๒ อ านาจหน้าที่ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 ๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้ผู้ตรวจการแผ่นดินบรรลุภารกิจและหน้าที่  
ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น  
 ๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 ๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหข์้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ๔) ด าเนินการหรือส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือ
ภาคเอกชน  ในการเผยแพร่ความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชนเ กี ่ยวกับการด าเนินการตามหน้าที่ 
และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน  

 ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติมอบหมาย 
   ทั้งนี้ มีส านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนามาตรฐานจริยธรรม งานส่งเสริมจริยธรรม งานตรวจสอบ
จริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจการแผ่นดิน 

๕. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๕.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน  
๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  
๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม ๑) และ ๒) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ  
๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม 

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไข  
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  

๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 

๕.๒ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑) รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่

ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น  
๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

กรรมการ และผู้ว่าการ  
๓) ด าเนินการเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ  
๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่น 

ของส านักงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 
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๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน 

๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 
เสนอต่อ คณะกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ   
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ  

๗) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรบตรวจตามข้อเสนอแนะของส านักงาน  
๘) รวบรวมค าสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการ

ตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน  รวมถึง
เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่ว ไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนด  

๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๖.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๑ )  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ร า ย ง า น ข้อ เ ท็จ จ ร ิง ที ่ถ ูก ต ้อ ง เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร ล ะ เ มิด สิท ธิ
มนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

๒) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
ใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
๖) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๖.๒ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
๑) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุ

ภารกิจและหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่น  

๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการและกรรมการ  

๓) ศึกษา รวบรวม วิ เคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน 
เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ  

๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย  
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด 
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๗. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
๗.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๑) ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ด ารงต าแหน่ง ทางการเมือง  
ตุลาการ  ศาลร ัฐธ รรมนูญ  ผู ้ด  า ร งต  าแหน่ง ในองค ์ก รอ ิส ระ  หร ือผู ้ว ่าการตรวจเ ง ินแผ ่นด ิน  
ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง  
เพ่ือด าเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  

๒) ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดฐานทุจริต  
ต่อหน้าที่ หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
เพ่ือด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๓) ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง   
ในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน และหนี ้ส ิน  
ของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี ้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริต  

๔) หน้าที่และอ านาจอื่นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  
๗.๒ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

๑) รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. บรรลุภารกิจ 
และหน้าที่ ตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น  

๒) อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ  

๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

๔) ด าเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

๕) ส่ ง เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเ พ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ 
ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส ตามกลไกที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดตามมาตรา ๓๓  

๖) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ  
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานของรัฐ หรือภาคเอกชน เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๗) จัดท าระบบสารสนเทศของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุผู้รับผิดชอบและความคืบหน้าของการด าเนินการของ  
แต่ละเรื่อง เพื่อกรรมการจะได้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย และตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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๘. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
๘.๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี 

๒) เสนอแนะและใหค าปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
หรือมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๓) เสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการก าหนดต าแหนงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งต้อง
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอรัฐธรรมนูญ 
วาด้วยการป้องกนและปราบปรามการทุจริต 

๔) ไตสวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระท าการทุจริตในภาครัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๕) ไตสวนข้อเท็จจริงและสรุปส านวนพร้อมทั้ งความเห็นสงพนักงานอัยการเพ่ือฟอง

คดีอาญาตอเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป เสนอต อคณะรัฐมนตรี เ พ่ือเสนอต อ 

สภาผแูทนราษฎร วุฒิสภา และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบด้วย 
๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
๘.๒ อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

๑) รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมตลอดทั้งสนับสนุน และอ านวย
ความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  

๒) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่ น  
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๓) ประสานงานและใหค้วามร่วมมือระหวา่งประเทศเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  
๔) รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 
๕) จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น หรือตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ใน ๓) ให้ส านักงานหารือ
และท าความตกลงร่วมกันกับส านักงาน ป.ป.ช 

๙. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
 ๙.๑ เพื่อปลูกจิตส านึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวม

เป็นส าคัญ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีความใสสะอาด 
๙.๒ เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
๙.๓ ให้ความช่วยเหลือในการให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดฝึกอบรม การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่

เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
๙.๔ จัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
๙.๕ ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกัน 
๙.๖ ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ 
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๑๐. มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส่ในประเทศไทย 
๑๐.๑ ส่งเสริมให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของความโปร่งใสและภัยจากคอร์รัปชัน 
๑๐.๒ ส่งเสริมจริยธรรมให้สังคมไทยได้รับรู้ถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๐.๓ ส่งเสริมความโปร่งใสให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนและองค์กรในสังคม 
๑๐.๔ ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความโปร่งใส 
๑๐.๕ ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่อง

ความโปร่งใสและการต่อต้านคอร์รัปชัน 

๑๑. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
๑๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในด้านวิชาการ 

การบริหาร และกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านคอร์รัปชัน 
๑๑.๒ จัดหาทุน เพ่ือการด าเนินงาน หรือเพ่ือการพัฒนาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
๑๑.๓ ส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยค้นคว้า ให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

และต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสนับสนุนกิจการ 
๑๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยบ่มเพาะทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

คุณธรรมจริยธรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
๑๑.๕ สนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
๑๑.๖ ด าเนินงานเพ่ือสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพ่ือกิจกรรมอันเป็น 

สาธารณประโยชน์ ไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
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ส่วนที่ ๔  
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ปี ซึ่งมี 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และ
กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
รวมทั้ งข้อคิด เห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ เกี่ ยวข้องด้านวัฒนธรรมและบริบท                       
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมทั้งภายในและภายน อกประเทศ 
โดยกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดท ากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ ๒๐ ป ีดังนี้  

๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรมได้ทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม

เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมทั้ง
ข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมและบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “ วัฒนธรรมสร้างคนดีสร้างสังคมดีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  เพ่ือเป็นรากฐาน 
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”  

พันธกิจ  
(๑) เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และท านุบ ารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มี

การรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(๒) ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพ่ือน าความเป็นไทยสู่สากล  
(๔) สร้างจิตส านึกสร้างค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย  
(๕) จัดการศึกษาวิจัยบริหารจัดการองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา  ศิลปะ 

และวัฒนธรรม  
(๖) ยกระดับการบริหารจัดการกลไกมาตรการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายต่าง ๆ ด้านศาสนา

ศิลปะ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์  
(๑) เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติและพัฒนากลไกในการอนุรั กษ ์

และสืบทอดวัฒนธรรม  
(๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
(๓) พัฒนาความสัมพันธ์และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก  
(๔) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย  
(๕) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาวิจัยบริหารจัดการความรู้และสร้าง

นวัตกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
(๖) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
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๑.๒ นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม  
๑) กรอบนโยบายด าเนินงานให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรขับเคลื่อนประเทศชาติ 

ในมิติทางวัฒนธรรม ๓ มิติ (มอบไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) ประกอบด้วย  
(๑) สร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาสังคมไทยให้

เป็นสังคมที่มีความสงบสุขบนพ้ืนฐานค่านิยมแห่งความเป็นไทย ๑๒ ประการ (ตามนโยบายหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ)  

(๑.๑)  สร้างรายได้และสังคมอยู่ดีกินดีมีความมั่นคั่งด้วยทุนและทรัพยากร 
ทางวัฒนธรรม โดยการสร้างความอยู่ดีมีสุขการกินดีอยู่ดีน ารายได้ที่ยั่งยืนสู่ครัวเรือนท้องถิ่นประเทศชาตจิาก
การท่องเที่ยวสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย  

(๑.๒) เสริมสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศด้วย 
มิติทางวัฒนธรรม โดยการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของผู้คนในชาติและสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
นานาชาติ  

(๒) จุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๒  
(๒.๑) การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์พัฒนา สืบสาน

มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม  
(๒.๑.๑) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

และพระบรมวงศานุวงศ์  
(๒.๑.๒) ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริพระบรมราโชวาทพระราชด ารัส  

และส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
(๒.๑.๓) อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาและส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนา 

มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
(๒.๑.๔) อนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการ

บูรณปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขึ้นทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

(๒.๑.๕) ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑  
(๒.๑.๖) ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

(๒.๒) การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  
(๒.๒.๑) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ  
(๒.๒.๒) รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเสริมสร้าง 

ความเป็นไทยสู่ประชาชนประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศทั่วโลก ๓ ระดับ ได้แก่  
 วิถีถิ่น วิถีไทย เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทยให้ประชาชนชาวไทย 

มีจิตส านึกและพฤติกรรมการนิยมความเป็นไทยในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้น  เช่น ยิ้ม ไหว้ สวัสดีขอบคุณ  
ขอโทษ วินัย น้ าใจ ไมตรี อาหารพ้ืนบ้าน ประเพณี การแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน ผ้า การแต่งกายพ้ืนบ้านและ
ภาษาไทย/ภาษาถิ่น  

 วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทย
รวมถึง ร่วมมือ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกร่วมของชาวอาเซียน  อาทิ
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ประเพณีร่วมของอาเซียน เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การแสดงอาเซียน เช่น หุ่นโขน (รามายณะ)  
หนังใหญ่ ผ้าการแต่งกาย อาหาร วรรณกรรม ภาษา กิจกรรมทางศาสนา และภาพยนตร์ 

 มรดกไทย มรดกโลก เพ่ือส่งเสริมความเป็นไทยสู่นานาประเทศ 
ทั่วโลก อาทิ มวยไทย อาหารไทย การแสดงโขนไทย ผ้า และการแต่งกายแบบไทย การขึ้นทะเบียนมรดกโลก
และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นวดแผนไทย สปาและสมุนไพรไทย ภาพยนตร์ โดยรณรงค์ผ่านการจัดกิจกรรม
ทางสื่อต่าง ๆ  

(๒.๒.๓) การด าเนินงานวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืนตามมติคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ และนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่  

 จัดท ามาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม  
 การประกวด/แข่ งขั นความ เป็ น เลิ ศทา งศิ ลปวัฒนธรรม                        

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/ องค์กรต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม  
 การด าเนินการเกี่ยวกับโขน ได้แก่ สนับสนุนการเรียนการสอนโขน

ในพ้ืนที่ (๑ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ๑ โรงเรียนน าร่อง) / จัดการประกวดโขนเด็ก / จัดการแสดงโขนสัญจร / 
จัดท าหนังสือ“ โขน” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่คนในสังคม  

