
 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ระเบียบกรมการศาสนา 
วาดวยกองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐  อนุมัติใหจัดต้ังกองทุน
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  ไวในพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ ายประจําป   พ .ศ .   ๒๕๕๑   เพื่อใชในการดําเนินการบริหารจัดการสง เสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา   

เพื่อใหการดําเนินการบริหารและจัดการกองทุนดังกลาวดําเนินไปดวยความเรียบรอย   
กรมการศาสนาโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบกรมการศาสนาวาดวยกองทุนสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   
ขอ ๓ ให  อธิบดีกรมการศาสนา  รักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจในการวินิจฉัย 

ชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ   

๘๐  พรรษา   
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา   
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา   
“เลขานุการ”  หมายความวา   เลขานุการคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการเผยแผ

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา   
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หมวด  ๒ 
กองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา 

 

 

ขอ ๕ ให จัด ต้ั งกองทุน ข้ึนกองทุนหนึ่ ง   เ รียกว า   “กองทุนส ง เส ริมการ เผยแผ
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา”  ในกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 

ขอ ๖ กองทุนมีวัตถุประสงค  ดังตอไปนี้   
(๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว   เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ   

พระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา 
(๒) เพื่อใชดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการสงเสริมใหพระสงฆและพุทธบริษัท 

ไปประกอบศาสนกิจ  ณ  สังเวชนียสถาน  ๔  ตําบล  เพื่อประโยชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา  
โดยเฉพาะพระคุณเจาผูประกอบคุณงามความดีตอประเทศชาติ  เพื่อใหเปนรางวัลชีวิตและเพื่อใชเงินตน
ในกรณีจําเปน   

(๓) เพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคีใหกับคนในชาติ  ใหเกิดความรูสึกวาไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐอยางเสมอภาคโดยไมเลือกลัทธิศาสนา  หากแตทุกศาสนามีสิทธิไดรับการดูแล 
อยางทัดเทียมกัน 

(๔) เพื่อเปนการนอม  ฯ  รับสนองตอพระราชปณิธาน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ที่ทรงมี
พระเมตตาในการสถาปนาจัดต้ังกองทุนเผยแผพระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค 
เฉลิมพระเกยีรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗๒  พรรษา 

(๕) สนับสนุนการดําเนินการในกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา   
ขอ ๗ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังนี้ 
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบให 
(๔) เงินรายไดอื่น  ๆ  เชน  ดอกผลและรายไดของกองทุน 
ขอ ๘ เงินกองทนุใหนําไปใชจายไดตามวัตถุประสงคในขอ  ๖  ดังนี้ 
(๑) เปนคาใชจายในการดําเนินงานและบริหารกองทุน 
(๒) คาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจกรรมกองทุนตามที่คณะกรรมการ

กําหนด 
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หมวด  ๓ 
คณะกรรมการกองทุน 

 

 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ   
๘๐  พรรษา  ประกอบดวย  อธิบดีกรมการศาสนา  เปนประธานกรรมการ  รองอธิบดีกรมการศาสนา  
เปนรองประธานกรรมการผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  
ผูอํานวยการกองศาสนูปถัมภ  เลขานุการกรมการศาสนา  เปนกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  เปนกรรมการและเลขานุการ  และกรมการศาสนาเปนผูคัดเลือกขาราชการกรมการ
ศาสนาจํานวนสามคน  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

ขอ ๑๐ การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ใหประธานกรรมการแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ  
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  ดานการเงินหรือดานกฎหมาย  โดยใหมีวาระการดํารงตําแหนงสองป
และ  เมื่อพนตําแหนงแลวอาจไดรับการคดัเลือกอีกได  แตดํารงตําแหนงไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ขอ ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  ตามขอ  ๑๐  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) กรรมการมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู   

ใหถอดถอนออกจากตําแหนงโดยเหตุเพราะความประพฤติเส่ือมเสีย 
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
ขอ ๑๒ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหประธานกรรมการ

แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางลงไดและใหผูได รับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนง 
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลวนั้น  เวนแตเหลือระยะเวลานอยกวา 
เกาสิบวัน 

ขอ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
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ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือ  

ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือ

มีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธาน

ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด   

กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนสวนตัวในเร่ืองใด  หามมิใหเขารวมพิจารณาและออกเสียง 

ในเรื่องนั้น 

ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติแผนงานและการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 

(๒) กําหนดขอบังคับ  คําส่ัง  แนวปฏิบัติหรือมาตรการใด  ๆ  ในการดําเนินกิจการเกี่ยวกับ

กองทุน  รวมทั้งการใชเงินตนในกรณีจําเปนในการสงเสริมใหพระสงฆและพุทธบริษัทไปประกอบ

ศาสนกิจ  ณ  สังเวชนียสถาน  ๔  ตําบล  

(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการบริหารเงินกองทุน  รวมถึงเกณฑการพิจารณา

คัดเลือกพระสงฆและพุทธบริษัทที่จะไปประกอบศาสนกิจ  ณ  สังเวชนียสถาน  ๔  ตําบล   

(๔) ติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่ไดรับการอุดหนุน 

(๕) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคของกองทุน 

ขอ ๑๕ คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอยางใด  

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ไดและใหนําความในขอ  ๑๓  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การบริหารกองทุน 

 

 

ขอ ๑๖ ใหกรมการศาสนาเปดบัญชีเงินฝากไวที่กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง  เรียกวา  
“บัญชีกองทุนสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา”   
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เงินกองทุนใหนําไปหาดอกผลได  รวมทั้งเพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน  ใหสํานักงาน

เลขานุการกรม   กรมการศาสนา   เปดบัญชีเงินฝากสําหรับกองทุนไวกับธนาคารพาณิชยที่ เปน

รัฐวิสาหกิจ  ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง   

ขอ ๑๗ ใหกรมการศาสนาจัดทําประมาณการรายรับ - รายจายประจําป  เสนอคณะกรรมการ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  กอนนําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   

หมวด  ๕ 
การเงิน  การบัญชีและการตรวจสอบ 
 

 

ขอ ๑๘ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน  การจายเงิน  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน

และการพัสดุ  ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ ให  กรมการศาสนา  จัดทําบัญชีของกองทุนใหเปนไปตามหลักการและนโยบายบัญชี  

ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐตามที่กระทรวงการคลัง

ประกาศกําหนด   

ขอ ๒๐ ให  กรมการศาสนา  นําขอมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุน  เขาระบบการบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS)  ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

ขอ ๒๑ ให  กรมการศาสนา  ปดบัญชีและจัดทํางบการเงินของกองทุนประจําปใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณและสงงบการเงินดังกลาวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบและรับรอง   พรอมทั้ งสงสําเนางบการเงินของกองทุน เสนอคณะกรรมการและ  

กรมบัญชีกลางทราบ 

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนแลว   

ใหนําเสนอคณะกรรมการทราบพรอมทั้งสงสําเนาใหกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณ  เพื่อทราบ

ตอไป 

ขอ ๒๒ ใหหนวยงานตรวจสอบภายใน  กรมการศาสนา  ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ

การเ งิน   การบัญชีและการพัสดุของกองทุนตามระเบียบนี้   แลวรายงานผลการตรวจสอบ 

ใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 
 

ขอ ๒๓ วิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตามระเบียบของ 
ทางราชการโดยอนุโลม  ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามขอกําหนดขอหนึ่งขอใดตามระเบียบนี้  ใหขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ขอ ๒๔ ในกรณีที่กองทุนมีรายไดคงเหลือเกินความจําเปน  กระทรวงการคลังจะกําหนดให
นําเงินดังกลาวสงคลังเปนรายไดแผนดินตามจํานวนที่เห็นสมควรได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สด  แดงเอียด 
อธิบดีกรมการศาสนา 


