
 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี
กองทุนส่งเสรมิการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
กระทรวงว ัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได ้เสนอเร ื ่องขอจัดต ั ้ งกองทุนส ่งเสร ิมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑ ในการนี้ คณะรัฐมนตรี  
ได้ประชุม เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ ื ่อการสน ับสน ุนการเด ินทางไปแสวงบุญ  
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล และสนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยถือปฏิบัติ 
ตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ กองทุนถูกจัดตั้งขึ้นภายในสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา ไม่มีสถานะเป็น  
นิติบุคคล และมีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   

และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ กองทุนฯ จึงได้จัดทำ 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ด ี ซึ ่งประกอบด้วยนโยบาย ๔ ด้าน คือ ด้านรัฐ สังคม และสิ ่งแวดล้อม   

ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดทำแนวทางปฏิบัติที ่มี 
ความชัดเจน อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมให้ผู้บริหารกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนฯ และสร้างการยอมรับให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑. วัตถุประสงค์ของกองทุน 
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา  

๘๐ พรรษา 
๒. เพื่อใช้ดอกผลของเงินทุนในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัท ไปประกอบ

ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เพื ่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณเจ้า  
ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพ่ือให้เป็นรางวัลชีวิตและเพ่ือใช้เงินต้นในกรณีจำเป็น 

๓. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐ  
อย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิ ศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน 

๔. เพื่อเป็นการน้อมฯ รับสนองต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระเมตตา 
ในการสถาปนาจัดตั ้งกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิมพระเกียรติ  
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา 

 
๒. วิสัยทัศน์   

“ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ” 
 

๓. พันธกิจ  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 
 

๔. การบริหารจัดการ 
๔.๑ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา คณะหนึ ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที ่ม ีท ุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะ  
เป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิ นสามคนซึ ่งประธานกรรมการแต่งตั ้งโดย 
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้อง  และผู ้บร ิหารทุนหมุนเว ียนเป็นกรรมการและเลขานุการ  
ซึ่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบร ิหารจ ัดการ และติดตามการดำเน ินงานให้เป ็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
 (๒) กำหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการกำหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๑ (๘) 



 (๓) พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี   
(๔) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

๔.๒ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการ
และกิจกรรมกองทุนฯ เพ่ือปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พ ิจารณากล ั ่นกรองรายละเอ ียดโครงการ ของผ ู ้ขอร ับการสน ับสน ุนงบประมาณ 
จากกองทุนฯให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาของกองทุนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
ให้ความเห็นชอบ 

(๒) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ระยะยาว) แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี ่ยง  
และแผนงานต่างๆ ของกองทุนฯ เพื ่อให ้เป ็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเน ินงาน 
ของทุนหมุนเวียน 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนฯ หรือประธานกรรมการกองทุนฯ มอบหมาย 
 

โครงสร้างการบริหารงานกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กรมการศาสนา 

กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

งานนโยบายและแผน งานการเงินและบญัช ีงานบริหารและกฎหมาย 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรต ิ๘๐ พรรษา (๗ คน) 
อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานโครงการและกิจกรรม (๑๒ คน) 
ผู้อำนวยการสำนกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานกรรมการ 
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เปน็กรรมการและเลขานกุาร 



นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการกํากับดูแลองค์การที่ด ี
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามแนวธรรมาภิบาล กองทุนฯ ได้กําหนด นโยบายการกํากับ

ดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางการปฏิบัติภายใต้กรอบ  นโยบายด้านรัฐ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายด้าน  องค์การและนโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้  

นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
นโยบายหลัก  
- มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมท่ีดีมีความสุข  
แนวทางปฏิบัติ  
- กําหนดมาตรฐานการสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน  
 
นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
นโยบายหลัก  
- สร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ  
แนวทางปฏิบัติ  
- ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรกองทุนฯ เพื่อให้บริการด้วยความเต็มใจ ตั้งใจ  ช่วยเหลืออย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเท่าเทียม  

- ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีความกระชับ ชัดเจน มีมาตรฐาน  
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก  และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
นโยบายด้านองค์การ  
นโยบายหลัก  
- ส่งเสริมปลูกฝังให้ตระหนักถึงความเสี่ยงโดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้อง
กับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  

แนวทางปฏิบัติ  
- จัดการให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ตามโอกาสที่เหมาะสม  

- พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำงาน รวมถึงศึกษากระบวนการทำงานที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ 
และนำมาปรับใช้กับกองทุนฯ ให้เกิดความยั่งยืน 

 
 
 
 
 



นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก  
- มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเป็นบุคลากรของรัฐที่ดีเป็นคนมีความสามารถ และพัฒนา  ให้มีความรู้
ความสามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นธรรม 
แนวทางปฏิบัติ  
-  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด  
-  ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้วยคุณธรรม
และจริยธรรม โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างท่ีดี  

- พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ครบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการวิเคราะห์ 
การบริหารจัดการ และการให้บริการ 

 
 
 

แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัตติามนโยบาย 

และแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติการกำกับ
ดูแลองค์การที่ดีจึงกำหนดแนวทางการส่งเสริมและผลักดันไปสู่การปฏิบัติจริง ดังนี้  

๑. กองทุนฯ จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย  และแนวทาง
ปฏิบัติการกำกับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง  

๒. บุคลากรของกองทุนฯ ทุกคนจะร่วมผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การกำกับดูแล
องค์การที่ดีอย่างเคร่งครัด  

๓. บุคลากรของกองทุนฯ จะร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขหากมีการกระทำที ่ขัดต่อหลักการต่าง ๆ  
ของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้  

๔. นโยบายและแนวทางปฏิบ ัต ิการกำกับดูแลองค์การที ่ด ีฉบ ับนี ้  จะได ้ร ับการปร ับปร ุงให ้มี   
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 


