
งบประมาณรายจา่ย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566
สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน
สาํนักงานเลขานุการกรม

ตลุ
าค
ม 

25
66



งบประมาณรายจ่าย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

สว่นราชการไม่สงักดัส านักนายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี

ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ ปี 2565 ปี 2566

                      4,193,113,100                4,216,657,800

                                   -                               -   

องคก์รขบัเคลือ่นกจิการพระพทุธศาสนาสู่ความม ัน่คง สงัคมด ารงศีลธรรม น าสนัตสุิขอย่างย ัง่ยนื

1. เสรมิสรา้งใหส้ถาบนัและกจิการทางพระพทุธศาสนามคีวามม ัน่คงย ัง่ยนื

2. สนบัสนุนส่งเสรมิและจดัการการศึกษาสงฆ ์และการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเพือ่พฒันาใหม้คีวามรู ้

   คู่คุณธรรม

3. จดัการศึกษาสงฆเ์พือ่ผลติและพฒันาศาสนทายาททีเ่ป่ียมปญัญาพทุธธรรม เผยแผ่ท  านุบ ารุง

   พระพทุธศาสนาใหเ้จรญิงอกงาม และร่วมสรา้งสงัคมพทุธธรรมทีม่คีวามเขม้แขง็

4. ด าเนินการใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางทางพระพทุธศาสนาโลก

5. พฒันาการดูแลรกัษา และจดัการศาสนสถานและศาสนสมบตัใิหเ้ป็นประโยชนต่์อพระพทุธศาสนาและสงัคม



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย

และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2565 ปี 2566

(1)  ผลสมัฤทธิ์ : วดัและบคุลากรทางพระพทุธศาสนา

ไดร้บัการอปุถมัภ ์และพฒันา

- ตวัชี้วดั : รอ้ยละของวดัทีส่ามารถพฒันาและ

ด าเนินการส าเร็จตามวตัถปุระสงค์

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดั : จ านวนวดัและศาสนสถานทีไ่ดร้บั

การท านุบ ารุงส่งเสริมและพฒันาใหม้คีวามม ัน่คงแขง็แรง

และเหมาะสมต่อการปฏบิตักิจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

วดั 1,055 819

(2)  ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนน าหลกัธรรมไปใช ้

ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งถกูตอ้งเพือ่สรา้งสงัคม

ใหม้คีวามสุขดว้ยหลกัพทุธธรรมอยา่งย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดั : จ านวนพระภกิษุ-สามเณร 

และพทุธศาสนิกชนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

ทางพระพทุธศาสนาไดร้บัการศึกษาและเขา้ถงึหลกัธรรม

รูป/คน 671,550 629,350

(3)  ผลสมัฤทธิ์ : พระภกิษุ-สามเณรไดร้บัการศึกษา

ตามหลกัสูตรอยา่งท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดั : จ านวนพระภกิษุ สามเณรทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตามเกณฑท์ีก่  าหนด

รูป - 32,736



4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 - 2566 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566

รวมทัง้สิ้น             4,844.6925             4,193.1131             4,216.6578

1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร             1,617.1719             1,605.5047             1,616.2039

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ             3,227.5206             2,587.6084             2,600.4539

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์             2,069.7476             1,461.3214             1,461.9068

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้             1,157.7730             1,126.2870             1,138.5471



5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท      4,193.1131      4,216.6578      3,479.8745      3,501.8839      3,525.2085

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท      4,193.1131      4,216.6578      3,479.8745      3,501.8839      3,525.2085

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      1,605.5047      1,616.2039      1,616.9258      1,638.9352      1,662.2598

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

2. คณะสงฆแ์ละบคุลากรของวดัมีศกัยภาพ

ดา้นการบรหิารจดัการที่ดี เป็นศูนยก์ลางชมุชน 

สง่เสรมิเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 

ท ัง้ดา้นปรยิตัิและปฏิบตัิ รวมทัง้การจดัการศาสนสมบตัิ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนวดัทีไ่ดร้บั