(๒.๓) การเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  

(๒.๓.๑) เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล  

(๒.๓.๒) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน  

(๒.๓.๓) เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป  
(๒.๓.๔) การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒.๔) การพัฒนาและบริการการเรียนรู้และการวิจัยทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  
(๒.๔.๑) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อุทยานประวัติศาสตร์  หอสมุดแห่ งชาติ  หอจดหมายเหตุแห่ งชาติ  ศูนย์ วัฒนธรรมเฉลิมราช 
ชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบ หอศิลป์ แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รถฉายภายนตร์เคลื่อนที่ พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่  

(๒.๔.๒) ผลิตสื่อเผยแพร่ บริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย                 
และน่าสนใจ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป  

(๒.๔.๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
การจัดการความรู้และการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
ในมิติวัฒนธรรม  

(๒.๔.๔) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในพื้นที่  
(๒.๔.๕) การน าแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้   

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติ  
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(๒.๕) การน าทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมรายได้
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 ประเพณีหรือเทศกาลส าคัญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้จากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม  

(๒.๕.๕) ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินทุกแขนง โดยยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน 
และปรับปรุงสวัสดิการศิลปินแห่งชาติ  ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ 
เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ศิลปิน  

(๒.๕.๖) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
รวมทั้งสนับสนุนการน าทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพ่ือสร้างสรรค์สังคมและเพ่ิมรายได้  
ทางเศรษฐกิจ 

(๒.๕.๗) การน ายุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งส่งเสริมให้มีเมืองแห่งศิลปะ  

(๒.๖) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม  
(๒.๖.๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษาเฉพาะดา้นศิลปวฒันธรรม 
(๒.๖.๒) ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาด้านศลิปวัฒนธรรมทั้งระบบทุกกระบวนการ  

(๒.๗) ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม  
(๒.๗.๑) ส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคม

ของจังหวัดชายแดนใต้ 
(๒.๗.๒) ส่งเสริมการใช้มิติทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในทุกด้าน  
(๒.๘) การพัฒนาความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและน าภาพลักษณ์ไทยสู่สากล  

(๒.๘.๑) เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน 
และนานาชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  รวมทั้งน ามิติศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ  

(๒.๘.๒) ผลิตสื่อเผยแพร่และส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากลโดยด าเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก  

(๒.๘.๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศในอาเซียน 
ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์วันส าคัญทางศาสนาและกิจกรรมความร่วมมือเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  

(๒.๙) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม  
(๒.๙.๑) พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน                    

การด าเนินงานทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม  
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(๒.๙.๒) พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากรเ พ่ือ เ พ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน  

(๒.๙.๓) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพและบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

(๒.๙.๔) เสริมสร้างและพัฒนากลไกอื่น ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม
อาทิ มาตรการภาษีมาตรการด้านงบประมาณ และกองทุนมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (CSR) ฯลฯ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒.๙.๕) ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๓ เป้าหมายส าคัญของการด าเนินงานระยะ ๒๐ ปี  
๑) ในปี ๒๕๖๒ มีงานด้านวัฒนธรรมที่ส าคัญ ดังน้ี 

   - ประกาศเมืองเพชรบุรีเป็น “เมืองช่างแห่งสยาม” ขึ้นบัญชี 
   - เสนอเมืองโบราณศรีเทพเทวสถานปราสาทพนมรุ้งเมืองต่ าและปลายบัด” รายชื่อเบื้องต้น
มรดกโลก 
   - นวดไทยได้รับการประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติและเสนอ 
“โนรา" เป็นล าดับต่อไป 
   - เปิดให้บริการ Big Data ระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม 
   - น าสุดยอดศิลปินไทยและอาเซียนไปเผยแพร่ทั่วโลกจัดงานเทศกาลมรดกภู มิปัญญา
มหกรรมหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจาส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน 
   - จัดนิทรรศการโบราณวัตถุล้ าค่ายุคจิ๋นซีฮ่องเต้จากเมืองซีอานฉลองความสัมพันธ์ไทย-จีน 
   - ขยายผลส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมสร้าง
รายได้สู่ชุมชน  

๒) ในระยะ ๕ ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ได้แก่  
   - เปิดพิพิธภัณฑ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
   - เปิดบริการหอศิลป์ร่วมสมัยแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบนพ้ืนที่ ๓๕ ไร ่
   -เปิดบริการคลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์ 
สึนามิจังหวัดพังงา 
   - ผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและเมืองเชียงใหม่เป็นมรดกโลก โนรา ต้มย ากุ้ง  
มวยไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ 
  - จัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand biennale ณ จังหวัดนครราชสีมาและเชียงราย 
  - ขยายผลการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศ 
  - พัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ใน EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ ๑ 
  - ส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นดนตรี เป็น ๑ ชนิดได้ ๑๐๐ % 

๓) ในระยะ ๑๐ ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ได้แก่  
  - เปิดให้บริการส่วนขยายศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๒ 
  - “พระธาตุพนมเทวสถานปราสาทพนมรุ้งเมืองต่ าและศรีเทพ” ได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลก 
  - พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ก้าวสู่ระดับโลกด้วยเทคโนโลยีระบบน าชมที่ทันสมัย 



- ๔๔ -  

 

  - ขยายผลเชียงใหม่เป็นเมืองศิลปะ ภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์อาหาร และเพชรบุรีเป็นเมือง
แห่งสกุลช่าง 
  - ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 5F สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้
เข้าประเทศได้ไม่น้อยกว่า ๕% ของ GDP 
   - พัฒนาพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ใน EEC เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ ๒ 
   - เปิดระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม Big Data ให้บริการประชาชนได้สมบูรณ์
แบบต่อยอดองค์ความรู้สร้างรายได้ต่อไป 

๔) ในระยะ ๒๐ ปีมีแผนพัฒนางานด้านวัฒนธรรม ได้แก่  
   - พัฒนาและเปิดให้บริการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดระดับ ๑ ใน ๕ ของโลก 
   - เปิดพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้บนพื้นที่ ๒๐๐ ไร่บริเวณคลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี โดยผนึก
ก าลังกับองค์กรเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่าสถาบันสมิธโซเนียน
สหรัฐอเมริกา 
   - เปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงราย 
   - เปิดพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยหินที่ใหญ่ที่สุดบริเวณปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์  

๑.๔ ภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑) ส านักงานปลัดกระทรวง  

  (๑) จัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์อันเป็นแผนแม่บทของกระทรวง  ตามนโยบาย 
ของกระทรวงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนปฏิบัติงานและเสนอแนะนโยบาย  
ในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจ าปี  รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวง  
  (๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง  
   (๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง  
  (๔) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมตลอดจนผลงานของกระทรวง  
  (๕) ก ากับเร่งรัดติดตามและประเมินผลรวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง  
  (๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง  
เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวงและให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน  
  (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม  
  (๘) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและประสาน              
ให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสังคมร่วมกันรวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  
  (๙) ด าเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑  
 (๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง  
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 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๒) กรมการศาสนา  
 (๑) ท านุบ ารุงส่งเสริมเพ่ือพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม  
   (๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  
 (๓) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  
 (๔) ส่งเสริมดูแลรักษาและท านุบ ารุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ 
 (๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรองและสนับสนุน  
การด าเนินการขององค์การศาสนา  
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๓) กรมศิลปากร  
 (๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 (๒) ด าเนินการบ ารุงรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปะ วิทยาการ 
และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ในด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ 
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม  
 (๓) ด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเป็นศูนย์ข้อมูล เพ่ือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมด้าน
การพิพิธภัณฑ์ โบราณคดี โบราณสถาน ภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี 
หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม  
 (๔) จัดการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ช่างศิลป์และด้านอื่น  ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม  
 (๕) ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

๔) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
  (๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์  
  (๒) ศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  
  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมเครือข่าย
วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
  (๔) เป็นศูนย์กลางในการศึกษารวบรวมเผยแพร่และให้บริการสารสนเทศและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  
  (๕) ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรม  
  (๖) สนับสนุนส่งเสริมและประสานการด าเนินงานทางวัฒนธรรม  
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  (๗) ส่งเสริมและด าเนินการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  (๘) ส่งเสริมด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการด าเนินงานของศิลปินแห่งชาติ  
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม  
  (๙) เสริมสร้างค่านิยมอันดีงามและเหมาะสมกับสังคมไทย  
 (๑๐) จัดท าโครงการและแผนปฏิบัติงานส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทาง
วัฒนธรรม  
 (๑๑) ระดมทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานทางวัฒนธรรม  
 (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี มอบหมาย 

๕) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
  (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
  (๒) ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ทั้งใน 
และต่างประเทศ  
  (๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
  (๔) ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

(๕) ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
(๖) ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่ 

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๖) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

  (๑) จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึง
วิชาชีพขั้นสูง ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
  (๒) สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์  นวัตกรรมที่ เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
อย่างมีคุณค่าแก่สังคม  
  (๓) เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  
  (๔) อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
  (๕) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกปณิธาน 

๗) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
  (๑) ด าเนินงานวิจัย รวบรวม เผยแพร่ ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศในสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์  
  (๒) รวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  โดยเน้น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  (๓) ศึกษา ค้นคว้า เพ่ือพัฒนาและจัดระเบียบข้อมูลในสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
  (๔) ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันอื่นไม่ว่าเป็นของรัฐหรือเอกชน  
ในการผลิตนักวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
  (๕) ให้บริการข้อมูลและข้อสนเทศ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์อันเกี่ยวกับงาน
และการบริการของศูนย์ เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกับสถาบันและหน่วยงานอื่น  
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  (๖) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์
เอกสาร การจัดท าสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น  
  (๗) เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  (๘) ให้การศึกษา อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้ าใจเรื่ องสั งคมและวัฒนธรรมเ พ่ือประโยชน์ ในการพัฒนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญา 
อย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของท้องถิ่นและของชาติ 

๘) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
  (๑) จัดหารวบรวมประเมินค่าคัดเลือกและจัดท าระบบทะเบียนภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
  (๒) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เพ่ือปฏิบัติการและให้บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์
ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์  
  (๓) ศึกษาวิจัยตลอดจนสนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ และสนับสนุนให้ 
มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการท าวิจัยในสาขาวิชาอื่น ๆ 
  (๔) ให้บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการใช้ประโยชน์จากภาพยนตร์รวมทั้งสิ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่หอภาพยนตร์มีอยู่  
  (๕) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็นสื่อการศึกษางาน
ศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิง  และเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาตลอดชีวิต  
  (๖ )  จัดท าสื่ อสิ่ ง พิมพ์  สื่ อ โสตทัศน์  และสื่ ออิ เล็ กทรอนิกส์ที่ เกี่ ยวกับภาพยนตร์ 
เพือ่เผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้านภาพยนตร์ต่อสาธารณะ  
  (๗) เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาพยนตร์กับ 
หอภาพยนตร์นานาชาติสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านภาพยนตร์อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
  (๘) เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การระหว่างชาติ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของหอภาพยนตร์ทั้งนี้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 

