
ขอบังคับ  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส  ค.ศ.  2003
Catholic Commission for the Laity Statue

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบังคับ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส จึงกําหนดขอบังคับขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส  ค.ศ. 2003”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูเดิม และใหใชขอบังคับนี้แทน

หมวดที่ 1
ชื่อ สถานที่ตั้ง และลักษณะทั่วไป

ขอ 4 องคกรนี้มีช่ือภาษาไทยวา “คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส” มี อักษรยอวา “คฆร.” และใชช่ือ
เปนภาษาอังกฤษวา “Catholic Commission  for the Laity” ใชอักษรยอวา  “ CLA”

ขอ 5 สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส ตั้งอยูท่ี  อาคารสํานักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย   เลขที่  122/11  ชั้น 3   ซอยนาคสุวรรณ  ถนนนนทรี  แขวงชองนนทรี  เขตยาน
นาวา   กรุงเทพฯ  10120

ขอ 6 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส เปนหนวยงานระดับชาติ อยูในกรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน
ภายใตโครงสรางการดําเนินงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย มีบทบาทหนาท่ีรวม
ในพันธกิจงานอภิบาลคริสตชนฆราวาส

หมวดที่ 2
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค

ขอ 7 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาสมี วิสัยทัศน รวมกับพระศาสนจักรไทย คือ “คริสตชนฆราวาส
รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก  แสวงหา  ติดตาม  และประกาศพระเยซูคริสตเจา”

ขอ 8 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาสมี  พันธกิจ  คือ “สงเสริม  สนับสนุน  และแนะนํา  หรือเสนอ
แนวทางแกคริสตชนฆราวาส ท้ังท่ีเปนปจเจกชนและท่ีรวมกันเปนองคกร ในการดําเนินชีวิตเปน
ประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในโลก พรอมท้ังใสใจมีสวนรวม ในการประกาศพระวรสาร”

ขอ 9 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาสมี  วัตถุประสงค  ดังตอไปนี้
9.1 สงเสริม สนับสนุน แนะนําและเสนอแนวทางแกคริสตชนฆราวาสท่ัวไป และท่ีรวมกลุม

เปนคณะหรือองคกร ในการดําเนินชีวิตเพ่ือเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในโลก
9.2 ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานระดับชาติ หนวยงานของสังฆมณฑล และองคกร

ฆราวาส  ในภารกิจอภิบาลคริสตชนฆราวาสทุกคน



9.3 ปลุกจิตสํานึกคริสตชนฆราวาส ใหตระหนักถึงกระแสเรียก และบทบาทของตน สงเสริม
และเสริมสรางศักยภาพคริสตชนฆราวาสพรอมท้ังพัฒนาบุคลากรใหมีสวนรวมมากขึ้น 
ในพันธกิจของพระศาสนจักร

9.4 สนับสนุน แนะนํา และเสนอแนวทาง ใหสภาอภิบาลดําเนินการ ใหเกิดชุมชนคริสตชนท่ี
เขมแข็ง โดยการสรางคริสตชนกลุมยอย ซ่ึงไดรับการหลอเล้ียงดวยการภาวนาพระวาจา
ของพระเจาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ

9.5 สนับสนุนการประสานงาน ระหวางองคกรฆราวาสและเสริมสรางความรวมมือในหมู
คริสตชนฆราวาส   ท้ังฆราวาสท่ัวไป และองคกรฆราวาส  ในพันธกิจของพระศาสนจักร

9.6 นําทิศทางอภิบาลของพระศาสนจักรไทย ในสวนของงานฆราวาสไปดําเนินการอยางจริง
จัง  ตอเนื่องและเกิดผล

9.7 เผยแผขอมูลคําสอนของพระศาสนจักร   โดยเฉพาะคําสอนดานสังคมของพระศาสนจักร
9.8 สงเสริมความเขาใจอันดีตอกัน    ระหวางฆราวาสคาทอลิกกับศาสนิกชนของศาสนาและ

นิกายอ่ืนๆ

หมวดที่ 3
องคประกอบ และการบริหารงาน

ขอ 10 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค จึงกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงาน ดังตอไป
นี้

10.1 คณะกรรมการอํานวยการ
10.2 คณะกรรมการบริหาร
10.3 สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส

ขอ 11 คณะกรรมการอํานวยการประกอบดวย
11.1 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส   ไดแก พระสังฆราชท่ีไดรับมอบหมาย

จากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
11.2 รองประธาน ฯ  ไดแก  พระสงฆท่ีประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส

แตงตั้งใหรับผิดชอบงานอภิบาลฆราวาส
11.3 เลขาธิการ
11.4 รองเลขาธิการ  2  ทาน
11.5 เหรัญญิก
11.6 ผูแทนฆราวาส สังฆมณฑลละ  2  ทาน   ซ่ึงทางสังฆมณฑลแตงตั้งจากสภาอภิบาล

ระดับสังฆมณฑล
11.7 ประธาน  และ  รองประธาน  ของทุกองคกรฆราวาสท่ีสภาพระสังฆราช ฯ รับรอง