การบูรณปฏสิงัขรณ์

วดั 1,055 819 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บั

การพฒันาตามหลกัสูตรทีก่  าหนด

รูป 250 250 250 250 250

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : วดัทีไ่ดร้บัการบูรณปฏสิงัขรณ์

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : พระสงัฆาธกิารไดร้บั

การพฒันาตามหลกัสูตรทีก่  าหนด ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท         969.1624         969.5816         284.0308         284.0308         284.0308

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

3. ประชาชนไดน้ าหลกัธรรมมาใชอ้ย่างถูกตอ้ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชน

ทีเ่ขา้ปฏบิตัธิรรม

คน 3,800 - - - -

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม

ค่ายคุณธรรมและศูนยก์ารเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนา

ในพทุธมณฑล

รูป/คน 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากร

ดา้นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาไดร้บัการพฒันา

รูป 600 500 500 500 500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : บคุลากรดา้นการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาทีไ่ดร้บัการพฒันามคีวามรูเ้พิม่ขึ้น

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท          95.1635         100.5297          80.7917          80.7917          80.7917

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. พระภกิษุ-สามเณร และประชาชนไดร้บัการสง่เสรมิ

ใหศึ้กษาพระปรยิตัิธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูบ้รหิาร บคุลากร

และครูโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา 

ไดร้บัการพฒันาขดีความสามารถในหลกัสูตร

ทีเ่หมาะสม

รูป/คน 400 300 300 300 300

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพระภกิษุ-สามเณร

ทีเ่ขา้รบัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม แผนกธรรม-บาลี

รูป 163,200 125,000 125,000 125,000 125,000

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนธรรมศึกษา คน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : พระภกิษุ-สามเณร 

แผนกธรรม-บาล ีทีไ่ดร้บัการอดุหนุนค่าใชจ่้าย 

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผูเ้รยีนธรรมศึกษา

สอบผ่านเกณฑ ์ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท         396.9955         391.7955         365.3335         365.3335         365.3335

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

5. พระภกิษุ-สามเณร ไดร้บัการสง่เสรมิใหศึ้กษา

ขัน้พื้นฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนพระภกิษุ-สามเณร

ทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา

ข ัน้พื้นฐานตามเกณฑก์ าหนด

รูป 33,345 32,736 32,736 32,736 32,736

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : พระภกิษุ-สามเณร

ส าเร็จการศึกษาข ัน้พื้นฐานในแต่ละระดบัช ัน้

ตามเกณฑก์ าหนด ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท      1,126.2870      1,138.5471      1,132.7927      1,132.7927      1,132.7927

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจา่ย

  งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจ า บาท

รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น         368.3548         143.9452          23.3428      3,677.9150           3.1000      4,216.6578

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั         368.3548          14.5439                -        1,233.3052                -        1,616.2039

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

               -           129.4013          23.3428      1,306.0627           3.1000      1,461.9068

ผลผลติที ่1 : พระพทุธศาสนาไดร้บั

การท านุบ ารุงส่งเสรมิ

               -           100.7178          23.3428         843.9210           1.6000         969.5816

ผลผลติที ่2 : พระพทุธศาสนาไดร้บั

การส่งเสรมิและเผยแผ่หลกัธรรม

               -            27.3691                -            71.6606           1.5000         100.5297

ผลผลติที ่3 : ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม                -             1.3144                -           390.4811                -           391.7955

3. แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันา

คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

               -                  -                  -        1,138.5471                -        1,138.5471

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษา

               -                  -                  -        1,138.5471                -        1,138.5471

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

4,216,657,800                       

3,477,907,000                       

738,750,800                         



7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

       1,605.5047        1,616.2039        1,616.9258        1,638.9352        1,662.2598

       1,605.5047        1,616.2039        1,616.9258        1,638.9352        1,662.2598

