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สรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ – ๓
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส านักงานเลขานุการกรม
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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สรุปผลการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-3 
(ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

 

 

 

 

           

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ  

1 เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ 
ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี 
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

500,000 500,000 100 1 แห่ง 

2 เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และ 
รักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส 

492,000 492,000 100 1 แห่ง 

3 เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทราชูทิศ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา 

4,086,000 4,086,000 100 1 แห่ง 

4 เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน 
 

4,366,000 
 

4,000,000 91.61 วัด 400 แห่ง 

5 เงินอุดหนุนการส่งเสริมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข 
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2,200,000 2,200,000 100 ศึกษาดูงาน 2 รุ่น รวม  
200 คน (รุ่นละ 100 คน) 

6 เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด 
และการพัฒนาวัด 

508,089,200 472,729,384 93.04 วัด 881 แห่ง  

7 เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง 66,686,000 46,505,085 69.74 พระอารามหลวง 28 แห่ง 
8 เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพ

ปลอดมลพษิ 
41,800,000 38,200,000 91.39 วัด 33 แห่ง 

9 เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด 
(ชายแดนภาคใต้)  

40,221,100 27,690,070 68.84 พระอารามหลวง 26 แห่ง 

10 เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
 
 
 

5,227,500 5,227,500 100 พระอารามหลวง 3 แห่ง 
 

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารุงส่งเสริม 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ  

11 เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครอง
คณะสงฆ์ 

10,000,000 4,357,927 43.58  

     - อุดหนุนจัดถวายค่าพาหนะของพระสังฆาธิการ 
      (จัดถวายค่าโดยสารเครื่องบินแก่พระเถรานุเถระ 
      ชั้นผู้ใหญ่ และผู้ติดตามและจัดถวาย 
      ค่าโดยสารรถไฟแก่พระสังฆาธิการ 
      เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ เพ่ืออ านวย 
      ความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติ 
      ศาสนกิจ) 
    - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
      ของส านักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ 

1,328,000 
 
 
 
 
 
 

8,672,000 
 

1,199,417 
 
 
 
 
 
 

3,158,510 
 
 

 - พระสังฆาธิการเจ้าคณะ
ผู้ปกครองสงฆ์ 577 รูป 
- ส านักงานเจ้าคณะใหญ่ 
5 ส านัก 
- ส านักงานเจ้าคณะภาค 
29 ส านัก 
- ส านักงานเจ้าคณะ
จังหวัด138 ส านัก 
- ส านักงานเจ้าคณะ
อ าเภอ 1,261 ส านัก 

12 เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตรา
พระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัยและ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ 

2,000,000 2,000,000 100 ศูนย์พระวินยาธิการ 
ทั่วประเทศ  
จ านวน 136 ศูนย์ 

13 เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ 
ผ้ า ไตร และพิ ธี การทรงตั้ ง เป รียญ ธรรม  3 
ประโยค 

662,400 300,000 45.29 จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 
3 ประโยค 6 ครั้ง  
- กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 
- หนตะวันออก 2 แห่ง 
- หนเหนือ 1 แห่ง 
- หนใต้ 1 แห่ง 
- หนกลาง 1 แห่ง 

14 เงินอุดหนุนถวายเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของสมเด็จพระสังฆราช 

23,000,000 23,000,000 100 ส านักงานเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช 
จ านวน 1 แห่ง 

15 เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรม 
พระสังฆาธิการ 

500,000 379,100 75.82 พระสังฆาธิการ 250 รูป 

16 เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ 525,000 525,000 100 พระจริยานิเทศก์ 150 รูป 
17 เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร

ชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

3,000,000 1,547,000 51.57  

     - กิจกรรมอุดหนุนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
      ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ 
      พระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
      พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
     พั น ปี ห ล ว งและสม เด็ จพ ระน าง เจ้ าฯ  
     พระบรมราชินี 
 

900,000 450,000  จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์ 
จ านวน 12 ครั้ง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ  

         - อุดหนุนการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
       นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล 
        แด่สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี 

