
     
 

 
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ี

ท่ี ๘๒ /๒๕๕๑ 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการดําเนินการจัดงานสัปดาห

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบชูา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๕๑ 
-------------- 

 ตามที่องคการสหประชาชาติ ไดประกาศใหวันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญของโลกเมื่อป พ.ศ. 
๒๕๔๒ และใหจัดกิจกรรมฉลองทั่วโลก และในคราวประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
ประจําป ๒๕๔๘ ณ พุทธมณฑล และที่ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีมติใหจัดพิธีฉลองวัน
วิสาขบูชาโลกในประเทศไทย โดยใหพุทธมณฑลเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก สําหรับในป พ.ศ. 
๒๕๕๑ ประมุขสงฆนานาชาติจะไดมารวมประชุมที่ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และ
รวมงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทย 

ฉะนั้น เพื่อใหมีการเผยแผหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเกิดประโยชน แกพุทธศาสนิกชน
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศอยางแทจริง  โดยใหสวนราชการ องคกรทางพระพุ ทธศาสนาและองคกร
เอกชน ไดรวมกันจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของ
โลก เปนไปอยางมีเอกภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค    จึงแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อํานวยการ  และคณะกรรมการดําเนินการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาข 
บูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําป ๒๕๕๑  ดังนี้ 
 
 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑  สมเด็จพระพุฒาจารย    วัดสระเกศ 
๑.๒ สมเด็จพระมหาธีราจารย    วัดชนะสงคราม 
๑.๓ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย   วัดปากน้ํา 
๑.๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ    วัดสัมพันธวงศาราม 
๑.๕ สมเด็จพระญาณวโรดม    วัดเทพศิรินทราวาส 
๑.๖ พระวิสุทธาธิบดี     วัดสุทัศนเทพวราราม 
๑.๗ พระสาสนโสภณ     วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 

/ ๑.๘ พระพรหมเมธ ี



     
 

๑.๘    พระพรหมเมธี     วัดเทพศิรินทราวาส 
๑.๙    พระพรหมมุน ี    วัดบวรนิเวศวหิาร 
๑.๑๐  พระพรหมเวท ี    วัดไตรมิตรวิทยาราม 
๑.๑๑  พระพรหมวชิรญาณ    วัดยานนาวา 
๑.๑๒ พระพรหมเมธาจารย   วัดบุรณศิริมาตยาราม 
๑.๑๓ พระพรหมโมลี    วัดพิชยญาติการาม 
๑.๑๔ พระพรหมสุธี     วัดสระเกศ 
๑.๑๕ พระธรรมกิตติเมธี     วัดสัมพันธวงศาราม 
๑.๑๖  พระธรรมวรเมธี    วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
๑.๑๗ พระธรรมสุธี     วัดมหาธาตยุุวราชรังสฤษฎิ์ 
๑.๑๘ พระธรรมโกศาจารย    วัดประยุรวงศาวาส 
๑.๑๙  พระเทพดิลก     วัดบวรนิเวศวหิาร 
๑.๒๐ พระเทพปริยัติวิมล    วัดบวรนิเวศวหิาร 

ใหคณะกรรมการที่ปรึกษา    มีหนาที่ใหคําแนะนําและใหการปรึกษาในดานตาง ๆ   เกี่ยวกับ
การจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา   เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากลของโลก    
โดยเนนการปฏิบัติบูชาใหเกิดประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพ่ือสรางความ
รักความเมตตาอันจะนํามาซึ่งสันติภาพและสันติสุขของโลก 
 
 
๒. คณะกรรมการอํานวยการ 

๒.๑ นายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ 
๒.๒ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี    รองประธานกรรมการ 

(นายชูศกัดิ์  ศริินิล) 
๒.๓ รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย    รองประธานกรรมการ 
๒.๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม    รองประธานกรรมการ 
๒.๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม      กรรมการ 
๒.๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง     กรรมการ 
๒.๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    กรรมการ 
๒.๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม     กรรมการ 
 

/ ๒.๙ รัฐมนตรี 



     
 