         359.4032          368.3548          369.0767          391.0861          414.4107

           12.6235            14.5439            14.5439            14.5439            14.5439

       1,233.4780        1,233.3052        1,233.3052        1,233.3052        1,233.3052

                 -                    -                    -                    -                    -   

                 -                    -                    -                    -                    -   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                           1,616,203,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

รายการบคุลากรภาครฐั 1,616,203,900 บาท

1. งบบคุลากร           368,354,800 บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า           361,855,200 บาท

1.1.1 เงนิเดอืน           354,203,100 บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจ า              7,652,100 บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ              6,499,600 บาท

2. งบด าเนินงาน             14,543,900 บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             14,543,900 บาท

(1) ค่าเช่าบา้น             14,213,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้                108,000 บาท

(3) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม                211,600 บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน                  10,800 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน         1,233,305,200 บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป         1,233,305,200 บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน         1,233,305,200 บาท

(1.1) เงนิอุดหนุนอุปถมัภนิ์ตยภตัพระสงัฆาธิการพระสมณศกัดิแ์ละพระเปรยีญ         1,233,305,200 บาท



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

        100.7178          23.3428         843.9210            1.6000         969.5816

         75.5047            7.0928         689.5436            1.6000         773.7411

           8.3313          16.2500         154.3774                 -           178.9587

           1.1732                 -                   -                   -              1.1732

         15.7086                 -                   -                   -            15.7086

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

วดั 1,055

( 599 )

819 - - -

รูป 250

( - )

250 250 250 250

รอ้ยละ 80

( 56.78 )

80 - - -

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท         969.1624         969.5816         284.0308         284.0308         284.0308

ลา้นบาท         969.1624         969.5816         284.0308         284.0308         284.0308

ลา้นบาท         109.0146         100.7178         100.7178         100.7178         100.7178

ลา้นบาท          22.5210          23.3428                 -                   -                   -   

ลา้นบาท         836.6268         843.9210         181.7130         181.7130         181.7130

ลา้นบาท            1.0000            1.6000            1.6000            1.6000            1.6000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                        1,461,906,800

7.2.1 ผลผลติที่ 1 : พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงสง่เสรมิ                          969,581,600

เพือ่อปุถมัภ ์พฒันากจิการพระพทุธศาสนา และสนบัสนุนสถาบนัสงฆ ์คณะสงฆ ์และวดัใหม้คีวามเขม้แขง็

ในการด าเนินกจิกรรมดา้นพระพทุธศาสนา ตลอดจนท านุบ ารุง บูรณปฏสิงัขรณ์และพฒันาวดั ศาสนสถาน 

ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบูรณะพฒันาวดัและดูแลท านุบ ารุงศาสนสถาน

และศาสนวตัถุ

2. ส่งเสรมิอปุถมัภแ์ละพฒันาคณะสงฆ์

3. การจดัการศาสนสมบตัิ

4. พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนงานดา้นพระพทุธศาสนา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนวดัทีไ่ดร้บัการบูรณปฏสิงัขรณ์

เชงิปรมิาณ : จ านวนพระสงัฆาธกิารทีไ่ดร้บัการพฒันา

ตามหลกัสูตรทีก่  าหนด

เชงิคุณภาพ : วดัทีไ่ดร้บัการบูรณปฏสิงัขรณ์

ไมน่อ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : พระสงัฆาธกิารไดร้บัการพฒันา

ตามหลกัสูตรทีก่  าหนด ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : พระพทุธศาสนาไดร้บัการท านุบ ารุงส่งเสริม 969,581,600 บาท

1. งบด าเนินงาน           100,717,800 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             73,583,000 บาท

(1) รายการไมผู่กพนั             43,697,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                  45,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง              1,296,000 บาท

(3) ค่าอาหารท าการนอกเวลา              1,463,900 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ              3,823,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                  59,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                904,000 บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             16,808,400 บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ                170,800 บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงดูแลสถาบนัพระสงัฆาธิการ จงัหวดัราชบรุี              1,572,900 บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี                  62,800 บาท