500,000 500,000  จัดพิธีฯ 5 แห่ง 

         - กิจกรรมค่าจัดพิมพ์หนังสือเจริญพระพุทธมนต์ 240,000 240,000  จัดพิมพ์หนังสือ 12,000 เล่ม 
     - กิจกรรมอุดหนุนโครงการสวดมนต์ 

      เพ่ือความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส 
      วนัขึ้นปีใหม่ 2565 

360,000 357,000  จัดพิธีสวดมนต์เพ่ือ 
ความเป็นสิริมงคลเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 
จ านวน  77 จังหวัด 
 

18 เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    - การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยม 
      ของเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ 
    - การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
      พระธรรมทูตอาสา 

9,691,600 
 

4,891,600 
 

4,800,000 

1,682,760 
 

1,682,760 
 

- 

17.36 เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์  
76 รูป 

19 เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

113,490,000 108,765,000 95.84 พระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนที่ 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(สงขลา สตูล ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส) 
จ านวน 3,783 รูป 

20 ค่าครุภัณฑ์ พัดยศ พระสมณศักดิ์  
และพระเปรียญ 

16,500,000 16,250,000 98.48 2,898 เล่ม/ยอด 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

1 ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ 33,100 33,100 100 วัด 2 แห่ง 
2 เงินอุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม 

    - อุดหนุนการด าเนินงานส านักปฏิบัติธรรม 
      ประจ าจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งตามระเบียบ 
      มหาเถรสมาคมว่าด้วยส านักปฏิบัติธรรม     
      ประจ าจังหวัดที่มีการจัดการที่มีมาตรฐาน 
      ตามเกณฑ์และจัดกิจกรรมเป็นไปตาม 
      ระเบียบมหาเถรสมาคม 
    - อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงาน 
      ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดแห่ง 
      ประเทศไทย (ศปท.) ในกานบริหารจัดการ  
      และด าเนินการส่งเสริมการด าเนินงานของ 
      ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดทั่วประเทศ 

1,125,000 
546,000 

 
 
 
 

579,000 

1,097,000 
518,000 

 
 
 
 

579,000 

97.51 ส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดที่จัดตั้ง
ตามระเบียบ 76 
จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร  
1 แห่ง 

3 เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรม
ทูตในต่างประเทศ 

7,050,000 2,000,000  วัด 5 แห่ง 

4 เงินอุดหนุนการจัดงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
    - อุดหนุนส านักงานพุทธมณฑล ในการจัด 
      กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
      ในเทศกาลวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และ 
      วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
    - อุดหนุนวัด/ส านักปฏิบัติธรรมที่เป็น 
      ศูนย์กลางระดับจังหวัด ในการจัดกิจกรรม 
      ในส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
      กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
      ตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในเทศกาล 
      วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 
-     อุดหนุนวัด/ส านักปฏิบัติธรรมที่เป็น 
      ศูนยก์ลางระดับจังหวัด ในการจัดกิจกรรม 

5,000,000 
 
 

200,000 
 
 
 

1,520,000 
 
 
 
 
 

1,520,000 
  

4,980,000 
 
 

200,000 
 
 
 

1,520,000 
 
 
 
 
 

1,520,000 
 
 
 
 

 

99.60 - พระภิกษุ สามเณร  
  และพุทธศานิกชน  
  จ านวน 2,000 รูป/คน 
- วัดศูนย์กลาง 76  
  จังหวัด 
- วัดในกรุงเทพมหานคร  
  1 แห่ง 

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

 ในส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 
      กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
      ตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในเทศกาล 
      วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 
    - อุดหนุนวัด/ส านักปฏิบัติธรรมที่เป็น 
      ศูนย์กลางระดับจังหวัด ในการจัดกิจกรรม 
      ในส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด   
      กิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
      ตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในเทศกาลวัน 
      ส าคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา  
      และวันเข้าพรรษา 
    - อุดหนุนคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร  
      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
      การศึกษาเผยแผ่และปฏิบัติธรรมในช่วง 
      วันส าคัญทางศาสนาของคณะสงฆ์ใน 
      เขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 

1,520,000 
 
 
 
 
 
 

220,000 

 
 
 
 

1,520,000 
 
 
 
 
 
 

220,000 

  