๒.๙   รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
๒.๑๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  กรรมการ 
๒.๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ    กรรมการ 
๒.๑๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    กรรมการ 
๒.๑๓ นายปตพิงศ  เต็มเจรญิ      กรรมการ 
           เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร(ีนายชูศักดิ์  ศิรินลิ) 
๒.๑๔ อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย   กรรมการ 
๒.๑๕ อธิการบดีมหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    กรรมการ 
๒.๑๖ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     กรรมการ 
๒.๑๗ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี       กรรมการ 
๒.๑๘ ปลัดกระทรวงกลาโหม      กรรมการ 
๒.๑๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทย      กรรมการ 
๒.๒๐ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๒.๒๑ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       กรรมการ 
๒.๒๒ ปลัดกรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
๒.๒๓ ผูบัญชาการทหารสูงสุด       กรรมการ 
๒.๒๔ ผูบัญชาการทหารบก      กรรมการ 
๒.๒๕ ผูบัญชาการทหารเรือ       กรรมการ 
๒.๒๖ ผูบัญชาการทหารอากาศ      กรรมการ 
๒.๒๗ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาต ิ     กรรมการ 
๒.๒๘ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ     กรรมการ 

๒.๒๙ เลขาธิการสํานักงานสถิติแหงชาติ    กรรมการ 
๒.๓๐ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน   กรรมการ 
๒.๓๑ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กรรมการ 
๒.๓๒ เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศกึษา     กรรมการ 
๒.๓๓ อธิบดีกรมการปกครอง         กรรมการ 
๒.๓๔ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ     กรรมการ 
๒.๓๕ ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม     กรรมการ 
๒.๓๖ ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย    กรรมการ 
 

/๒.๓๗ กรรมการ 



     
 

๒.๓๗ กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) กรรมการ 
๒.๓๘ กรรมการผูอํานวยการใหญ     กรรมการ 
            บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)     กรรมการ 
๒.๓๙ ผูวาการการไฟฟานครหลวง     กรรมการ 
๒.๔๐ ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค     กรรมการ 
๒.๔๑ ผูวาการการประปานครหลวง      กรรมการ 
๒.๔๒ ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค     กรรมการ 
๒.๔๓ ประธานองคการพทุธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.)  กรรมการ 
๒.๔๔ นายกเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย   กรรมการ 
๒.๔๕ นายกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย     กรรมการ 
๒.๔๖ นายกยุวพุทธิกสมาคมแห งประเทศไทย    กรรมการ 
๒.๔๗ พลเอก ประดษิฐ  บุญเกิด  

ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย   กรรมการ 
๒.๔๘ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรรมการและเลขานุการ 
๒.๔๙ อธิบดีกรมการศาสนา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๒.๕๐ รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๕๑ รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒.๕๒ รองอธิการบดีฝายเผยแผและวิเทศสัมพันธ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
๒.๕๓ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๒.๕๔ ผูอํานวยการกองพทุธศาสนศึกษา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๒.๕๕ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
            กรมการศาสนา 
 

/ ๒.๕๖ ผูแทน 



     
 

๒.๕๖   ผูแทนกรุงเทพมหานคร             กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒.๕๗  รองอธิบดีกรมการปกครองฝายบริหารงานปกครอง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
             กระทรวงมหาดไทย  

             ๒.๕๘  พลตรี สรชัย แกวนพ              กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  ศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 

ใหคณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่กําหนดแผนการจัดงานวิสาขบูชาวันสําคัญสากลของ
โลกทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ ใหเกิดประโยชนแกพุทธศาสนิกชนทั้งในและตาง
ประเทศ พิจารณางบประมาณคาใชจายในการจัดงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ และจัดหา
งบประมาณดําเนินการจัดงาน  พรอมทั้งใหประธานอํานวยการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการได 
ตามความจําเปน เพ่ือใหกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา สําเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการ  
 

๓. คณะกรรมการดําเนินการจัดกจิกรรมนานาชาต ิ
๓.๑  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
๓.๒ รองอธกิารบดีฝายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๓ รองอธกิารบดีฝายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 
         มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
๓.๔ รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ    รองประธานกรรมการ 
         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๕ รองอธกิารบดีฝายเผยแผและวิเทศสัมพันธ   รองประธานกรรมการ 
        มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย 
๓.๖  รองผูบัญชาการทหารบก      รองประธานกรรมการ 
๓.๗ รองผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาแหงชาติ  รองประธานกรรมการ 
         (นายนพรัตน  เบญจวัฒนานันท) 
๓.๘ รองอธิบดีกรมการศาสนา      รองประธานกรรมการ 
๓.๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม     รองประธานกรรมการ 
๓.๑๐ นายศุภชัย เจียรวนนท      รองประธานกรรมการ 
 