(11) ค่าใชจ่้ายจา้งบ ารุงรกัษาซ่อมแซมระบบพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ              1,000,000 บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถบรรทกุ (ดเีซล)              1,215,500 บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถยนตต์รวจการณ์                654,500 บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบรกิารพนกังานขบัรถยนตส์ านกังาน              6,222,000 บาท

(15) วสัดุส านกังาน              2,968,800 บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่              3,825,700 บาท

(17) วสัดุก่อสรา้ง                   1,200 บาท

(18) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                   4,400 บาท

(19) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                444,700 บาท

(20) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา                  18,400 บาท

(21) วสัดุคอมพวิเตอร์              1,049,200 บาท

(22) วสัดุการเกษตร                  51,900 บาท

(23) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง                  34,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง 4 คนั              1,596,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              7,980,000  บาท

ปี 2562 - 2563 ตัง้งบประมาณ              3,192,000  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ              1,596,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ              1,596,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ              1,596,000  บาท



(3) ค่าเช่ารถยนตพ์รอ้มคนขบั 1 คนั                399,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              1,995,000  บาท

ปี 2562 - 2563 ตัง้งบประมาณ                798,000  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ                399,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                399,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                399,000  บาท

(4) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง (ไมร่วมคนขบั) 3 คนั                891,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              4,455,000  บาท

ปี 2562 - 2563 ตัง้งบประมาณ              1,782,000  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

(5) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง (ไมร่วมคนขบั) 3 คนั                891,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              4,455,000  บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ                445,500  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 891,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 445,500  บาท

(6) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง 3 คนั                891,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              4,455,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                297,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                891,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 891,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 891,000  บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ              1,485,000  บาท

(7) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง 1 คนั                297,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              1,485,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                  99,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                297,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 297,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 297,000  บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ                495,000  บาท



(8) ค่าเช่ารถยนตส์ านกังาน (ไมร่วมพนกังานขบัรถ) 68 คนั             20,196,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น           100,980,000  บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ             10,098,000  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ             20,196,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ             20,196,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ             20,196,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ              20,196,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ              10,098,000  บาท

(9) ค่าเช่ารถยนตต์รวจการณ์ (ไมร่วมพนกังานขบัรถ) 8 คน              2,376,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น             11,880,000  บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ              1,188,000  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ              2,376,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ              2,376,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ              2,376,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ               2,376,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ               1,188,000  บาท

(10) ค่าเช่ารถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั แบบมช่ีองวา่งดา้นหลงัคนขบั

(ไมร่วมพนกังานขบัรถ) 15 คนั              2,349,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น             11,745,000  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ              2,349,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ              2,349,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ              2,349,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ               2,349,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ               2,349,000  บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค             27,134,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า              8,303,400 บาท

(2) ค่าประปา                933,700 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์              3,779,900 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์                458,400 บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม             13,659,400 บาท



2. งบลงทนุ             23,342,800 บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง             23,342,800 บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์             20,251,800 บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน                565,800 บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)                565,800 บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์              3,436,000 บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 66 รายการ (รวม 147 หน่วย)              3,436,000 บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ             16,250,000 บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)             16,250,000 บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง              3,091,000 บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ              3,091,000 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)              3,091,000 บาท

3. งบเงนิอดุหนุน           843,921,000 บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป           174,713,000 บาท

1) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิการบรหิารและการปกครองคณะสงฆ์             10,000,000 บาท

2) เงนิอุดหนุนถวายเพือ่การปฏบิตัพิระศาสนกิจของสมเดจ็พระสงัฆราช             23,000,000 บาท

3) เงนิอุดหนุนการจดัสมัมนาและฝึกอบรมพระสงัฆาธิการ                500,000 บาท

4) เงนิอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆแ์ละตรวจตราพระสงฆท์ีม่อีาจารไมส่มควร