11.8 พระสงฆ  หรือนักบวชผูรับผิดชอบงานฆราวาสของทุกสังฆมณฑล   สังฆมณฑลละ
1 ทาน

11.9 ผูแทนจากชมรมนักบวช  ชาย 1 ทาน และ  หญิง 1 ทาน
11.10 ผูท่ีไดรับเชิญเปนกรรมการท่ีปรึกษา
11.11 ผูทรงคุณวุฒิ   ไมเกิน  5  ทาน    ซ่ึงประธานเห็นสมควรใหเชิญเปนกรรมการ

ขอ 12 การเลือกตั้งผูดํารงตําแหนง เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิกของคณะกรรมการอํานวยการและ
กรรมการบริหาร  ใหเปนไปดังนี้

12.1 เลขาธิการ   ไดแกผูแทนฆราวาส  ตามขอ 11.6   หรือองคกร ฆราวาส  ตามขอ 11.7
ท่ีไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ    โดยการลงคะแนนลับ
และมอบใหรองประธานฯ นําเสนอพระสังฆราชผูรับผิดชอบเปนผูแตงตั้ง

12.2 รองเลขาธิการ  2  ทาน  ไดแก ผูแทนฆราวาส ตามขอ11.6  และองคกรฆราวาส ตาม
ขอ11.7 ซ่ึงไดรับการเลือกตั้ง  โดยตัวแทนจากสังฆมณฑล  1  ทาน  และตัวแทนท่ีได
รับเลือกตั้ง จากสมาชิกองคกรฆราวาส  อีก 1 ทาน แลวมอบใหรองประธาน
คณะกรรมการอํานวยการนําเสนอพระสังฆราชผูรับผิดชอบ  เปนผูแตงตั้ง

12.3 เหรัญญิก  ไดรับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการ
ขอ 13 คณะกรรมการบริหารประกอบดวย

1. รองประธานคณะกรรมการอํานวยการ  เปนประธาน
2. เลขาธิการ
3. รองเลขาธิการท้ัง  2  ทาน
4. เหรัญญิกคณะกรรมการอํานวยการ
5. กรรมการบริหารอ่ืนๆ  ประกอบดวยผูแทนจากสภาองคกรฆราวาส (สอฆ.)  3 ทาน

และ  ตัวแทนฆราวาสสังฆมณฑล  ในขอ 11.6   อีก 3 ทาน
6. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มาจากการแตงตั้ง 4 ทาน

ขอ 14 สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส
 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส และจัดการใหมีหัวหนาสํานัก

งานเปนผูรับผิดชอบบริหารสํานักงาน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด
 การบริหารและการจัดการในสํานักงาน คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาสนับตั้งแต

มีคําส่ังแตงตั้ง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารกําหนด ภายใตการดูแลรับผิด
ชอบของเลขาธิการ

ขอ 15 คณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการบริหาร   ดํารงตําแหนงวาระละ  3  ป
ขอ 16  การพนจากตําแหนง การเปล่ียนแปลงของกรรมการอํานวยการ  กรรมการบริหารของคณะกรรมการ

คาทอลิกเพ่ือฆราวาส   ใหเปนไปดังนี้
16.1 ครบกําหนดตามวาระ
16.2 ถึงแกกรรมหรือลาออก



16.3 มีความประพฤติผิดอยางรายแรง    และท่ีประชุมมีมติใหออก
16.4 กรณีตําแหนงวาง ใหมีการแตงตั้งซอมโดยประธานคณะกรรมการอํานวยการ  และ

ใหอยูในตําแหนงนั้นจนครบวาระ
16.5 กรรมการอํานวยการตามขอ 11  และกรรมการบริหารตาม ขอ 13.5 ทานใดท่ีพน

ตําแหนงในองคกรของตน ใหมอบตําแหนงกรรมการอํานวยการ / กรรมการบริหาร
แกผูท่ีมาดํารงตําแหนงแทนตนจนครบวาระ

16.6 เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเหรัญญิก   ท่ีพนจากตําแหนงในองคกรของตน    ยังให
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาสจนครบวาระ

หมวดที่  4
การดําเนินงาน

ขอ 17 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้ง  และไดรับการ
แตงตั้ง

ขอ 18 คณะกรรมการอํานวยการประชุม  ปละ 2 ครั้ง   เพ่ือปรึกษาหารือ วางนโยบายของคณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือฆราวาส  รับทราบและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร  พรอมท้ังอนุมัติ
และเสนอแนะโครงการใหคณะกรรมการบริหารนําไปดําเนินการ

ขอ 19 คณะกรรมการบริหารประชุม อยางนอย  3  เดือนครั้ง   เพ่ือรับทราบและอนุมัติการดําเนินงานของ
สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส   ติดตามโครงการท่ีสํานักงาน คณะกรรมการ
คาทอลิกเพ่ือฆราวาสดําเนินงาน ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการอํานวยการ

ขอ 20 การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ  และคณะกรรมการบริหารทุกครั้งจะตองมีกรรมการเขาประชุม
ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ จึงจะเปนองคประชุม และมติใด ๆ ตองไดคะแนนเสียงไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการ ท่ีเขารวมประชุม