/ ๓.๑๑ ประธาน 



     
 

๓.๑๑ ประธานที่ประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) กรรมการ  
๓.๑๒ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๓  รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ    กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๔  รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต      กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๕  รองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป      กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๖  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย       กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๗  คณบดีคณะพุทธศาสตร      กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๘  คณบดีคณะครุศาสตร       กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๑๙  คณบดีคณะมนุษยศาสตร      กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๒๐  คณบดีคณะสังคมศาสตร      กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๒๑  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๒๒ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการตางประเทศ    กรรมการ 
๓.๒๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก   กรรมการ 
๓.๒๔ ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร   กรรมการ 
๓.๒๕ ผูบัญชาการตํารวจจราจรกลาง     กรรมการ 
๓.๒๖ ผูบัญชาการตํารวจสันติบาล     กรรมการ 
๓.๒๗ ผูบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมือง     กรรมการ 
 

/ ๓.๒๘ ผูแทน 



     
 

๓.๒๘ ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ    กรรมการ 
๓.๒๙ ผูแทนกระทรวงวัฒนธรรม      กรรมการ 
๓.๓๐ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
๓.๓๑ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ     กรรมการ 
๓.๓๒ ผูแทนกรมประชาสัมพันธ     กรรมการ 
๓.๓๓ ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย    กรรมการ 
๓.๓๔ ผูแทนกรรมการอาํนวยการใหญ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  กรรมการ 
๓.๓๕ ผูแทนกรรมการอํานวยการใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) กรรมการ 
๓.๓๖ เลขาธิการกิตตมิศกัดิ์ องคการพทุธศาสนิกสัมพันธแหงโลก กรรมการ 
๓.๓๗ ประธานองคการยวุพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (ย.พ.ส.ล.) กรรมการ 
๓.๓๘ ประธานสภาองคกรพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย  กรรมการ 
๓.๓๙ ผูแทนกองทัพบก       กรรมการ 
๓.๔๐ ผูแทนกองทัพเรือ       กรรมการ 
๓.๔๑ ผูแทนกองทัพอากาศ      กรรมการ 
๓.๔๒ ผูแทนกรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
๓.๔๓ ผูแทนองคการสหประชาชาติ สํานักงานภูมภิาคเอเชียแปซิฟก  กรรมการ 
๓.๔๔ ผูแทนสํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี     กรรมการ 
๓.๔๕ ผูแทนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี    กรรมการ 
๓.๔๖ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   กรรมการ 
๓.๔๗ นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ 
๓.๔๘ ศาตราจารยพิเศษ จํานงค  ทองประเสริฐ    กรรมการ 
๓.๔๙ พลเอก วิชิต ยาทิพย       กรรมการ 
๓.๕๐ พลเอก เสรี พุกกะมาน       กรรมการ 
๓.๕๑ ดร. มนูญ มกุขประดิษฐ       กรรมการ 
๓.๕๒ นายแพทย รัศม ีวรรณิสสร      กรรมการ 
๓.๕๓ คุณหญิง สมปอง วรรณิสสร      กรรมการ 
๓.๕๔ นายกอศักดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ ์     กรรมการ 
 

/ ๓.๕๕ นาย 



     
 

๓.๕๕ นายสมพันธ จารุมลิินท       กรรมการ 
๓.๕๖ นางกนัทิมา กุญชร ณ อยุธยา      กรรมการ 
๓.๕๗ นางยุวรี เอื้อกาญจนวิไล      กรรมการ 
๓.๕๘  นางกาญจนา สุวรรณนภาศร ี     กรรมการ 
๓.๕๙  ประธานมูลนิธิแสงพุทธธรรมประเทศไทย   กรรมการ 
๓.๖๐  กรรมการผูจดัการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) กรรมการ 
๓.๖๑  ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม    กรรมการ 
           สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๓.๖๒  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
           มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๖๓  ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ    กรรมการ 
            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๖๔  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป     กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๖๕  หัวหนาภาควิชารัฐศาสตร     กรรมการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
๓.๖๖  รองอธิการบดีฝายวิชาการ         กรรมการและเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๖๗  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๖๘  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๖๙  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๗๐  ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนิสิต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓.๗๑ ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
/ ๓.๗๒ ผูชวยอธิการ 



     
 