แก่สมณวสิยัและส่งเสรมิการปฏบิตังิานของพระวนิยาธิการ              2,000,000 บาท

5) เงนิอุดหนุนการจดัพธิีประทานสญัญาบตัร พดัยศ ผา้ไตร และพธิีการ

ทรงต ัง้เปรยีญธรรม 3 ประโยค                662,400 บาท

6) เงนิอุดหนุนพระจรยิานิเทศก์                525,000 บาท

7) เงนิอุดหนุนค่าดูแลรกัษาพระบรมธาตเุจดยีศ์รนีครนิทราสถติมหาสนัตคิรีี

วดัสนัตคิรี ีอ.แมฟ้่าหลวง จ.เชียงราย                500,000 บาท

8) เงนิอุดหนุนการส่งเสรมิความม ัน่คงของสถาบนัพระพทุธศาสนา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้              9,691,600 บาท

9) เงนิอุดหนุนค่าดูแลรกัษาสภาพภูมทิศันแ์ละรกัษาทรพัยส์นิพทุธอุทยานเขากง

จ.นราธิวาส                492,000 บาท

10) เงนิอุดหนุนพเิศษพระภกิษุสงฆใ์นพื้นที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้           114,690,000 บาท

11) เงนิอุดหนุนค่าดูแลรกัษาวดันวมนิทรราชูทศิเฉลมิพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ นครบอสตนั สหรฐัอเมรกิา              3,086,000 บาท

12) เงนิอุดหนุนพธิีเจรญิพระพทุธมนตถ์วายพระพรชยัมงคลแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และพระบรมวงศานุวงศ์              3,000,000 บาท



13) เงนิอุดหนุนวดักลางใจชุมชน              4,366,000 บาท

14) เงนิอุดหนุนการส่งเสรมิสงัคมสนัตสุิขอยูเ่ย็นเป็นสุข

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้              2,200,000 บาท

3.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ           669,208,000 บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง           669,208,000 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 819 รายการ (รวม 819 หน่วย)           669,208,000 บาท

4. งบรายจา่ยอื่น              1,600,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาทรพัยากรบคุคลของส านกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ              1,600,000 บาท



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

         27.3691                 -            71.6606            1.5000         100.5297

         25.7315                 -                   -              0.5000          26.2315

           1.6376                 -            71.6606            1.0000          74.2982

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

คน 3,300

( - )

3,300 3,300 3,300 3,300

คน 3,800

( - )

- - - -

รูป 600

( - )

500 500 500 500

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท          95.1635         100.5297          80.7917          80.7917          80.7917

ลา้นบาท          95.1635         100.5297          80.7917          80.7917          80.7917

ลา้นบาท          28.7494          27.3691          27.3691          27.3691          27.3691

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

ลา้นบาท          64.9141          71.6606          51.9226          51.9226          51.9226

ลา้นบาท            1.5000            1.5000            1.5000            1.5000            1.5000

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.2 ผลผลติที่ 2 : พระพทุธศาสนาไดร้บัการสง่เสรมิและเผยแผ่หลกัธรรม                          100,529,700

เพือ่สนบัสนุนการเผยแผ่พระพทุธศาสนาใหม้กีารเผยแผ่อย่างกวา้งขวาง และมปีระสทิธภิาพท ัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพทุธมณฑลใหเ้ป็นศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละด าเนินกจิกรรม

ทางพระพทุธศาสนา

2. การเผยแผ่พระพทุธศาสนา

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมค่ายคุณธรรม

และศูนยก์ารเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาในพทุธมณฑล

เชงิปรมิาณ : จ านวนประชาชนทีเ่ขา้ปฏบิตัธิรรม

เชงิปรมิาณ : จ านวนบคุลากรดา้นการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาไดร้บัการพฒันา