๙) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
  (๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนรวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือกรอบการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  
  (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้สร้างองค์ความรู้ใหม่
รวบรวมองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการความรู้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดีและเป็น
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม  
  (๓) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชนในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนา
คุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ  
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคม 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ด้านการศาสนา 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศาสนา 
 

ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ FAX 
ส่วนราชการ 

1. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
อาคารหลวงพ่อวดัปากน ้า เลขที่ 25/25  
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต้าบลศาลายา  
อ้าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 
ผู้บริหาร 
พันต้ารวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห ์
ผู้อ้านวยการสา้นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

02 441 7999 
 
 
 
 

092 904 4794 

02 441 7924 

2. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
เลขที่ 10 อาคารที่ท้าการกระทรวงวัฒนธรรม ชั น 2  
ถนนเทียมรว่มมิตร แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
ผู้บริหาร 
นายกติติพันธ์  พานสวุรรณ 
อธิบดีกรมการศาสนา 

02 2๐๙ 3699 
 
 
 
 

๐๒ ๒๐๙ ๓๗๐๑ 

02 2๐๙ 36๒๒ 
 

มหาวิทยาลัยสงฆ ์
3. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

เลขที ่79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกโิลเมตรที ่55  
ต้าบลล้าไทร อ้าเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
13170 
ผู้บริหาร 
พระราชปริยัตกิว,ี ศ.ดร.  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

035 248 000 - 5 
 
 
 
 

๐๓๕ ๒๔๘ ๐๑๐  
ต่อ ๘๐๑๐ 

035 248 006 

4. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 
248 หมู่ที ่1 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต้าบลศาลายา  
อ้าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170 
ผู้บริหาร 
พระเทพบัณฑิต  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

02 444 6000 
 
 
 

๐๒ ๔๔๔ ๖๐๘๙ 

02 444 6060 

วิทยาลยัและศูนย์ศึกษาเก่ียวกับศาสนา   
๕. วิทยาลยัศาสนศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

999 ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล  
จังหวดันครปฐม 73170 
 

02 800 2630 - 9  
 
 
 

02 800 2659 
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ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ FAX 
ผู้บริหาร 
ศาสตราจารยค์ลินิก นายแพทย์สุวัฒน ์เบญจพลพิทักษ์ 
รักษาการแทนคณบดวีิทยาลัยศาสนศกึษา 

 
02 800 2630 - 9 

๖. ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ชั น 13 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 10330 

02 218 4654 
02 218 4656 

02 218 4652 

๗. วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
๑๘๑ ถนนเจริญประดิษฐ ์ตา้บลรูสะมิแล อ้าเภอเมือง 
จังหวดัปตัตาน ี๙๔๐๐๐ 
ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหมัมัดรอฟลี  แวหะมะ 
คณบดวีิทยาลัยอิสลามศึกษา 

073 331 305 
073 313 928  

ต่อ 50 

- 

หน่วยงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๘. มหาเถรสมาคม 

อาคารหลวงพ่อวดัปากน ้า ถนนพุทธมณฑล  
ต้าบลศาลายา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
73170 
ผู้บริหาร 
พันต้ารวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห ์
ผู้อ้านวยการสา้นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
เลขาธกิารมหาเถรสมาคม 

02 441 7992 
 
 
 
 

092 904 4794 

02 441 7988 

หน่วยงานตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๙. ส านักจุฬาราชมนตร ี

อาคารสา้นักจุฬาราชมนตรี ชั น 3 ศูนย์บรหิารกิจการ
ศาสนาอิสลามแหง่ชาติ เฉลมิพระเกียรต ิถนนคลองเกา้ 
แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 
10530 
ผู้บริหาร 
นายคัมภีร ์ ดิษฐากรณ ์
ผู้อ้านวยการสา้นักจุฬาราชมนตรี 

02 949 4278  
02 949 4312 - 3 

 
 
 
 

088 493 4747 

02 949 4220 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรต ิ
เลขที ่45 หมู่ 3 ถนนคลองเกา้ แขวงคลองสบิ  
เขตหนองจอก กรงุเทพมหานคร 10530 
 

02 096 9499 
02 949 4308 
02 949 4114 

02 949 4250  
02 949 4341 
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ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ FAX 
ผู้บริหาร 
พลต้ารวจตร ีสุรนิทร ์ ปาลาเร่ 
เลขาธกิารคณะกรรมการกลางอิสลามแหง่ประเทศไทย 

องค์การศาสนา 
๑๑. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ์

เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย ์เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
ผู้บริหาร 
-ว่าง- 
นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์ 

02 281 9563 - 4 02 281 9563  
กด 110 

๑๒. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) 
616 ในอุทยานเบญจสิร ิซอยสุขุมวิท 24  
แยกซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสขุมุวิท เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
ผู้บริหาร 
นายแผน  วรรณเมธ ี
ประธานองคก์ารพุทธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลก (พ.ส.ล.) 
นายพัลลภ  ไทยอาร ี
เลขาธกิารองค์การพุทธศาสนกิสัมพันธแ์หง่โลก (พ.ส.ล.) 