๓.๗๒ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการวิทยาเขต   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๗๓ ผูอํานวยการวิชาการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๗๔  ผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๗๕  ผูอํานวยการกองทะเบียนและวัดผล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๗๖  หัวหนาฝายธรรมวิจัย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓.๗๗  ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
(นายกนก แสนประเสริฐ) 

๓.๗๘ ผูแทนกรมการศาสนา (นายสุเทพ  เกษมพรมณี)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน 
วิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มีหนาที่กําหนดแผนงานการประชุมวิชาการพิจารณาการตอนรับ
และรับรองชาวพุทธนานาชาติ การจัดนิทรรศการดานพระพุทธศาสนาและการแสดงทางวัฒนธรรม 
โดยกําหนดเชิญประมุขสงฆ ผูนําชาวพุทธและผูนําองคกรทางพระพุทธศาสนาจากประเทศตาง ๆ 
รวมทั้งผูสนใจเขารวมกิจกรรม ดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
และศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร กําหนดจัดใหประมุขสงฆ นักปราชญ และ
นักวิชาการของแตละประเทศ ไดแสดงธรรมและทัศนะดานการปฏิบัติบูชาสูประชาชน รวมทั้งจัด
กิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมตอความเปนสากล โดยสอดคลองกับแผนงานที่คณะกรรมการ
อํานวยการกําหนด และใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจ     แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ชวย
ดําเนินการตามความจําเปนและเหมาะสม 
 

๔.  คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลก ณ พุทธมณฑลและถนนอุทยาน 
๔.๑ พระพรหมเวที  วัดไตรมิตรวิทยาราม     ท่ีปรึกษา 
๔.๒ พระพรหมวชิรญาณ  วัดยานนาวา      ท่ีปรึกษา 
 

/ ๔.๓ พระพรหม 



     
 

๔.๓ พระพรหมโมลี   วัดพิชยญาติการาม     ท่ีปรึกษา 
๔.๔ พระธรรมกิตติเมธี   วัดสัมพันธวงศาราม     ท่ีปรึกษา 
๔.๕ พระธรรมวรเมธ ี  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม    ท่ีปรึกษา 
๔.๖ พระธรรมคุณาภรณ วัดสามพระยา      ท่ีปรึกษา 
๔.๗ พระธรรมปริยัติเวที  วัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม  ท่ีปรึกษา 
๔.๘ พระธรรมสุธ ี  วัดมหาธาตุยุวราชรงัสฤษฎิ์    ท่ีปรึกษา 
๔.๙ พระธรรมโกศาจารย  วัดประยุรวงศาวาส    ท่ีปรึกษา 
๔.๑๐ พระราชสิทธิเวที   วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีปรึกษา 
๔.๑๑  พระราชรัตนมุนี   วัดพระปฐมเจดีย จังหวัดนครปฐม   ท่ีปรึกษา 
๔.๑๒ พระราชเมธาภรณ วัดสัตตนาถปริวัตร จังหวัดราชบุรี  ท่ีปรึกษา 
๔.๑๓ พระราชวรเวที   วัดราชคฤห     ท่ีปรึกษา 
๔.๑๔ พระวิสุทธิภัทรธาดา  วัดประยุรวงศาวาส    ท่ีปรึกษา 
๔.๑๕ พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ  วัดไรขิง    ท่ีปรึกษา  
๔.๑๖ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ              ประธานกรรมการ 
๔.๑๗ อธิบดีกรมการศาสนา            รองประธานกรรมการ 
๔.๑๘ รองผูอาํนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คนที่ ๑    รองประธานกรรมการ 
๔.๑๙ รองผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คนที่ ๒    รองประธานกรรมการ 
๔.๒๐  รองอธิบดีกรมการศาสนา       กรรมการ 
๔.๒๑ นายกเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย    กรรมการ 
๔.๒๒ เจากรมกิจการพลเรือนทหารบก       กรรมการ 
๔.๒๓ เจากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ       กรรมการ 
๔.๒๔ เจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ     กรรมการ 
๔.๒๕ ผูกํากับการศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง      กรรมการ 
๔.๒๖ เจากรมการทหารชาง จังหวัดราชบุรี      กรรมการ 
๔.๒๗ ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรพุทธมณฑล      กรรมการ 
๔.๒๘ ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาลธรรมศาลา     กรรมการ 
๔.๒๙ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม     กรรมการ 
๔.๓๐ นายอําเภอพุทธมณฑล        กรรมการ 
 

/ ๔.๓๒ นายอําเภอ 



     
 