เชงิคุณภาพ : บคุลากรดา้นการเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ทีไ่ดร้บัการพฒันามคีวามรูเ้พิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : พระพทุธศาสนาไดร้บัการส่งเสริมและเผยแผ่หลกัธรรม 100,529,700 บาท

1. งบด าเนินงาน             27,369,100 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ             24,737,500 บาท

(1) รายการไมผู่กพนั             23,754,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ                  12,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                153,900 บาท

(3) ค่าอาหารท าการนอกเวลา                171,700 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                  92,500 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                113,900 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์                  70,000 บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร             14,953,000 บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ                352,900 บาท

(9) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม                180,000 บาท

(10) ค่าประกนัภยั                  10,000 บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงดูแลรกัษาพทุธมณฑล              4,878,400 บาท

(12) วสัดุส านกังาน                330,000 บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่              2,079,400 บาท

(14) วสัดุก่อสรา้ง                   5,000 บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั                100,000 บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ                  12,400 บาท

(17) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่                  31,700 บาท

(18) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา                   5,500 บาท

(19) วสัดุการเกษตร                102,100 บาท

(20) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง                  16,500 บาท

(21) วสัดุโรงงาน                  83,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง 2 คนั                594,000 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              2,970,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                198,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                594,000  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 594,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 594,000  บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพนังบประมาณ                990,000  บาท



(3) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง (ไมร่วมคนขบั) 2 คนั                389,100 บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น              2,765,100  บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ                594,000  บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ                594,000  บาท

ปี 2566 ตัง้งบประมาณ                389,100  บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ                 594,000  บาท

ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ                 594,000  บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค              2,631,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า              2,267,200 บาท

(2) ค่าประปา                179,000 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์                114,100 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์                  71,300 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน             71,660,600 บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป             51,922,600 บาท

1) ค่าเช่าทีด่นิวดัไทยในต่างประเทศ                  33,100 บาท

2) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานส านกัปฏบิตัธิรรม              1,125,000 บาท

3) เงนิอุดหนุนการเผยแผพ่ระพทุธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ              7,050,000 บาท

4) เงนิอุดหนุนทนุการศึกษาพระปรยิตัธิรรมของพระสงฆช์าวต่างชาติ                886,000 บาท

5) เงนิอุดหนุนการจดังานวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา             12,000,000 บาท

6) เงนิอุดหนุนการเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งผูน้ าศาสนา                500,000 บาท

7) เงนิอุดหนุนมลูนิธิมหาวทิยาลยัพระพทุธศาสนาแหง่โลก              2,370,000 บาท

8) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานหน่วยเผยแผพ่ระพทุธศาสนา              7,008,500 บาท

9) เงนิอุดหนุนการส่งเสรมิพฒันาบคุลากรการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา              2,300,000 บาท

10) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิการจดักิจกรรมเผยแผพ่ระพทุธศาสนา

ของศูนยก์ารเผยแผพ่ระพทุธศาสนาประจ าจงัหวดั              3,650,000 บาท

11) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพระธรรมทูตและบคุลากรการเผยแผ่

พระพทุธศาสนาในประเทศ              6,000,000 บาท

12) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานการสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์

โดยใชห้ลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา (หมูู่บา้นรกัษาศีล 5)              9,000,000 บาท

2.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ             19,738,000 บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง             19,738,000 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)             19,738,000 บาท

3. งบรายจา่ยอื่น              1,500,000 บาท

1) ค่าใชจ่้ายผลติสือ่ธรรมะ              1,000,000 บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนพฒันาพทุธมณฑลเป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้

และด าเนินกิจกรรมทางพระพทุธศาสนา                500,000 บาท



บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

           1.3144                 -           390.4811                 -           391.7955

           0.8195                 -            38.8980                 -            39.7175

           0.4949                 -           351.5831                 -           352.0780

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รูป/คน 400

( - )

300 300 300 300

รูป 163,200

( 132,501 )