02 661 1284 - 7 02 661 0555 

๑๓. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางดว้น  
เขตภาษีเจริญ กรงุเทพมหานคร 10160 
ผู้บริหาร 
นายมณเธียร  ธนานาถ 
นายกยุวพุทธิกสมาคมแหง่ประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

02 455 2525 
 
 
 

081 909 9892 

02 413 3131 

๑๔. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย 
165 วดัสามพระยา ถนนสามเสน 5 แขวงวดัสามพระยา 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
ผู้บริหาร 
พันเอก (พิเศษ) บญุชู  ศรีเคลือบ 
นายกเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย 

02 628 7280 
02 628 8878 

02 628 7283 

1๕. สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 
 

02 272 6452 
 
 
 

02 272 6342 
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ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ FAX 
ผู้บริหาร 
นายสมพร  เทพสิทธา 
ประธานสภายวุพุทธิกสมาคมแหง่ชาติ  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
081 513 3563 

(คุณอุไรวรรณ) 
 

1๖. มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
อาคารสมเด็จพระญาณวโรดม เลขที ่19  
ซอยรามอินทรา 14 แยก 6 แขวงทา่แร้ง เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 10230 
ผู้บริหาร 
แม่ชีสโรชา  ไชยเกต ุ
ประธานสถาบนัแม่ชไีทย ในพระบรมราชนิูปถัมภ ์

02 009 2209 
 

- 

1๗. มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ  
72/4 หมู่ที ่2 ต้าบลบางกระทึก อ้าเภอสามพราน  
จังหวดันครปฐม 73110 
 

089 826 6451 
081 831 2367 
081 830 1923 
081 253 0769 

- 

1๘. มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ 
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซอยโรงเรียนวดัสระเกศ 
ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100 
ผู้บริหาร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
องค์ประธานกรรมการมูลนธิิภูมิพโลภิกขุ 

02 223 0316 
 

02 221 8001 

๑๙. สภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
122/11 ซอนนาคสวุรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพมหานคร 10120 
ผู้บริหาร 
พระคารด์นิัล ฟรังซิสเซเวียร ์เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมนัคาทอลกิ 
แห่งประเทศไทย 

02 681 3900 02 681 5369 
02 681 5370 

2๐. สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย 
64/1 (54) ซอยรามค้าแหง 22 ถนนรามค้าแหง  
แขวงหวัหมาก เขตบางกะป ิกรุงเทพมหานคร 10240 
ผู้บริหาร 
ศาสนาจารย์ ดร.มาโนช  แจ้งมุข 
ประธานคณะกรรมการสหกจิคริสเตียนแหง่ประเทศไทย 

02 318 8235 - 7 
 

02 318 3861 - 2 
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ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ FAX 
2๑. สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหวัช้าง) แขวงถนน
เพชรบุร ีเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
ผู้บริหาร 
ศาสนาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  มหชวโรจน์ 
ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

02 214 6000 02 214 6010 

2๒. สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย 
เลขที่ 90 (อาคารสุเมธ) ถนนสุขุมวิท ซอย 2  
แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ผู้บริหาร 
ศาสนาจารย์ธงชัย  ประดบัชนานรุัตน ์
ประธานสหคริสตจกัรแบบ๊ตสิต์ในประเทศไทย 

- - 

๒๓. มูลนิธิครสิตจักรเซเว่นธเ์ดยแ์อ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย 
12 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 37 ถนนสุขมุวิท 71  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10110 
ผู้บริหาร 
นายนิรตัิศัย  อ้ายปั๋น  
ประธานสา้นักงานคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส
แห่งประเทศไทย 

02 391 3595 
02 391 0525 

02 381 1928 

๒๔. สมาคมฮินดูสมาช 
เลขที่ 136/1-2 ถนนศริิพงษ์ แขวงส้าราญราษฎร์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
ผู้บริหาร 
นายสุขติ  นารูลา  
ประธานสมาคมฮินดูสมาช 

02 221 4360 
 
 
 

093 516 9639 
081 649 9333 

02 221 4360 

๒๕. สมาคมฮินดูธรรมสภา 
เลขที่ 50 ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 
ผู้บริหาร 
นายอารีสดุนั  ปาบเดย ์
ประธานสมาคมฮินดธูรรมสภา 

02 221 3840 02 633 8454 

๒๖. ส านักพราหมณ์พระราชครู 
เลขที่ 268 ถนนบ้านดินสอ แขวงเสาชิงชา้  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 

02 222 6951 02 224 1211 
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ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์ FAX 
ผู้บริหาร 
พระมหาราชครูพิธศีรีวิสทุธคิุณ 
(ชวิน  รงัสิพราหมณกุล) 
ประธานพระครูพราหมณ ์

๒๗. สมาคมศรีคุรสุิงห์สภา 
เลขที่ 565 ถนนจกัรเพชร แขวงวงับรูพาภิรมย์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
ผู้บริหาร 
นายนาวิน  นารูลา  
นายกสมาคมศรีครุุสิงห์สภา 