5 เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น
ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
    - อุดหนุนวัด/ส านักปฏิบัติธรรมผ่านส านักงาน 
      พระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
      ในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและ 
      ครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิม 
      พระเกียรติส าหรับเด็ก เยาวชน และ     
      ประชาชนทั่วไป 
    - ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล  
      ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์วุฒิบัตร 

2,000,000 
 
 

1,976,000 
 
 
 
 

24,000 

2,000,000 
 
 

1,976,000 
 
 
 
 

24,000 

100 - เด็กและเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชน เข้าร่วม 
3,800 คน 
- วุฒิบัตร 4,800 แผ่น 
 

6 เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้น าศาสนา 

500,000 226,007 53.20 ต้อนรับคณะจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 1 ครั้ง 

7 เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
แห่งโลก 

2,370,000 2,370,000 100 โอนเงินจัดสรรให้แก ่
มู ลนิ ธิ มห าวิทยาลั ย
พระพุทธศาสนาแห่งโลก 

8 เงินอุดหนุนการด าเนินงานหน่วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
    - อุดหนุนศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
      แห่งชาต ิ
    - อุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 

5,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 

4,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 

80 - ศูนย์การเผยแผ่ฯ 1 
ศูนย ์
- หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล 
400 แห่ง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

 เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 
    - อุดหนุนวัด/ศูนย์ ในการจัดฝึกอบรม 
      พระวิปัสสนาจารย์  
    - อุดหนุนวัด/ศูนย์ ในการจัดฝึกอบรม 
      พระนักเทศน์  
    - อุดหนุนส านักฝึกอบรมพระธรรมทูต 
      ในการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ 
 

2,300,000 
 

950,000 
 

950,000 
 

400,000 
 

 

1,540,000 
 

950,000 
 

190,000 
 

400,000 
 
 

66.96 - ศูนย์อบรมวิปัสสนา 
พระสงฆ์ 250 รูป 
- ศูนย์อบรม 
พระนักเทศก์ 

9 เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 

3,650,000 3,648,000 99.94 โอนจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด 76 แห่ง 

10 เงินอุดหนุนการด าเนินงานพระธรรมทูต และ
บุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ 
    - อุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานพระธรรม 
      ทูตฝ่ายปฏิบัติการ  
    - อุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานพระธรรม 
      ทูตฝ่ายบริหาร 
    - อุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ 
      พระภิกษุที่ปฏิบัติงานเผยแผ่ 
      พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เฉพาะ 
    - อุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของพระ 
      บัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด 
    - อุดหนุนส านักงานแม่กองงานพระธรรมทูต 
    - อุดหนุนการบริหารส านักงานหัวหน้าสาย 
      พระธรรมทูต 9 สาย 

6,000,000 
 

3,542,000 
 

1,297,000 
 

510,000 
 
 

480,000 
 

116,200 
54,000 

1,750,500 
 

434,500 
 

190,200 
 

503,200 
 
 

470,000 
 

116,200 
36,000 

29.18 - พระธรรมทูตฝ่าย
ปฏิบัติการ 395 รูป 
- พระธรรมทูตฝ่าย
บริหาร 317 รูป 
- พระภิกษุที่ปฏิบัติงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในพ้ืนที่เฉพาะ 296 รูป 
- พระบัณฑิตเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจ า
จังหวัด 392 รูป 
- ส านักงานแม่กองงาน
พระธรรมทูต 1 แห่ง 
- ส านักงานหัวหน้าสาย
พระธรรมทูต 6 สาย 

11 เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
(หมู่บ้านรักษาศีล 5) 
     - อุดหนุนวัดที่จัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
       โครงการฯ ผ่านส านักงานพระพุทธศาสนา 
       จังหวัด 76 จังหวัด 
    - อุดหนุนส านักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 

9,000,000 
 
 

6,840,000 
 
 

90,000 

6,930,000 
 
 

6,840,000 
 
 

90,000 

77 - วัดขับเคลื่อน
โครงการ 76 วัด  
ผ่าน พศจ. 76 จังหวัด 
- ส านักงานเจ้าคณะ
กรุงเทพมหานคร  
1 แห่ง 
 