125,000 125,000 125,000 125,000

คน 500,000

( - )

500,000 500,000 500,000 500,000

รอ้ยละ 100

( 81.19 )

100 100 100 100

รอ้ยละ 70

( - )

70 70 70 70

ลา้นบาท         396.9955         391.7955         365.3335         365.3335         365.3335

ลา้นบาท         396.9955         391.7955         365.3335         365.3335         365.3335

ลา้นบาท            2.0776            1.3144            1.3144            1.3144            1.3144

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

ลา้นบาท         394.9179         390.4811         364.0191         364.0191         364.0191

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

ลา้นบาท                 -                   -                   -                   -                   -   

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

7.2.3 ผลผลติที่ 3 : ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปรยิตัิธรรม                          391,795,500

ส่งเสรมิสนบัสนุนใหพ้ระภกิษุ-สามเณรไดร้บัการศึกษาอย่างท ัว่ถงึ พฒันาผูเ้รยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกธรรม-บาลี

ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในวชิาการพระพทุธศาสนา พรอ้มท ัง้ศาสนทายาททีด่ ีสนบัสนุนใหส้ านกัเรยีน 

ส านกัศาสนศึกษาด าเนินการดา้นการบรหิาร การจดักระบวนการเรยีนรู ้การพฒันาหลกัสูตร จดัอปุกรณ์

การเรยีนการสอนไดอ้ย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ รวมท ัง้การส่งเสรมิใหน้กัเรยีน เยาวชนและประชาชน

ศึกษาพระพทุธศาสนา และน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติไดอ้ย่างมคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

เชงิคุณภาพ : พระภกิษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาล ี

ไดร้บัการอดุหนุนค่าใชจ่้าย ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา

2. การจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูบ้รหิาร บคุลากร และครู

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมไดร้บัการพฒันา

ขดีความสามารถในหลกัสูตรทีเ่หมาะสม

เชงิปรมิาณ : จ านวนพระภกิษุ-สามเณร

ทีเ่ขา้รบัการศึกษาพระปรยิตัธิรรม แผนกธรรม-บาลี

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูเ้รยีนธรรมศึกษา

เชงิคุณภาพ : ผูเ้รยีนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ ์

ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ผูไ้ดร้บัการศึกษาพระปริยตัิธรรม 391,795,500 บาท

1. งบด าเนินงาน              1,314,400 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ                389,500 บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา                  74,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ                  45,000 บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร                180,000 บาท

(4) วสัดุส านกังาน                  45,100 บาท

(5) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา                  45,000 บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค                924,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า                683,800 บาท

(2) ค่าประปา                  37,600 บาท

(3) ค่าโทรศพัท์                203,500 บาท

2. งบเงนิอดุหนุน           390,481,100 บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป           364,019,100 บาท

1) เงนิอุดหนุนการจดักิจกรรมพฒันาบคุลากรโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม 

แผนกสามญัศึกษา              1,580,000 บาท

2) เงนิอุดหนุนส่งเสรมิแหล่งเรยีนรูแ้ละหอ้งสมดุในโรงเรยีน              3,000,000 บาท

3) เงนิอุดหนุนการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม-บาลี           344,288,000 บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายฝึกวชิาชีพช่างฝีมอื ช่างสบิหมู ่ส  าหรบันกัเรยีน

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม              2,856,000 บาท

5) เงนิอุดหนุนการนิเทศ ตดิตาม ก ากบัคุณภาพเพือ่การประกนัคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม              1,000,000 บาท

6) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการบรหิารกลุม่โรงเรยีน              3,000,000 บาท

7) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาธรรมศึกษา              5,000,000 บาท

8) เงนิอุดหนุนการผลติสือ่ประกอบการเรยีนการสอนการศึกษาพระปรยิตัธิรรม

แผนกธรรม-บาลี                900,000 บาท

9) เงนิอุดหนุนการพฒันาบคุลากรทางการศึกษาพระปรยิตัธิรรม แผนกธรรม-บาลี                695,100 บาท