02 224 8094  
02 221 1011 

02 949 4220 

๒๘. สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย 
เลขที่ 127/1 ซอยอโศก สขุุมวิท 21 แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
ผู้บริหาร 
นายรามีนเดอร ์ซงิห ์สัจญานศรีสกุล 
นายกสมาคมนามธารีสงัคตัแห่งประเทศไทย 

02 661 6297 - 
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ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ล าดับ   หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์   FAX 

1. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
(กรมการศาสนา)  
เลขที่ 10 อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั น 2   
ถนนเทียมรว่มมิตร แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
*นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
*อธิบดกีรมการศาสนา เป็นเลขานกุารกรรมการ 
 (นายกติติพันธ ์พานสวุรรณ อธิบดีกรมการศาสนา) 
 โทร. 02 209 3701 โทรสาร. 02 202 9622 

02 209 3731   
(ผู้อ้านวยการสา้นักงาน
ขับเคลือ่นแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาต)ิ 
02 209 3732  
(กลุ่มงานเลขานกุาร
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาต)ิ 
02 209 3733  
(กลุ่มงานขบัเคลื่อนแผน
แม่บทสง่เสรมิคุณธรรม
แห่งชาต)ิ 

02 209 3732  
(กลุ่มงาน
ขับเคลือ่นแผน
แม่บทสง่เสรมิ
คุณธรรม
แห่งชาต)ิ 
 

๓. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ส านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) 
ชั น 7 อาคารที่ทา้การส้านกังาน ก.พ. ถนนตวิานนท์  
อ้าเภอเมือง จังหวดันนทบุร ี11000 
*นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
*เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานกุาร 
 (นางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.)  
 โทร. 0 2547 1001 

0 2547 1714 
 

0 2547 1727   
0 2547 2021 

๔. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
อาคารด้ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 10200 
(นายฉตัรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
โทร 0 2226 4372, 08 1174 3940  
โทร (มท) 50200 โทรสาร 0-2226-1966 
(นายบญุส่ง ไชยมณ ีผอ.ศูนย์ด้ารงธรรม) 
โทร 0 2221 1126, 08-6570-6907 
โทร (มท) 50457 โทรสาร 0 2221 7885 

02 221 1133 
 

0 2222 6838 

5. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
 
 

0 2141 9100 
0 2141 1676 

0 2143 8341 

http://www.moi.go.th/portal/page?_pageid=814,1044635&_dad=portal&_schema=PORTAL


- ๕๘ -  

 

 ล าดับ   หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์   FAX 
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั น 5  
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210  
*พลเอก วิทวัส รชตะนนัทน ์ประธานผู้ตรวจการแผ่นดนิ 
*นายรกัษเกชา แฉฉ่าย เลขาธกิารสา้นกังานผูต้รวจการ
แผน่ดนิ 

6. ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน 
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 
*พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิ 
*นายประจกัษ์ บญุยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
  โทร 0 2271 8003 – 4 โทรสาร 0 2618 5763 
  อีเมล ์prajuck_b@oag.go.th 

0 2271 8000 0 2618 5769 

7. ส้านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 
2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั น 6-7  
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร 10210 
*นายวัส ติงสมติร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ
*นายโสพล จริงจติร เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แหง่ชาต ิ

0 2141 3800 
 

0 2141 3900 

8. ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ (ส้านักงาน ป.ป.ช.)  
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตา้บลท่าทราย  
อ้าเภอเมืองนนทบรุี จังหวดันนทบรุี 11000  
*พลต้ารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
*นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

0 2528 4800   0 2528 4938 

9. ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ส้านกังาน ป.ป.ท.) 
เลขที่ 99 หมู ่4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต้าบลคลองเกลือ อา้เภอปากเกรด็ จงัหวัดนนทบุรี 
11120 
 

0 2502 6670 - 80 
ต่อ 1103, 1121 

 

https://www.ombudsman.go.th/10/2_26.asp
https://www.ombudsman.go.th/10/4_15.asp
https://www.ombudsman.go.th/10/4_15.asp
mailto:prajuck_b@oag.go.th
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Commission/Profiles-of-Commissioners/3/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3.aspx
http://www.nhrc.or.th/AboutUs/The-Office/Executive-Officials/Manager/Sopol-Chingchit.aspx


- ๕๙ -  

 

 ล าดับ   หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์   FAX 
*นายกิตติ ลิ มชัยกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ท. 
*พันต้ารวจโท วันนพ สมจนิตนากุล เลขาธกิารคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
*นายพุฒิพงษ์ เลิศสถติย์ ผูอ้้านวยการส้านักงาน
เลขาธกิาร 
 โทร. 02 502 6067 อีเมล์ puttipong.l@pacc.go.th 

 10. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
อาคาร 8 ส้านักงาน ก.พ. 47/101 ถนนติวานนท์  
ต้าบลตลาดขวัญ อ้าเมือง จงัหวดันนทบรุี 11000 
*คุณหญิงทิพาวด ีเมฆสวรรค์ ประธานกรรมการ 
*นางชุตมิา หาญเผชญิ กรรมการและเลขาธิการ 

0 2547 1711  0 2547 1372 

11. มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปรง่ใส่ในประเทศไทย 
อาคาร ชั น 15 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สยามบรมราชกุมารี 
NIDA) 
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 
*นายอานนัท์ ปญัยารชุน ประธานกรรมการ 
*รศ.ดร.จรุี จติรวาทการ กรรมการและเลขาธิการ 