ขอ 21 การลงคะแนนเสียงในขอ 20 นั้น   กรรมการอํานวยการ  กรรมการบริหาร   มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียง
ทานละหนึ่งเสียง  (ถึงแมดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่งตําแหนง)  และกรรมการท่ีปรึกษาไมมีสิทธ์ิใน
การลงคะแนนเสียง  ผูท่ีมาประชุมแทนกรรมการฯ จะตองไดรับการมอบหมายจากประธานองคกร
นั้นๆ    เปนลายลักษณอักษร

ขอ 22 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหนาท่ี   คือ

22.1 วางระเบียบขึ้นใช  โดยไมขัดหรือแยงตอวัตถุประสงค และขอบังคับ

22.2 แตงตั้งคณะทํางาน  คณะอนุกรรมการ  หรือเชิญผูมีเกียรติคุณ เขารวมกิจกรรม
เฉพาะกิจได

22.3 แตงตั้ง บรรจุ ปลด  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส



22.4 พิจารณาการใหส่ังของสําหรับเปนท่ีระลึกหรือพิจารณาคาใชจายการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ

22.5 จัดทํารางแผนงานในการทํากิจกรรมและโครงการตาง ๆ  เสนอตอคณะกรรมการ
อํานวยการพิจารณาอนุมัติ

ขอ 23 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจเรียกประชุมวิสามัญได เม่ือมีความจําเปน

ขอ 24 การดําเนินงานของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส อยูภายใตการดูแลและรับผิดชอบของ
เลขาธิการ  กับรองเลขาธิการท้ัง 2 ทาน

หมวดที่ 5
การเงิน

ขอ 25 คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส   ดําเนินงานโดยมีงบประมาณจาก
25.1 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย
25.2 การรับบริจาค
25.3 การจัดหารายไดของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส

ขอ 26 ระเบียบวาดวยการเงินของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส   มีดังนี้
26.1 การเก็บรักษาเงิน

26.1.1 ใหเหรัญญิก หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากประธาน กรรมการอํานวยการ
เปนผูเก็บรักษาเงิน  โดยฝากไวกับธนาคารในบัญชีออมทรัพย / บัญชีฝาก
ประจํา  ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการมีมติเห็นชอบ

26.1.2 เหรัญญิกหรือผูรักษาเงินท่ีไดรับมอบอํานาจ จะมีเงินสดไวเพ่ือสํารองจาย
ในกิจกรรมของคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาสในวงเงิน เดือนละไม
เกิน    5,000  บาท  (หาพันบาทถวน)

26.2 ผูมีอํานาจในการเบิกจายเงินจากธนาคาร ผูมีสิทธิลงนามเบิกจายเงินของธนาคาร ได
แก ประธานคณะกรรมการบริหาร  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ    และเหรัญญิก ท้ังนี้
ในการเบิกจายแตละครั้งจะตองมีผูลงนามสองรายช่ือของผูมีสิทธิลงนาม เบิกจายเงิน
จากธนาคารดังกลาวขางตน

26.3 อํานาจการจายเงิน  การใชจายเงินท่ีเกินครั้งละ  5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  ยกเวนคาใชจายประจํา
หรือเงินเดือน  คาสาธารณูปโภค  เปนตน

26.4 การทําบัญชีการเงินและรายงานสถานภาพทางการเงิน



26.4.1 เหรัญญิกเปนผูจัดทําบัญชีการเงินใหถูกตอง ตามหลักบัญชีสากลและราย
งานตอคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารทราบทุกครั้ง ท่ีมีการ
ประชุม

26.4.2 ตองมีการตรวจสอบบัญชี  โดยผูตรวจสอบบัญชีไดรับใบอนุญาตใหถูกตอง
ปละ  1  ครั้ง    โดยใชปปฏิทินในการทํางบประมาณ

26.4.3 ตองมีการแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี โดยการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะ
กรรมการอํานวยการหมวดท่ี 6

การเปลี่ยนแปลง แกไข
ขอ 27 การเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับนี้ กระทําไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการไมนอย

กวา 2 ใน 3
ขอ 28 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ  เปนผูตัดสินช้ีขาด  กรณีเกิดปญหาตีความตามขอบังคับฉบับนี้
ขอ 29 ประธานคณะกรรมการอํานวยการ  มีอํานาจเรียกรองใหมีการปรับปรุงขอบังคับได เม่ือเห็นสมควร

โดยแตงตั้งคณะกรรมการทําการปรับปรุง  และขอบังคับท่ีปรับปรุงแลว จะมีผลบังคับใชก็ตอเม่ือ ได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอํานวยการ   และประธานคณะกรรมการอํานวยการลงนามแลว
เทานั้น

ขอบังคับนี้ประกาศใช     ณ    วันที่   9   สิงหาคม   ค.ศ.   2003

ลงนาม.............................................................................
(ฯพณฯ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย  ศุระศรางค )

ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส

ลงนาม ............................................................................
(นายศิริโรจน  ชาวปากน้ํา)

เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือฆราวาส


