กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประจาปีบัญชี 2564
ความเป็นมา
กระทรวงวั ฒ นธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ เ สนอเรื่ อ งขอจั ด ตั้ ง
กองทุ น ส่ ง เสริม การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาเฉลิ ม พระเกีย รติ 80 พรรษา
ในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 อนุมัติให้จัดตั้ง
กองทุนฯ ไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2551
เพื่อใช้ในการดาเนินการบริหารจัดการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80
พรรษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ
ณ สั งเวชนีย สถาน 4 ต าบล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ พระพุท ธศาสนา
โดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และสนับสนุ น
การดาเนินงานในกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กรมการศาสนา วาดวยกองทุ นสงเสริ มการเผยแผพระพุ ทธศาสนาเฉลิ มพระ
เกียรติ 80 พรรษา พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงค์จัดตั้ง
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
2. เพือ่ ใช้ดอกผลของกองทุนฯ ในการบริหารจัดการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธบริษัทไปประกอบศาสนกิจ
ณ สั ง เวชนี ย สถาน 4 ต าบล เพื่ อประโยชน์ ในการเผยแพร่พ ระพุ ท ธศาสนา โดยเฉพาะพระคุณ เจ้ า
ผู้ประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ เพื่อให้เป็นรางวัลชีวิตและเพื่อใช้เงินต้นในกรณีจาเป็น
3. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติ ให้เกิดความรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่าง
เสมอภาคโดยไม่เลือกลัทธิศาสนา หากแต่ทุกศาสนามีสิทธิได้รับการดูแลอย่างทัดเทียมกัน
4. เพื่ อเป็ น การน้ อมฯ รับ สนองต่ อพระราชปณิ ธ าน พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว ที่ ท รงมี พ ระเมตตา
ในการสถาปนาจัด ตั้ง กองทุน เผยแผ่พ ระธรรมในพระพุท ธศาสนาตามพระราชประสงค์เฉลิม พระ
เกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
5. สนับสนุนการดาเนินการในกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
วิสัยทัศน์
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดาเนินกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1) การส่ง เสริมและพัฒ นาศัก ยภาพการเผยแผ่พระพุท ธศาสนาของพระสงฆ์ องค์ก รภาคีเ ครือข่า ย ให้เกิด
ความยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะพระสงฆ์ บุคลากรทางศาสนา ในการเผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วนให้เป็นภาคี เครือข่าย
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาผ่านกิจกรรม “การไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล”
2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดระบบการดาเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ภาพรวมผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ระดับทุนหมุนเวียน)
(คะแนน)

คะแนนการประเมินผลการดาเนินงาน ประจาปีบญ
ั ชี 2563 อยู่ที่ 4.3979 (เต็ม 5 คะแนน)
 คะแนนประเมิน ฯ สู ง สุ ด คือ ด้ า นปฏิบัติ การ และคะแนนประเมิ น ฯ ต่ าสุ ด คือ ด้ า นการด าเนิน งานตาม
นโยบายภาครัฐ/กระทรวงการคลัง
 ภาพรวมคะแนนประเมินฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 0.5381 คะแนน (คะแนนประเมิน ผลการดาเนินงาน
ประจาปีบัญชี 2562 เท่ากับ 3.8598)
 ในปี 2563 มีก ารประเมิน ผลการด าเนิน งาน เพิ ่ม ขึ ้น ทั ้ง 5 ด้า น (ด้า นการเงิน ด้า นการสนอง
ประโยชน์ต ่อ ผู ้ม ีส ่ว นได้ส ่ว นเสีย ด้า นการบริห ารพัฒ นาทุน หมุน เวีย น ด้า นการปฏิบ ัต ิง านของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุน เวีย น พนักงาน และด้านการดาเนิน งานตามนโยบายรัฐ /
กระทรวงการคลัง)

ผลการดาเนินงานด้านการเงิน

 สินทรัพย์รวม ประจาปีบัญชี 2564 เท่ากับ 14.51 ล้านบาท โดยเกือบทั้งหมดเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตั้งแต่ปีบัญชี 2560 – 2562 มีแนวโน้มลดลง โดยมีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -43.74
 หนี้สินรวม ประจาปีบัญชี 2564 มีเพียง 0.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่มีนัยสาคัญ
 ส่ วนของทุ นรวม ประจ าปี บั ญชี 2564 เท่ ากั บ 13.59 ล้ านบาท ป ระกอบ ด้ วย ทุ น 40
ล้ าน บ าท และรายได้ ต่ ากว่ าค่ าใช้ จ่ าย ส ะ ส ม
–26.41 ตั้งแต่ปีบัญชี 2560 – 2564 มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) เท่ากับร้อยละ -43.74

 รายได้รวม ประจาปีบัญชี 2564 เท่ากับ 12.81 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน เป็นจานวน 12.78 ล้านบาท และรายได้อื่น จานวน 0.03 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน ประจาปีบัญชี 2564 เท่ากับ 12.75 ล้านบาท โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา
 รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ประจาปีบัญชี 2564 เท่ากับ -0.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่รายได้ต่ากว่าค่าใช้จ่าย และนับตั้งแต่ปีบัญชี 2560 – 2564 มีรายได้ต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ โดยกองทุนฯ ดาเนินงานโดยใช้ส่วนของทุนหรือเงินที่คงเหลือในกองทุนฯ
หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (โดยย่อ)

2560

สินทรัพย์รวม

22.72

-

22.49

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หนี้สิน

0.23
0.06

-

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของทุนรวม

-

0.06
0.00
22.66

เงินกองทุน/ทุนประเดิม

40.00

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(17.34)

งบรายได้และรายจ่าย (โดยย่อ)
รายได้
อัตราการเติบโตของรายได้
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

