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ขอ้มูลองคก์าร 
วิสยัทศัน ์
  นําหลกัธรรม เสริมสรา้งภมูิคุม้กนั  สานสมัพนัธศ์าสนา สรา้งคนดีสู่สงัคม  

พนัธกิจ 
1) ปลกูฝังและเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 
2) ส่งเสริมและสานสมัพนัธกิ์จกรรมทางศาสนา 
3) อุปถมัภ ์ทาํนุบาํรุง คุม้ครองกิจการดา้นศาสนา 
4) สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รฐัพิธีและศาสนพิธี 

ค่านิยมหลกัขององคก์าร 
 

ทาํงานเชิงรุก  แบบมืออาชีพ  รกัและภาคภมูใิจในองคก์ร 
   ( 3 P : PROACTIVE, ROFESSIONAL, PROUD) 

วฒันธรรมองคก์ร  
มีการทาํงานแบบเป็นทีม ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั  ร่วมกนัพฒันาความรู ้  
ขยายเครือข่าย  สรา้งโอกาส นําคุณธรรมสู่วถีิชีวติคนไทย                                                    
( KNOW : KNOWLAGE, NETWORK,OPPORTUNITY, THAI LIFE) 

 

โครงสรา้งองคก์าร 

 
            
   

 
          
        
        

   
 

         
       

 
      
 
 
 

รองอธิบดีกรมการศาสนา   
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ 

อธิบดกีรมการศาสนา

สาํนกังานเลขานุการกรม กองศาสนูปถมัภ ์สาํนกัพฒันาคุณธรรมจริยธรรม 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

• งานบริหารทัว่ไป 
• งานบริหารบุคคล 
• งานการคลงั 
• งานแผนงาน 
• งานนิติกร 

•  งานบริหารทัว่ไป  
• ฝ่ายศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการ

พระพทุธศาสนา 
• ฝ่ายศาสนสัมพนัธ์ 
• ฝ่ายประสานกิจการศาสนาอิสลาม 
• ฝ่ายพิธี 

• 
• 
• 

งานธุรการ 
กลุ่มจริยศึกษา 
กลุ่มเผยแพร่ศาสนา 
กลุ่มวชิาการ 

• 
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หลกัการและแนวคิด 
 

การจดัทํานโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีของกรมการศาสนา นับเป็นการสนองตอบต่อ

แนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดงัน้ี 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าท่ีของชนชาวไทย 

มาตรา 74  กําหนดให ้ “บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วย” และ

มาตรา 74 กาํหนดให ้“บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั

รฐัวิสาหกิจ หรือเจา้หน้าท่ีอ่ืนของรฐั มีหน้าท่ีดําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม อาํนวยความสะดวก และใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีในการปฏิบติัหนา้ท่ีและในการปฏิบติัการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชน บุคคลตามวรรคหน่ึง

ตอ้งวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐตอ้งดําเนินการตาม

แนวนโยบายดา้นการบริหารราชการแผ่นดิน ดงัต่อไปน้ี 
(4) พฒันาระบบงานภาครฐั โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม

ของเจา้หน้าท่ีของรฐั ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือใหก้ารบริหารราชการ

แผ่นดินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหห้น่วยงานของรฐัใชห้ลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง

ท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ 
(5)  จดัระบบงานราชการและงานของรฐัอยา่งอ่ืน เพ่ือใหก้ารจดัทาํและการใหบ้ริการ

สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
2. การกาํหนดใหม้ีการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของการนํา

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาลเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นการเปล่ียนแปลงระบบการ

บริหารราชการแผ่นดินของไทย อนัเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีปรากฏอย่างชดัเจนในมาตรา 3/1 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นใหส่้วนราชการใชว้ิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองท่ีดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ กล่าวคือ 
“การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรฐั การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจและยุบเลิก

หน่วยงานท่ีไมจ่าํเป็น การกระจายภารกิจและทรพัยากรใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอาํนาจตดัสินใจ การ

อาํนวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูร้บัผิดชอบต่อผลงาน 
 การจดัสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้ดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีตอ้ง

คาํนึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการตอ้งใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งใหค้ํานึงถึงความรับผิดชอบของผู ้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล       

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของภารกิจ 
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 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด

หลกัเกณฑ ์และวธีิการในการปฏิบติัราชการและการสัง่การใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติัก็ได”้ 
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2551 เร่ือง

นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี มุ่งเน้นพฒันาระบบงานใหม้ีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้ส่งเสริมใหใ้ชห้ลกัธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ และพฒันา

สมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรฐัทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ี ขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการ พัฒนาขา้ราชการในตําแหน่งท่ีมี

ความสาํคญัต่อยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ และสรา้งผูนํ้า การเปล่ียนแปลงในระบบราชการ รวมทั้ง

วางมาตรการสาํหรบัประเมินผลการปฏิบติังาน และจา่ยค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือใหเ้กิด

ขวญักาํ ลงัใจและแรงจงูใจ ในการพฒันาผลงาน 
4. สาํนักงาน ก.พ.ร. ไดด้ําเนินโครงการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั นับตั้งแต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั โดยไดจ้ดัทาํเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐัข้ึน เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนใหส่้วนราชการต่างๆ นําไปใชใ้นการยกระดับและพฒันาคุณภาพการบริหาร

จัดการให้เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล ซ่ึงในเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครฐั หมวด 1 การนําองคก์ารน้ัน ดังภาพ

แสดงขา้งล่างน้ี ส่วนหน่ึงไดใ้หค้วามสาํคัญกบัการนําองค์กร (หัวขอ้1.1) เพ่ือใหส่้วนราชการมีการ

กํากับดูแลตนเองท่ีดีโดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้อง

ผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวขอ้ 1.2) ดําเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งตอ้งมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม  ดว้ยการส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพ่ือนร่วมงานดว้ยความเคารพใหเ้กียรติซ่ึงกันและกัน รวมถึงการใช้

ทรัพยากรขององคก์ารอย่างมีความรับผิดชอบแลว้ บุคลากรในองคก์ารตอ้งมีการดําเนินงานอย่างมี

จริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ  ผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดกรอบ

ในการตรวจสอบการปฏิบติัตนของบุคลากรในองคก์ารวา่เป็นไปอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมหรือไม ่ 
 

วตัถุประสงคใ์นการจดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดี 
   

เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานของกรมการศาสนา มีผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง และเกิดประโยชน์กบั

ทุกฝ่าย การจดัทํานโยบายการกํากบัด ูแลองคก์ารที ่ดีจึงได้ยึดหลักการท่ีสําคัญเพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนสาํหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนใน

หน่วยงานและสามารถนําไปปฏิบติัและติดตามผลไดอ้ยางเป็นรปูธรรม 
2)  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของกรม  ทั้งน้ี 

เพ่ือมิใหเ้กิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อนัจะทาํใหเ้กิดความสูญเสียต่อรฐั สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม องคก์าร ผูร้บับริการ ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย และผูป้ฏิบติังานภายในกรม  
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3)  เพ่ือสรา้งการยอมรบั ความน่าเช่ือถือ ความไวว้างใจ ความมัน่ใจและศรทัธาใหเ้กิดข้ึนกบั

ผูร้บับริการ ประชาชนทัว่ไป และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 

 

 นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดี 
 
                      เพ่ือแสดงความมุ่งมัน่ต่อการบริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล กรมการศาสนา 

ไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีประกอบดว้ยนโยบายหลกั 4 ดา้น และแนวทางปฏิบติั

ภายใตก้รอบนโยบายหลกัคือ    
1) ดา้นรฐั สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม   
2) ดา้นผูร้บับริการและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย    
3) ดา้นองคก์าร   
4) ดา้นผูป้ฏิบติังาน  

 

1.ดา้นรฐั  สงัคม  และส่ิงแวดลอ้ม

 
นโยบายหลกั  
1.  ใหค้วามสาํคญักบัการรกัษาและส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการดาํเนินงาน 
แนวทางปฏิบตั ิ

 จดัทาํขอ้กาํหนด/แนวทางปฏิบติัในเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งบริการ วสัดุครุภณัฑท่ี์เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
จดักิจกรรมเพ่ือสรา้งความตระหนักต่อส่ิงแวดลอ้มตามความเหมาะสม  

นโยบายหลกั   
มุง่มัน่ ส่งเสริม สรา้งสรรคทุ์กสงัคมใหม้ีคุณภาพ มีความสุขดว้ยความโปร่งใส  2. 

แนวทางปฏิบตั ิ
 กาํหนดหลกัเกณฑ/์แนวทางสาํหรบัการจดัสรรงบประมาณหรือวธีิการดาํเนินงาน

เก่ียวกบักิจกรรมสรา้งสรรคส์งัคม   
เปิดโอกาสใหส้งัคมเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรมต่างๆ   

 

นโยบายหลกั   
3. มุง่มัน่ ส่งเสริมจารีตประเพณีอนัเป็นมรดกของประเทศใหค้งไวต้ลอดไป รวมทั้งสนับสนุนการ
ดาํเนินการภายใตก้ฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวทางปฏิบตั ิ
จดัทาํเอกสาร คู่มือเผยแพร่เก่ียวกบัจารีตประเพณีใหแ้ก่ประชาชนไดร้บัทราบ   
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 จดัอบรมผูท่ี้สนใจเพ่ือทาํหนา้ท่ีสืบทอดศาสนพิธี และอ่ืนๆ เพ่ือรกัษาไวซ่ึ้งจารีต

ประเพณีของไทยใหค้งไว ้ 
 

2.ดา้นผูร้บับริการ  และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

 

นโยบายหลกั   
1. เสริมสรา้งจิตสาํนึกในการใหบ้ริการท่ีดี เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการ  และผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย 
แนวทางปฏิบตั ิ 

เปิดเผยขอ้มลูต่าง ๆ แก่ผูร้บับริการอยา่งสมํา่เสมอผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย  
กาํหนดแนวทางปฏิบติั/มาตรฐานงานในการใหบ้ริการเพ่ือใหเ้กิดความรวดเร็ว ถกูตอ้ง  
รณรงค/์อบรมผูป้ฏิบติัใหส้ามารถปฏิบติังานบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
ติดตามประเมินผลการทาํงานของผูใ้หบ้ริการอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  

นโยบายหลกั    
2. ส่งเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ  ตลอดจนการนําเทคโนโลยสีมยัใหมม่าประยุกตใ์ชใ้นการ

ใหบ้ริการเพ่ือความสะดวก รวมเร็ว โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

แนวทางปฏิบตั ิ 
 พฒันาและปรบัปรุงระบบขอ้มลูการบริการอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหผู้ร้บับริการไดร้บัความ

พึงพอใจ 
 สนับสนุนความคิดริเร่ิมใหม ่ๆ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูร้บับริการและประชาชนอยา่ง

ต่อเน่ือง 
  สรา้งกลไก เพ่ือใหผู้ร้บับริการแสดงความเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการ  

 
3. ดา้นองคก์าร 

 

นโยบายหลกั   
1. ส่งเสริมใหเ้กิดความปลอดภยัของสาํนักงาน 
แนวทางปฏิบตั ิ

จดัทาํระบบป้องกนัฐานขอ้มลู  
สรา้งหรือปรบัสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานใหถ้กูสุขลกัษณะและเป็นไปตามขอ้กาํหนดของรฐั  

 
นโยบายหลกั   
2. ส่งเสริมปลกูฝังและกระตุน้ใหต้ระหนักถึงความเส่ียงต่อความไมโ่ปร่งใส การทุจริต จนเป็นวฒันธรรม

องคก์าร  โดยเนน้ยํา้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีไมส่อดคลอ้งกบัหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล 
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แนวทางปฏิบตั ิ
 ผลกัดนัใหผู้ป้ฏิบติังานทุกระดบัตระหนักถึงความเส่ียงต่อการดาํเนินงานท่ีผิดต่อ

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 จดัทาํแนวทางส่งเสริมการปฎิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองจรรยาบรรณ เพ่ือกระตุน้

ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัในวงกวา้ง 
 จดัใหม้ีการอบรม  ใหม้คีวามรูเ้ร่ืองประมวลจริยธรรม กฎ  ขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
 จดัทาํขอ้กาํหนดใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี เป็นผูด้แูลความเส่ียงต่อการดาํเนินงานท่ีไม่

สอดคลอ้งต่อหลกัคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมภิบาล โดยจะตอ้งมีบทบาทเขา้มามีส่วน

ร่วมในการกาํกบัดแูล และเป็นตวัอยา่งท่ีดี 
 จดัใหม้ีกระบวนการกาํกบัดแูลความเส่ียงต่อการผิดคุณธรรม จริยธรรมและ              

ธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดาํเนินงาน 
 

นโยบายหลกั   
3. ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารผลการปฏิบติังาน เพ่ือใหเ้ป็นคร่ืองมือในการบริหารจดัการใหเ้กิดผล

สมัฤทธใ์นทางท่ีดีกวา่เสมอแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัทุกระดบั  โดยผลกัดนัทุกหน่วยงานใหมุ้ง่เนน้พฒันา

ตนเองตลอดเวลา 

แนวทางปฏิบตั ิ
อบรม/ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการบริหารผลการปฏิบติังาน  

 
4. ดา้นผูป้ฏิบตังิาน 

 
นโยบายหลกั   
1. ส่งเสริมและใหโ้อกาสในการพฒันาทรพัยากรบุคคลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานของความ
เป็นธรรม 

แนวทางปฏิบตั ิ
 วางระบบ/แผนการพฒันาความรู ้ ความสามารถของพนักงานอยา่งทัว่ถึงต่อเน่ืองทั้ง

ในส่วนของความสามารถหลกัขององคก์ร (Core Competency based training and 
development) และความสามารถในการทาํงานแต่ละประเภท (Functional  
Commetency) เพ่ือสรา้งคุณค่าต่อพนักงาน 
  จดัทาํหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกบุคลากร พรอ้มเปิดเผยใหทุ้กคนไดร้บัทราบอยา่งทัว่ถึง 

นโยบายหลกั   
2. ใหค้วามสาํคญัต่อคุณภาพขีวติในการปฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม  เสมอภาคบนพ้ืนฐานคุณธรรม 

จริยธรรม 
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แนวทางปฏิบตั ิ
จดัหาอุปกรณเ์คร่ืองใชท่ี้จาํเป็นในการปฏิบติังานแก่ผูป้ฏิบติัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  

 จดัทาํสวสัดิการ  ค่าตอบแทน  ท่ีเป็นธรรมแก่ผูป้ฏิบติังานภายใตร้ะบบการบริหาร

ค่าจา้งและตอบแทน 
 จดัทาํแนวทางส่งเสริมการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในเร่ืองจรรยาบรรณ  เพ่ือ

กระตุน้ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบติัในวงกวา้ง 
 จดัใหม้ีมาตรการคุม้ครองเจา้หนา้ท่ี/พนักงานในการรายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
กาํหนดแนวทางใหผู้ป้ฏิบติังานไดม้ีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองสวสัดิการ  

 พฒันาหรือปรบัปรุงแนวทางการทาํงานท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบทท่ี

เปล่ียนแปลงไป 
จดักิจกรรมหรือการบริการเพ่ือสรา้งเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผูป้ฏิบติังาน  
จดัหาอุปกรณ ์เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความทนัสมยั  

 

นโยบายหลกั    
3. ส่งเสริมความกา้วหนา้ในอาชีพใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานตามหลกัความรู ้ ความสามารถเป็นธรรมและเสมอภาค 
แนวทางปฏิบตั ิ

จดัทาํแนวทางการเติบโตของสายอาชีพ  พรอ้มเปิดเผยใหท้ราบโดยทัว่กนั  
นโยบายหลกั    
4. ส่งเสริม  สนับสนุน จดัใหม้ีระบบการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ ประสบการณแ์ละความรูใ้นการปฏิบติังาน

ทุกระดบั  เพ่ือยกระดบัมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
แนวทางปฏิบตั ิ

  จดัใหม้ีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรูผ่้านประสบการณจ์ากการดาํเนินงาน การพฒันา

ฝึกอบรมและอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรา้งองคก์รแห่งการเรียนรู ้
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มาตรการ/โครงการสาํหรบัหน่วยงาน 
ในการนาํนโยบายไปสูก่ารปฏิบตัทิั้ง 4 ดา้น 

 
1. ดา้นรฐั  สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 

1.โครงการสาํนักงานสีเขียว    

1.1 มาตรการประหยดักระดาษ ควบคุมการใชก้ระดาษในการพิมพเ์อกสารและถ่ายสาํเนาเอกสารอยา่ง

เขม้งวด โดยแยกกระดาษใชแ้ลว้กบักระดาษใหม ่ และกาํหนดใหใ้ช้

กระดาษท่ีใชแ้ลว้ในการพิมพร่์างรายงาน  การจดบนัทึก  และการถ่าย

เอกสารท่ีไมใ่ช่ทางการทุกครั้ง รวมทั้งสอดส่องดแูลเพ่ือร่วมงานไมใ่หใ้ช้

กระดาษใหมเ่พ่ืองานส่วนตวั 

1.2 มาตรการควบคุมการเบิกจา่ยเงิน

งบประมาณ 
กาํหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัการประพฤติปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงไม่

สอดคลอ้งกบักฎระเบียบของทางราชการเก่ียวกบัการเบิกค่าใชจ้า่ยใน

การเดินทางไปราชการต่างประเทศ  โดยจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจา่ย และรายงานผลการพิจารณาต่อ

ผูบ้งัคบับญัชา 
1.3 มาตรการประหยดัไฟ ควบคุมการใชไ้ฟฟ้าและแอรใ์นสาํนักงาน  โดยอนุญาตใหเ้ปิดไดใ้นช่วง

เชา้ (09.30 – 12.00 น.) และช่วงบ่าย (13.30 – 16.30 น.) เท่าน้ัน 

2.โครงการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และ

บริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นการกาํหนดเง่ือนไขในการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะไดร้บัการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

 
2. ดา้นผูร้บับริการ  และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย

 
มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 

1. โครงการจดัทาํขอ้มลูดา้นการ

ใหบ้ริการประชาชนผ่านระบบเว็บไซด ์

จดัทาํขอ้มลูเก่ียวกบัขั้นตอนการใหบ้ริการผ่านระบบเว็บไซต ์และ

ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนและผูร้บับริการทราบเก่ียวขอ้มลูท่ีจดัทาํข้ึน

ผ่านส่ือวทิยุและโทรทศัน์เพ่ือความโปร่งใส 

2.โครงการจดัตั้งศนูยร์บัขอ้คิดเห็นและ

ขอ้รอ้งเรียนจากประชาชน 
การดาํเนินการเพ่ือสรา้งช่องทางสาํหรบัประชาชนและผูร้บับริการใน

การใหข้อ้คิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนต่อการบริการของเจา้หนา้ท่ี  ผ่านศนูย์

รบัขอ้รอ้งเรียนหรือจดัเตรียมช่องทางอ่ืน ๆ เช่น เว็ปไซด ์ กล่องรบั

ขอ้คิดเห็น 
3.การจดัใหม้ ีCall Center หรือ Hot จดัใหม้ี Call Center หรือ Hot Line เพ่ือตอบขอ้สงสยั หรือคาํถาม
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มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 

4.โครงการจดัทาํมาตรฐานการ

ใหบ้ริการ 

จดัตั้งคณะทาํงานพ่ือจดัทาํขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงกระบวนการ

บริการ  โดยคณะทาํงานตอ้งสาํรวจความบกพร่องและจุดอ่อนของแต่ละ

ขั้นตอนการบริการท่ีทาํใหก้ารบริการล่าชา้และไมเ่ป็นธรรม  และจดัทาํ

ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํมาตรฐานใหบ้ริการต่อผูบ้งัคบับญัชา  เพ่ือให้

การบริการมีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และโปร่งใส 

5.มาตรการป้องกนัการใชอ้าํนาจหนา้ท่ี

อยา่งไมเ่ป็นธรรม 

จดัทาํช่องทางรบัการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือการใช้

อาํนาจหนา้ท่ีอยา่งไมเ่ป็นธรรมในการผ่อนผนักฎระเบียบ  ขอ้บงัคบักบั

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสีย  และจดัตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียน  โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ีในการ

ตรวจสอบการดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียน  พิจารณาความสอดคลอ้งกบั

กฎ ระเบียบ และพิจารณาบทลงโทษ 

6.มาตรการชดเชยความเสียหาย ปรบัปรุงแนวทางและขั้นตอนชดเชยความเสียหายกบัผูไ้ดร้บัผลกระทบ

จากโครงการรฐัท่ีชดัเจน  และใหม้ีความเป็นธรรม 

7.โครงการเผยแพร่ขอ้มลู  เผยแพร่ขอ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินการขององคก์ารอยา่งสมํา่เสมอผ่าน

ทางเว็ปไซด ์ โดยขอ้มลูตอ้งสะทอ้นความเป็นจริง  ไมบิ่ดเบือน และ

ไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดส่้วนเสียได้

รบัทราบอยา่งทัว่ถึง 

8.โครงการอบรมสรา้งจติสาํนึกในการ

ใหบ้ริการท่ีดี(Service Mind)ใหแ้ก่         

ผูป้ฏิบติังาน 

เป็นการอบรมผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถใหบ้ริการแก่ผูม้าขอรบับริการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเอาใจใส่อยา่งจริงจงั 

 
3.  ดา้นองคก์ร 

  
มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 

1โครงการจดัซ้ือโปร่งใส จดัทาํแนวทางหรือคู่มือ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบติักบัผูส่้งมอบสินคา้และ

บริการ (Supplier) ซ่ึงขายหรือใหบ้ริการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมใน
เชิงปฏิบติังานเท่าน้ัน และระมดัระวงัไมใ่หเ้กิดขอ้ครหาไดว้า่มีความ 

สมัพนัธใ์กลชิ้ดเป็นพิเศษกบัผูส่้งมอบสินคา้และบริการรายใดรายหน่ึง

มากกวา่รายอ่ืน ๆ จนอาจทาํใหก้ารตดัสินใจเลือกจดัหา  จดัประมลู 

ฯลฯ ไมเ่ป็นไปโดยยุติธรรม  และเสมอภาคเท่าเทียมกนัต่อทุกฝ่ายได ้ 

โดยปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครดั 
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มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 
2โครงการพฒันาปรบัปรุงกระบวนงาน

ในการปฏิบติังานเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จดัตั้งคณะทาํงานพฒันาปรบัปรุงกระบวนงานในการปฏิบติังาน  โดย

พิจารณาวา่ กระบวนงานในปัจจุบนัมีจุดแข็ง  จุดอ่อน  อยา่งไรและ

เสนอแนะแนวทางในการปรบัปรุงใหก้ระบวนการใหม้ปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตลอดจนมีความโปร่งใสมากข้ึน 

3 มาตรการในการกาํกบัดแูลการ

ปฏิบติังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ 

จดัตั้งคณะทาํงานในการกาํกบัดแูลการปฏิบติังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัท่ี

ถกูตอ้งภายใตก้รอบกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 โครงการพฒันาระบบการประเมินผล

การปฏิบติัราชการ:แนวทางการกาํหนด
ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 

ประกาศกรมการศาสนาเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการของขา้ราชการพลเรือนสามญัในกรมการศาสนา  
จดัประชุมเพ่ือช้ีแจงระบบประเมินผลงานใหม้คีวามเป็นธรรม  โปร่งใส 

และวดัผลได ้ซ่ึงเช่ือมโยงกบัการพฒันาตามสมรรถนะการเล่ือนขั้น

เงินเดือนและการเล่ือนตาํแหน่งอยา่งชดัเจน (กรมการศาสนาจะ

ดาํเนินการประมาณวนัท่ี 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ ไอสแ์ลนดว์วิ 

จงัหวดัชลบุรี) 

5. มาตรการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้ง

องคก์าร 

จดัใหม้คีณะกรรมการรบัผิดชอบในการดแูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น 

ความปลอดภยัของสถานท่ีราชการ  ความปลอดภยัของขอ้มลู เป็นตน้ 

โดยคณะกรรมการจะตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดัใหม้ีกระบวนการ

บริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของการปฏิบติังานตาม

หลกัการกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดี เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสของความสาํเร็จและ

ลดความไมแ่น่นอนในผลการปฏิบติังานโดยรวม  โดยการใชท้รพัยากร

ท่ีมีจาํกดัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

6 โครงการปรบัปรุงสาํนักงานโดยการ

จดักิจกรรม 5 ส.เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวติ

และประสิทธิภาพในการทาํงาน 

-กาํหนดงบประมาณเพ่ือปรบัปรุงสถานท่ีทาํงาน  ใหม้ีสภาพแวดลอ้ม

ในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  และถกูตอ้งตาม

หลกัอาชีวอนามยั 
-กรมการศาสนากาํหนดจดักิจกรรม 5 ส.ประมาณในวนัท่ี1-26 

กุมภาพนัธ ์2553) 

 
 

4.  ดา้นผูป้ฏิบตังิาน 

 
มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 

1.โครงการช่วยเหลือบุตรหลานของ

เจา้หนา้ท่ี 

จดัตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุนชว่ยเหลือบุตรหลานของ

เจา้หนา้ท่ีท่ีมปัีญหาดา้นค่าใชจ้า่ยดา้นการศึกษาของบุตรหลาน  ทั้งน้ี 

จะตอ้งมีการพิจารณากาํหนดขอบเขต  หลกัเกณฑก์ารใหทุ้น ประเภท
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มาตรการ/โครงการ ลกัษณะของมาตรการ/โครงการ 

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสถิติ 2. จดัทาํระบบฐานขอ้มลูสถิติผ่านเว็ปไซดเ์พ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถเขา้ถึง

ขอ้มลูสถิติต่าง ๆ ไมว่า่จะอยูใ่นสถานท่ีทาํงานหรือนอกท่ีทาํงานเพ่ือใช้

ในการวเิคราะหแ์ละจดัทาํนโยบายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.มาตรการสรรหาบุคลากร ของ