๔.๓๑ นายอําเภอสามพราน       กรรมการ 
๔.๓๒ นายอําเภอนครชัยศรี        กรรมการ 
๔.๓๓ นายอาํเภอกระทุมแบน       กรรมการ 
๔.๓๔ ผูอํานวยการเขตทวีวัฒนา      กรรมการ 
๔.๓๕ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต ๒    กรรมการ 
๔.๓๖ ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓   กรรมการ 
๔.๓๗ ผูอํานวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร    กรรมการ 
๔.๓๘ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคออมนอย     กรรมการ 
๔.๓๙ ผูจัดการการไฟฟาเขตบางขุนเทียน     กรรมการ 
๔.๔๐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล      กรรมการ 
๔.๔๑ ประธานมูลนิธิสรรคชัย พรหมฤาษี      กรรมการ 
๔.๔๒ ประธานมูลนิธิรวมกตัญ ู       กรรมการ 
๔.๔๓ ผูอํานวยการกองกลาง        กรรมการ 
๔.๔๔ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนสถาน     กรรมการ 
๔.๔๕ ผูอํานวยการสํานักงานศาสนสมบัติ      กรรมการ 
๔.๔๖ ผูอํานวยการสถาบันพระสังฆาธิการ      กรรมการ 
๔.๔๗ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด    กรรมการ 
๔.๔๘ ผูอํานวยการกองพุทธสารนิเทศ       กรรมการ 
๔.๔๙ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
๔.๕๐ ผูจัดการโรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ    กรรมการ 
๔.๕๑ ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม     กรรมการ 
๔.๕๒ นายกิตติ์ธเนศ  กองเกียรตินที      กรรมการ 
๔.๕๓ นายดนัย  ศิริมหไหศวรรย      กรรมการ 
๔.๕๔ นายเทิดศักดิ์  โลหะพิพัฒนกูล      กรรมการ 
๔.๕๕ ผูอํานวยการกองพุทธศาสนศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
๔.๕๖ ผูอํานวยการสํานักงานพุทธมณฑล           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๗ ผูอํานวยการสวนคุมครองพระพุทธศาสนา          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๔.๕๘ ผูอํานวยการสวนกิจการคณะสงฆ          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

/ ๔.๕๙ ผูอํานวยการ 



     
 

๔.๕๙ ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพัฒนาทองที่  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิ
สาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก พิจารณากําหนดแผนงาน และดําเนินกิจกรรม ณ พุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม รวมกับองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาให
เรียบรอยและเหมาะสม และใหประชาชนทุกกลุ มเกิดความรู ความเขาใจในหลักธรรมที่ถูกตอง
สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และสังคม ใหความรวมมือ 
ในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ ดําเนินงานในสวนที่เปนงานพระราชกุศลใหสมพระเกียรติโดยให
สอดคลองกับแผนงานที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดและใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจ
แตงตั้ง คณะอนุกรรมการฝายตางๆชวยดําเนินการไดตามความเหมาะสมโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมใน
สถานที่ตางๆ 
 
๕. คณะกรรมการดําเนินการจัดงานฯ ในสวนกรมการศาสนา  และศูนยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหง
ประเทศไทย 

๕.๑ พระวิสุทธาธิบดี   วัดสุทัศนเทพวราราม     ท่ีปรึกษา 
๕.๒ พระพรหมมุนี   วัดบวรนิเวศวิหาร     ท่ีปรึกษา 
๕.๓ พระพรหมเวที  วัดไตรมิตรวิทยาราม     ท่ีปรึกษา 
๕.๔ พระธรรมสิริชัย  วัดอรุณราชวราราม    ท่ีปรึกษา 
๕.๕ พระพรหมวชิรญาณ  วัดยานนาวา      ท่ีปรึกษา 
๕.๖ พระธรรมมหาวีรานุวัตร วัดปาเลไลยก จังหวัดสุพรรณบุรี   ท่ีปรึกษา 
๕.๗ พระธรรมเสนาน ี  วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม    ท่ีปรึกษา 
๕.๘ พระธรรมกิตติมุนี   วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวดันนทบุรี   ท่ีปรึกษา 
๕.๙ พระธรรมโกศาจารย  วัดประยุรวงศาวาส     ท่ีปรึกษา 
๕.๑๐ พระธรรมสุธ ี  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    ท่ีปรึกษา 
๕.๑๑ พระเทพดิลก  วัดบวรนิเวศวิหาร     ท่ีปรึกษา 
๕.๑๒ พระเทพปญญาเมธ ี วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ท่ีปรึกษา 
๕.๑๓ พระราชสิทธิเวที  วัดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสาคร   ท่ีปรึกษา 
๕.๑๔ พระราชปญญามุนี  วัดอนงคาราม      ท่ีปรึกษา 
 