12 เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารส านัก 
ปฏิบัติธรรม 

20,000,000 18,614,000 93.10 ส านักปฏิบัติธรรม
ประจ าจังหวัดที่จัดตั้ง
ตามระเบียบฯ 18 แห่ง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

13 ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ 
    - ผลิตและเผยแพร่สื่อ/สปอตทางสถานีวิทยุ 
      โทรทัศน์/สื่อออนไลน์ 
    - ผลิตและเผยแพร่สื่อ/สปอตทางสถานี 
      วิทยุกระจายเสียง 
    - ผลิตและเผยแพร่ผลงานเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
    - จัดท าป้ายขนาดใหญ่/จัดนิทรรศการ 
    - จ้างเหมา News Clipping 12 เดือน 
    - จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
    - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

1,000,000 
120,000 

 
50,000 

 
200,000 

 
40,000 

128,400 
180,000 
281,600 

523,188 
70,320 

 
36,000 

 
- 
 

19,350 
96,300 

131,900 
169,318 

52.32  
15 รายการ 
 
3 รายการ 
 
 
 
3 รายการ 
9 เดือน 
1 อัตรา 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

1 เงินอุดหนุนการจัดการการศึกษาส าหรับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตาม
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
    - อุดหนุนค่าภัตตาหารเพลและอาหารเสริม  
      (นม) 
    - อุดหนุนค่าสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา 
    - อุดหนุ นค่ า พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษ า
ผู้ บ ริ ห า ร 
      โรงเรียน และครูประจ า 
    - อุดหนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/ส านัก 
      เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
      ศึกษา เพ่ือสนองงานตามพระราชด าริ 
    - อุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
      สามเณร 
    - อุดหนุนค่าติดตามการจัดการเรียนการสอน  
      โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
      ของส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
      เชี ย งราย  พ ะ เย า  แพ ร่  น่ าน  ล าป า ง  
      และศรีสะเกษ 
 

25,881,500 
 
 
 
 

18,981,000 
 

2,070,000 
1,165,000 

 
2,420,000 

 
 

900,000 
 

345,000 

20,216,500 
 
 
 
 

17,844,000 
 

2,070,000 
- 
 

302,500 
 
 

- 
 

- 

78.11 - ส าม เณ รนั ก เรี ย น     
   5,948 รูป 
- โรงเรียนฯ  69 โรง 
- ผู้บริหาร/ครูประจ า/
จ านวน 533 รูป/คน 
- กิ จกรรมโรงเรียน/
ส านั กงานการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 6 จังหวัด 
 

2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ  
ช่างสิบหมู่ ส าหรับนักเรียนโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม 
    - อุดหนุนค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบ 
      การเรียนการสอน 
    - อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  
      ที่จัดการสอน 

2,856,000 
 
 

1,560,000 
 

1,296,000 

2,579,600 
 
 

1,398,800 
 

1,180,800 

90.32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  
7 จังหวัด 82 โรง 
6,994 รูป 

3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน 3,000,000 3,000,000 100 ส านักงานกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 14 แห่ง 
 
 

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

4 เงินอุดหนุนนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพ  
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

1,000,000 73,233 7.32 ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัด 65 จังหวัด 

5 เงินอุดหนุนการเรียนกานสอนศูนย์ศึกษาศิลปะ
ไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ) 

1,000,000 1,000,000 100 ศูนย์ศิลปะไทยโบราณ
สล่าสิบหมู่ล้านนา  
1 ศูนย์ 

6 เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  
แผนกธรรม – บาลี 

348,288,000 325,497,230 93.46  
 

     - อุดหนุนส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 25,532,000 25,532,000  ส านักงานแม่กองบาลี
สนามหลวง 1 แห่ง 

     - อุดหนุนส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง     25,150,000 25,150,000  ส านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง 1 แห่ง 

       - อุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ 4,898,700 4,898,700  ศูนย์พระปริยัตินิเทศ  
1 แห่ง 

     - อุดหนุนค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ 12,220,000 11,700,000  พระปริยัตินิเทศก์  
580 รูป 

      - อุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม  
       แผนกธรรม 

50,070,000 47,460,000  ครูสอนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม 3,105 รูป 

      - อุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนพระปริยัติธรรม  
       แผนกบาลี 

27,480,000 25,120,000  ครูสอนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี 1,180 รูป 

      - อุดหนุนการนิเทศติดตาม  2,783,050 2,246,410  77 จังหวัด 
      - อุดหนุนสนามสอบธรรม – บาลี 51,094,850 49,384,625  77 จังหวัด 
      - อุดหนุนส านักเรียน ส านักศาสนศึกษา 145,435,400 130,381,495  1,938 แห่ง 
      - อุดหนุนส านักงานส านักเรียนคณะจังหวัด 1,340,000 1,340,000  134 แห่ง 
      - อุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

       ประจ าจังหวัด  
1,260,000 1,260,000  42 แห่ง 

      - อุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ 
       ระดับหน 

100,000 100,000  4 แห่ง 

    - อุดหนุนศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด 924,000 924,000  77 ศูนย์ 
7 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา 5,000,000 2,500,000 50 แม่กองธรรมสนามหลวง 

1 แห่ง นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชน จ านวน 
500,000 คน  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

8 เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม- บาลี 

700,000 700,000 100 ผู้บริหารส านักเรียน 
250 รูป 

9 เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการ
สอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี 
    - อุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการ    
      สอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
    - อุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการ 
      สอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 

900,000 
 

450,000 
 

450,000 

900,000 
 

450,000 
 

450,000 

100 - ผลิตสื่อประกอบการ
เรียนการสอน 
พระปริยัติธรรม 

10 เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

26,578,800 26,175,200 98.48 โอนจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติ-
ธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จ านวน 31 โรง 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

 เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ 
พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 

1,233,478,000 896,066,600 72.65  77 จังหวัด 43,988 รูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ผลการเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 
บาท ร้อยละ 

 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1,075,176,000 707,821,755 65.83  

 (1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

569,057,400 447,600,505  โอนจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
ให้ แ ก่ โร ง เรี ย น พ ระ
ป ริ ยั ติ ธ ร รม  แ ผ น ก
สามัญศึกษา จ านวน 
407 โรง 

 (2) อุดหนุนสมทบการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

506,118,600 260,221,250  โอนจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 
ให้ แ ก่ โร ง เรี ย น พ ระ
ป ริ ยั ติ ธ ร รม  แ ผ น ก
สามัญศึกษา จ านวน 
407 โรง 

 

 

 

 

 

 

แผนงานยุทธศาสตร์สรา้งความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
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   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการ
 แพร่ระบาดในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และมีการกลายพันธุ์ของเชื้ออย่างกว้างขวาง รัฐบาลได้ออกมาตรการ
 ต่าง ๆ เพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 โดยหนึ่งใน มาตรการ คือไม่ให้
 ด าเนินการจัดกิจกรรมที่รวมคนจ านวนมาก ซึ่งโครงการ/กิจกรรมของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอบรมการจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม 
 การเข้าค่ายคุณธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ต้องรวมคนจ านวนมากเกินกว่าที่ รัฐบาลก าหนดท าให้มีการยกเลิก 
 หรือชะลอโครงการบางโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
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การบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการท านุบ ารงุส่งเสรมิ 
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การก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ 
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การจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ 
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      โครงการส่งเสรมิสังคมสันติสุขอยู่เย็นเปน็สุขในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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โครงการวัดกลางใจชุมชน (วัด ประชา รัฐ สรา้งสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส.) 
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การจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรยีญธรรม 3 ประโยค 
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       โครงการเสรมิสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าศาสนา  
        (ต้อนรับการเยือนของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 

 

                          

                   

                   

 

 

 

 

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสรมิและเผยแผ่หลักธรรม 
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การจัดงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
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การปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลมิพระเกียรติ 
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            การสร้างความปรองดองสมานฉันทโ์ดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) 
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การประชุมสมัมนาผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

         

         

        

 

 

 

 

 

 

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศกึษาพระปริยัติธรรม 
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การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 
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การนิเทศ ติดตาม ก ากับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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การเรียนการสอนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ) 

            

          

           