กรมการศาสนา 

แต่งตั้งคณะทาํงานในกระบวนการสรรหา เช่น การรบัโอน การยา้ย การ

เล่ือน  เพ่ือปรบัปรุงระบบการคดัเลือกบุคลากรเขา้มาทาํงานในองคก์าร

ใหม้คีวามโปร่งใส  เป็นธรรม และนําแนวทางน้ันมาปฏิบติัใชอ้ยา่ง

เคร่งครดั 

4.มาตรการส่งเสริมการใหบ้ริการท่ีดี

และมีประสิทธิภาพของเจา้หนา้ท่ี 

กาํหนดแนวทางส่งเสริมใหบ้ริการท่ีดี มปีระสิทธิภาพ เป็นธรรม และ

โปร่งใสของเจา้หนา้ท่ี โดยออกมาตรการจงูใจต่าง ๆ เช่น เงินรางวลั 

โล่ห ์พนักงานดีเด่น สวสัดิการ ฯลฯ โดยจะพิจารณาจากการประเมิน

ของผูร้บับริการ ผูร่้วมงาน  ผูบ้งัคบับญัชา  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5โครงการสวสัดิการขา้ราชการ ใหข้า้ราชการผูม้ีเงินเดือนไมเ่กิน15,000 บาท กูย้มืเงินสวสัดิการไปตดั

เคร่ืองแบบปกติขาวโดยไมคิ่ดดอกเบ้ีย และจดัซ้ือหมวกสาํหรบัการแต่ง

เคร่ืองแบบปกขาวท่ีตอ้งสวมหมวกเพ่ือใหข้า้ราชการไดย้มืไปใชใ้นโอกาส

ต่างๆ  

 
แนวทางสง่เสริมและผลกัดนัการปฏิบตัติาม 

นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดี 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานมีผลดีตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของกรมการศาสนาจึง

กาํหนดหลกัปฏิบติัท่ีสาํคญัดงัน้ี 
1)  กรมการศาสนา ส่ือสารใหบุ้คลากรทุกคนไดร้บัทราบและมีความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบาย

การกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดีอยา่งทัว่ถึง 
2)  กรมการศาสนาจดัระบบบริหารธรรมาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหทุ้กคนมัน่ใจว่า

บุคลากรและองค์การจะปฏิบติัตนตามแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล

องคก์ารท่ีดีฉบบัน้ีอยา่งเคร่งครดั โดยจะถือเสมือนวา่เป็นขอ้ปฏิบติัขององคก์ารขอ้หน่ึง ท่ี

บุคลากรทุกระดบัตอ้งทาํความเขา้ใจ ยึดมัน่ และปฏิบติัใหถู้กตอ้งในการทาํงานประจาํวนั 

และไม่มีบุคคลใดท่ีจะมีสิทธิ หรืออนุญาตใหบุ้คลากรของกรมการศาสนาคนใด กระทํา

การใดท่ีขดัต่อนโยบายฉบบัน้ี 
3)  กรมการศาสนาคาดหวงัใหบุ้คลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบติัท่ีขดัหรือ

สงสยัวา่จะขดัต่อหลกัการต่างๆ ในนโยบายฉบบัน้ีต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง หรือในกรณีท่ี

ไม่อาจรายงานต่อผู ้บังคับบัญชาได้ อาจขอคําปรึกษาจากผู ้บริหารระดับสูง หรือ 

(หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นบุคลากร เช่น งานบริหารบุคคล) โดยขอ้มูลท่ีใหน้ั้นใหถื้อ

 18



4)  นโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดีฉบบัน้ี จะไดร้บัการพิจารณาปรบัปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัทุก

ปีโดย กรมการศาสนา 
5)  กรมการศาสนาจะกาํหนดแนวทางวดัและประเมินการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล

องค์การท่ีดีตามตัวช้ีวดัท่ีกําหนดไวต่้อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง

อยา่งสมํา่เสมอ 
6)  หากผูใ้ดมีขอ้สงัสยัเก่ียวกบัความหมาย แนวทางปฏิบติั หรือตอ้งการคาํแนะนําเก่ียวกบั

นโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารท่ีดีฉบบัน้ี สามารถติดต่อหรือสอบถามไดท่ี้กลุ่มก.พ.ร. 

ก รม ก า ร ศ า สน า ( ต า ม ท่ี ก ร ม เ ห็ น ส ม ค ว ร กํ า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ )                

โทร. 02  4228784 
 

 

 

 

 
จดัทาํโดย 
คณะทาํงานจดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลองคก์ารท่ีดี 

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  กรมการศาสนา 
เมื่อวนัท่ี  8 กุมภาพนัธ ์ 2553 
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