/ ๕.๑๕ พระราช 



     
 

๕.๑๕ พระราชปริยัตยาภรณ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี    ท่ีปรึกษา 
๕.๑๖ พระราชสมุทรเมธ ีวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ    ท่ีปรึกษา 
๕.๑๗ พระเทพวรเวที วัดบรมวงศอิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ท่ีปรึกษา 
๕.๑๘ พระราชรัตนรังษี วัดไทยกุสินาราฯ ประเทศอินเดีย   ท่ีปรึกษา 
๕.๑๙  พระวิสุทธภัิทรธาดา วัดประยุรวงศาวาส    ท่ีปรึกษา  
๕.๒๐ พระครูศรีชยาภิวัฒน วัดอรุณราชวราราม      ท่ีปรึกษา 
๕.๒๑ พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร วัดหงสรัตนาราม    ท่ีปรึกษา 
๕.๒๒ พระครูวินัยธรวิโรจน สิริสาโร วัดสนามนอก จังหวัดนนทบุรี  ท่ีปรึกษา 
๕.๒๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย      ท่ีปรึกษา 
๕.๒๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      ท่ีปรึกษา 
๕.๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม     ท่ีปรึกษา 
๕.๒๖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย        ท่ีปรึกษา 
๕.๒๗ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม       ท่ีปรึกษา 
๕.๒๘ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    ท่ีปรึกษา 
๕.๒๙ อธิบดีกรมศิลปากร        ท่ีปรึกษา 
๕.๓๐ เลขาธกิารคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ     ท่ีปรึกษา 
๕.๓๑ เลขาธกิารสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย     ท่ีปรึกษา 
๕.๓๒ ผูบัญชาการทหารบก        ท่ีปรึกษา 
๕.๓๓ ผูบัญชาการทหารเรือ       ท่ีปรึกษา 
๕.๓๔ ผูบัญชาการทหารอากาศ        ท่ีปรึกษา 
๕.๓๕ พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล        ท่ีปรึกษา 
๕.๓๖ นายศิริธัช โรจนพฤกษ        ท่ีปรึกษา 
๕.๓๗ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     ประธานกรรมการ 
๕.๓๘ ปลัดกรุงเทพมหานคร      รองประธานกรรมการ 
๕.๓๙ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ     รองประธานกรรมการ 
๕.๔๐ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   รองประธานกรรมการ 
๕.๔๑ อธิบดีกรมการศาสนา      รองประธานกรรมการ 
๕.๔๒ พลเอก ประดิษฐ บุญเกิด      รองประธานกรรมการ 
 

/ ๕.๔๓ ผูบัญชาการ 



     
 

๕.๔๓ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ       กรรมการ 
๕.๔๔ เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     กรรมการ 
๕.๔๕ เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศึกษา      กรรมการ 
๕.๔๖ เลขาธกิารคณะกรรมการอุดมศึกษา      กรรมการ 
๕.๔๗ แมทัพภาคที่ ๑        กรรมการ 
๕.๔๘ รองปลัดกรุงเทพมหานคร      กรรมการ 
๕.๔๙ อธิบดีกรมการปกครอง        กรรมการ 
๕.๕๐ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น     กรรมการ 
๕.๕๑ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ       กรรมการ 
๕.๕๒ พลตํารวจตรี พีรภัทร อุทกภาส      กรรมการ 
๕.๕๓ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กรรมการ 
๕.๕๔ ผูวาการการสื่อสารแหงประเทศไทย     กรรมการ 
๕.๕๕  กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทศท. คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  กรรมการ 
๕.๕๖ ผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ      กรรมการ 
๕.๕๗ รองอธิบดกีรมการศาสนา      กรรมการ 
๕.๕๘ รองผูอํานวยการสํานั กงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คนที่ ๑   กรรมการ 
๕.๕๙ รองผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ คนที่ ๒   กรรมการ 
๕.๖๐ ผูบัญชาการมณฑลทหารราบที่ ๑๑      กรรมการ 
๕.๖๑ เจากรมวิทยาศาสตรทหารบก       กรรมการ 
๕.๖๐ เจากรมสื่อสารทหารบก        กรรมการ 
๕.๖๒ เจากรมพลาธิการทหารบก       กรรมการ 
๕.๖๓ เจากรมการทหารสื่อสาร        กรรมการ 
๕.๖๔ พลเอก เพ่ิมศักดิ์ พวงสาโรจน       กรรมการ 
๕.๖๕ ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม     กรรมการ 
๕.๖๖ ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ      กรรมการ 
๕.๖๗ เลขานกุารกรมการศาสนา       กรรมการ 
๕.๖๘ นายกเปรียญธรรมสมาคมแหงประเทศไทย     กรรมการ 
๕.๖๙ หัวหนาหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร     กรรมการ 
 

/ ๕.๗๐ ผูบังคับ 



     
 

๕.๗๐ ผูบังคับการกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค    กรรมการ 
๕.๗๑ พันเอก (พิเศษ) สฤษฏิ์ สิทธิเดช       กรรมการ 
๕.๗๒ นายนพดล เสริมศิริมงคล       กรรมการ 
๕.๗๓ ผูแทนชาวพุทธพาตา        กรรมการ 
๕.๗๔ ประธานคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีไดรับแตงตั้งตามคําสั่ง   กรรมการ 
            คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชาโลก ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง 
๕.๗๕ ผูอาํนวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว  กรรมการและเลขานุการ 
            กรุงเทพมหานคร 
๕.๗๖ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
            กรมการศาสนา 
๕.๗๗ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
           ปฏิบัติศีลธรรมในประชาชน   กรมการศาสนา 
๕.๗๘ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕.๗๙  พลตรี สรชัย แกวนพ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ผูแทนศนูยสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
๕.๘๐  ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๕.๘๑  รองผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
            และการทองเที่ยว  
๕.๘๒   ผูอํานวยการกองวัฒนธรรม สํานักวัฒนธรรม กีฬา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
             และการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน 
วิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก พิจารณาดําเนินการจัดกิจกรรม ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค
กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค เขตบางเขต และวัดสระเกศราชวรวิหาร เขตปอมปรามศัตรูพาย 
รวมกับองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลาไดมีความรู 
ความเขาใจในหลักธรรมอยางถูกตอง พรอมที่จะนําเอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชน
สุขแกตนเองและสังคมอยางมีความสุข และใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ชวยดําเนินการไดตามความเหมาะสม 

 
/ ๖. คณะกรรมการ 



     
 

๖.  คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมในสวนภูมิภาค 
๖.๑  เจาคณะจังหวัดทุกจังหวัด ท้ังสองนิกาย      ท่ีปรึกษา 
๖.๒ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย     ท่ีปรึกษา 
๖.๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย      ท่ีปรึกษา 
๖.๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม     ท่ีปรึกษา 
๖.๕ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย      ท่ีปรึกษา 
๖.๖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย                   ประธานกรรมการ 
๖.๗ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ไดรับมอบหมาย          รองประธานกรรมการ 
๖.๘ ผูวาราชการทุกจังหวัด            รองประธานกรรมการ 
๖.๙ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น      กรรมการ 
๖.๑๐ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน       กรรมการ 
๖.๑๑ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง       กรรมการ 
๖.๑๒ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ    กรรมการ 
๖.๑๓ อธิบดีกรมการศาสนา        กรรมการ 
๖.๑๔ ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค      กรรมการ 
๖.๑๕ ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค       กรรมการ 
๖.๑๖ อธิบดีกรมการปกครอง          กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๗ ผูอํานวยการสํานักบริหารการปกครองทองที่           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๘ ผูอํานวยการสวนประสานโครงการพัฒนาทองที่          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๑๙ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๖.๒๐ วัฒนธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 
 
ใหคณะกรรมการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  

วันสําคัญสากลของโลก ในสวนภูมิภาค พิจารณาจัดกิจกรรม วางแผนประสานงานและดําเนินการ 
จัดงาน โดยกําหนดจัดกิจกรรมใหเหมาะสมสอดคลองกับแนวการดําเนินงานในสวนกลาง โดยมุงเนน 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติใหเปน 



     
 

กิจวัตรและเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวพุทธทุกคน และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปโดยความ
เรียบรอยใหประธานกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ ไดตามความเหมาะสม 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
 

(นายสมัคร  สุนทรเวช) 
นายกรัฐมนตรี 