2560
20.26

(33.27%)
36.07

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย/รายได้

178.04%

รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(15.81)

หมายเหตุ : งบการเงินได้รับการรับรองจาก สตง. ถึงปีบัญชี 2563

2561

14.52
14.45
0.07
2.67
2.67
0.00
11.86
40.00
-28.14

2562

8.57
8.56
0.01
.44
1.44
0.00
7.13
40.00
-32.87

2561

2562

21.38
-6.00%
32.19
151.00%
-10.80

17.69
-17.25%
22.41
126.68%
-4.72

2563

2564

14.76
14.71
0.05

14.51
14.48
0.03

1.24

0.93

1.24
0.00
13.53
40.00
-26.47

0.93
0.00
13.59
40.00
-26.41

2563

22.77
28.71%
16.38
71.93%
-6.39

หน่วย : ล้านบาท
2564

12.81
43.74%
12.75
99.53%
0.06

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ประเด็นสาคัญ และข้อสังเกตของคณะทางานฯ ที่ผ่านมา ในการกาหนดตัวชี้วัด

Vision :
ส่งเสริมและพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1. พั ฒนาสมรรถนะพระสงฆ์
บุ ค ลากรทางศาสนา ในการ
เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนา

2. ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
คณะสงฆ์ หน่วยงานทุกภาคส่วน
ให้เป็นเครือข่ายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

ประเด็นสาคัญ

3. ส่ ง เสริ ม ให้ พ ระสงฆ์ แ ละ
พุ ท ธ ศาสนิ ก ชนได้ เ รี ย นรู้
หลั ก ธรรมทางศาสนาผ่ า น
กิ จ กรรม“การไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สั งเวชนีย สถาน
๔ ตาบล”

4.ส่งเสริมและสนับสนุน
สร้างสรรค์ องค์ความรูแ้ ละ
นวัตกรรม ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา

5. จั ด ระบบการด าเนิ น งานด้ า น
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาที่ มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

KPIs
2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื้อการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) (ยุทธศาสตร์ 4)
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ยุทธศาสตร์ 1-3)

การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์

การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนา

3.3 ระดับความสาเร็จของโครงการสงเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวนียสถาน 4 ตาบล
(ยุทธศาสตร์ 2, 3)
3.2 ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีบัญชี 2563 (ยุทธศาสตร์ 1-4)
3.4 การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจาปีบัญชี 2563 (ยุทธศาสตร์ 2, 3)
ตัวชี้วัดร่วม
4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน (ยุทธศาสตร์ 5)
5. การปกิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง
6. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง

งบการเงินปีบัญชี 2560 – 2564

กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560- ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสัน้
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รายได้ค้างรับ
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
ลูกหนีก้ ารค้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่วนของทุน
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของทุน
ทุนรับจากงบประมาณ
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
รวมส่วนของทุน
รวมหนี้สนิ และส่วนของทุนรวม

2560

2561

2562

2563

2564

20,617,301.29 10,821,232.96
1,876,485.29 3,630,499.00
1,848,160.00
18,210.00
10,115.29
22,493,786.58 14,452,156.96

8,561,338.06 14,715,336.75 14,484,262.75
8,561,338.06 14,715,336.75 14,484,262.75

230,721.80
70,923.18
230,721.80
70,923.18
22,724,508.38 14,523,080.14

9,850.02
50,003.00
33,336.32
9,850.02
50,003.00
33,336.32
8,571,188.08 14,765,339.75 14,517,599.07

29,520.00
36,527.00
-

1,817,371.00
849,440.00

1,500.00
1,439,834.00

394,957.15
849,440.00

81,000.00
3,000.00
849,440.00

66,047.00
66,047.00

2,666,811.00
2,666,811.00

1,441,334.00
1,441,334.00

1,244,397.15
1,244,397.15

933,440.00
933,440.00

40,000,000.00 40,000,000.00
-17,341,538.62 -28,143,730.86
22,658,461.38 11,856,269.14
22,658,461.38 11,856,269.14

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

-32,870,145.92

-26,479,057.40

-26,415,840.93

หมายเหตุ : งบการเงินได้รับการรับรองจาก สตง. ถึงปีบัญชี 2563

7,129,854.08 13,520,942.60 13,584,159.07
7,129,854.08 13,520,942.60 13,584,159.07

งินอาชีพอุต สาหกรรมในครอบครัวและหัตถ กรรมไทย

กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมการศาสนา
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 - สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบรายได้-ค่าใช้จ่าย
รายได้
รายได้จากการอุดหนุน-หน่วยงาน
ภาครัฐ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน
รายได้จากการบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จา่ ย

2560

2561

2562

20,000,000.00

19,500,000.00

17,690,000.00

249,155.42
6,320.00
20,255,475.42

25,899.33
42,880.67
21,384,252.00

17,690,000.00

262,770.00
269,609.35
23,522,414.66
20,817,279.45
60,000.00
49,996.82
179,633.28
189,758.62
12,045,000.00
10,859,800.00
36,069,817.94 32,186,444.24
(15,814,342.52) (10,802,192.24)

255,860.00
16,272,348.10
49,583.80
61,073.16
5,777,550.00
22,416,415.06
( 4,726,415.06)

หมายเหตุ : งบการเงินได้รับการรับรองจาก สตง. ถึงปีบัญชี 2563

2563

2564

22,779,000.00

12,779,000.00

22,779,000.00

32,900.00
12,811,900.00

331,840.00
9,125,779.31
99,930.00
9,847.02
6,442,700.00
377,815.15
16,387,911.48
6,391,088.52

481,970.00
36,000.00
218,887.00
39,000.00
16,666.68
12,333,975.00
- 377,815.15
12,748,683.53
63,216.47