10) เงนิอุดหนุนการจดัประชุมผูบ้รหิารและบคุลากรทางการศึกษาพระปรยิตัธิรรม

แผนกธรรม-บาลี                700,000 บาท

11) เงนิอุดหนุนการเรยีนการสอนศูนยศึ์กษาศิลปะไทยโบราณสล่าสบิหมูล่า้นนา 

(วดัศรสุีพรรณ)              1,000,000 บาท

2.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ             26,462,000 บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง             26,462,000 บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท

รวม 38 รายการ (รวม 38 หน่วย)             26,462,000 บาท



บาท

บาท

7.3.1.1 วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2 สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3 ระยะเวลาด าเนินการ  5 ปี  (ปี 2565 ถงึ  ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม - งบรายจ่าย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

               -                  -         1,138.5471                -         1,138.5471

               -                  -         1,138.5471                -         1,138.5471

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงิน

เริ่มตน้ - ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 - จบ

แผน

(ผล)*

แผน แผน แผน แผน

รูป 33,345

( 32,399 )

32,736 32,736 32,736 32,736

รอ้ยละ 90

( 97.16 )

90 90 90 90

ลา้นบาท       1,126.2870       1,138.5471       1,132.7927       1,132.7927       1,132.7927

ลา้นบาท       1,126.2870       1,138.5471       1,132.7927       1,132.7927       1,132.7927

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

ลา้นบาท       1,126.2870       1,138.5471       1,132.7927       1,132.7927       1,132.7927

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

ลา้นบาท                -                  -                  -                  -                  -   

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2566 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

                       1,138,547,100

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการจดัการศึกษา

ต ัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศึกษา

                       1,138,547,100

โรงเรียนพระปริยตัธิรรมท ัว่ประเทศ

               5,663,212,200

- เพื่อใหพ้ระภกิษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษาไดร้บัการศึกษาโดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย

  ส าหรบัค่าใชจ่้ายรายหวัในอตัราที่เสมอภาคและเทา่เทยีมกบันกัเรียนในสงักดัอื่น ๆ ของรฐั

- เพื่อช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนในถิ่นทรุกนัดารใหม้คุีณภาพชีวติที่ดขีึ้น

- เพื่อสนบัสนุนทนุการศึกษาใหส้ามเณรโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา ในพื้นที่หา่งไกลและ

  มอีตัราการศึกษาต่อในระดบัต า่ ไดม้โีอกาสในการศึกษาต่อต ัง้แต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจนจบระดบัปริญญาตรี

7.3 แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

               5,663,212,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

      - งบด าเนินงาน

1. การจดัการศึกษาพระปริยตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนบั

เชิงปริมาณ : จ านวนพระภกิษุ-สามเณร ที่ไดร้บั

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตามเกณฑก์ าหนด

เชิงคุณภาพ : พระภกิษุ-สามเณร ส าเร็จการศึกษา

ข ัน้พื้นฐานในแต่ละระดบัช ัน้ตามเกณฑก์ าหนด

ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงินนอกงบประมาณ



รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

ต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษา 1,138,547,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน         1,138,547,100 บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป         1,138,547,100 บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม

แผนกสามญัศึกษา           566,107,300 บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน             32,606,900 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรยีน             17,022,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน             55,651,200 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน             30,190,100 บาท

1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน           430,636,400 บาท

2) เงนิอุดหนุนทนุการศึกษาเฉลมิราชกุมารี             30,180,000 บาท

3) เงนิอุดหนุนการจดัการการศึกษาส าหรบัเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร 

เพือ่สนองงานตามพระราชด ารสิมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             47,468,000 บาท

4) เงนิอุดหนุนสมทบการจดัการศึกษาพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศึกษา           494,791,800 บาท



    (ไมม่เีงนินอกงบประมาณ)

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ