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

 

12. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
Anti-Corruption Organization of Thailand 
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 
แขวงรองเมอืง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
*นายวิเชียร  พงศธร ประธานองคก์รต่อตา้นคอร์รปัชัน     
 (ประเทศไทย) 

0 2613 8863 - 66 
 

0 2613 6600 

 
  



- ๖๐ -  

 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและวฒันธรรม 

 ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ FAX 
๑. ส านักงานรัฐมนตรี 

๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
ผู้บริหาร 
นายอิทธิพล คุณปลืม้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม 
นางสุภัทร กิจเวช หัวหนา้ส านกังานรัฐมนตร ี

๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๙  
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๗๒ – ๙๖ 

๐ ๒๒๐๒ ๙๖๒๐ 

๒. ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร  
แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
ผู้บริหาร 
นายกฤษศญพงษ์  ศริิ  
ปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
 

นายประสพ  เรียงเงิน ผอ.ส านกับรหิารงาน
กลาง   

๐ ๒๒๐๙ ๓๕๙๐ – ๖ 
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๔ 
๐ ๒๒๐๙ ๓๕๐๓ – ๓๐ 
 
 
๐ ๒๒๐๒ ๙๖๑๕  
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๓ – ๔๘ 
 

๐๘ ๑๙๑๔ ๒๖๒๐  

๐ ๒๒๐๙ ๓๕๙๑ 
๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๘ 

๓. กรมศิลปากร 
ถนนหนา้พระธาตุ เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
ผู้บริหาร 
นายอนนัต ์ชูโชต ิ
อธิบดีกรมศิลปากร 

๐ ๒๒๒๕ ๑๗๕๙ 
 
 
 

๐ ๒๒๒๕ ๑๘๐๗ 
๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๑  
๐ ๒๒๒๕ ๒๖๕๒ 
๐ ๒๒๒๓ ๐๙๗๖  
๐ ๒๖๒๓ ๖๔๕๐ 

๐ ๒๖๒๓ ๕๘๒๗ 
๐ ๒๒๒๑ ๑๘๑๒ 
๐ ๒๒๒๑ ๗๘๑๑ 

๔. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
ผู้บริหาร 
นายชาย นครชัย  
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
 

นางสาววราพรรณ ชัยชนะศริิ 
ผอ. กองกิจการเครือขา่ยทางวฒันธรรม 
 
 

๐ ๒๒๔๘ ๕๘๓๙ 
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ 
 
 
๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๒๒๒ 
 
 

๐๘ ๔๔๓๙ ๒๐๘๑ 
 
 
 

๐ ๒๖๔๕ ๒๙๖๑ 
๐ ๒๒๔๘ ๕๘๓๘  
ต่อ ๑๓๐๔ 
 
 
 
 
 

๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ 



- ๖๑ -  

 

 ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ FAX 
นายมนัสศร ีตนัไล ้ 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายทอ้งถิ่นและ
ชุมชน 

๐๖ ๓๒๑๓ ๕๙๔๔ 

๕. กรมการศาสนา 
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร  
แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
ผู้บริหาร 
นายกิตติพันธ์ พานสวุรรณ อธบิดีกรมการ
ศาสนา 

๐๒ ๒๖๒ ๓๖๙๙ 
 
 
 
 
๐๒ ๒๐๙ ๓๗๐๗ 

๐๒ ๒๖๒ ๓๖๙๙ 
๐๒ ๒๐๙ ๓๗๑๒ 

๖. ส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย 
๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
ผู้บริหาร 
นางสาววมิลลักษณ ์ ชูชาติ 
ผอ.ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๑ ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๗ 

๗. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
๑๑๙/๑๙ หมู่ ๓ ต าบลศาลายา  
พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
ผู้บริหาร 
นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖ – ๗๘  
ต่อ ๓๒๗ 

 
๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖  
๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๗ - ๗๘  
ต่อ ๓๒๘, ๓๒๙ 

๐ ๒๒๒๕ ๐๖๐๐ 

๘. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
๙๔ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล สาย ๕  
พุทธมณฑล นครปฐม ๗๓๑๗๐ 
ผู้บริหาร 
นางสาวชลดิา  เอื้อบ ารงุจิต 

๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๓ – ๑๕  
ต่อ ๑๑๔ 

๐ ๒๔๘๒ ๒๐๑๕ 

๙. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
๖๙ อาคารวิทยาลัยการจดัการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) 
ชั้น ๑๖-๑๗ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
ผู้บริหาร 
รศ. นายแพทย์สุริยเดว  ทรปีาต ี
ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม  

๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐  ๐ ๒๖๔๔ ๔๙๐๑ 



- ๖๒ -  

 

 ล าดับ หน่วยงาน/ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท์ FAX 
๑๐. ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร (องค์การ

มหาชน) 
๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชนั 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
ผู้บริหาร 
นายพีรพน  พิสณุพงศ ์
ผอ.ศูนยม์านุษยวิทยาสริินธร (องคก์าร
มหาชน) 

๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙  
ต่อ ๓๒๐๑ 

๐ ๒๘๘๐ ๙๓๓๒ 

 
  



- ๖๓ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งนายกรัฐมนตรี  
ท่ี ๑๖๕/๒๕๖๒ 

เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตร ี
และรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ี
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