งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
สานักงานเลขานุการกรม
ตุลาคม 2564

คานา
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ นาเสนอจากพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 62 ก
วันที่ 15 กันยายน 2564
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้นจานวน
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 13.45 โดยแบ่งเป็น 3 แผนงานดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

4,193,113,100 บาท
1,605,504,700 บาท
1,512,432,400 บาท
1,075,176,000 บาท

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานเลขานุการกรม ได้จัดทาเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมอบให้ผู้บริหารของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สานัก/สานักงาน/กอง/กลุ่ม
และสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สาหรับใช้ในการดาเนินงานบริหารงบประมาณประจาปีต่อไป

สารบัญ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. เป้าหมายบริการหน่วยงาน
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต
4. ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามงบรายจ่าย
ภาคผนวก

หน้า
1
2
4
5
7
23

1
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564
ลดลง
ร้อยละ

4,193,113,100 บาท
4,844,692,500 บาท
-651,579,400 บาท
-13.45

วิสัยทัศน์
องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดารงศีลธรรม
นาสันติสุขอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่
ทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดาเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อ พระพุทธศาสนาและสังคม
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และประชาชนนาหลักธรรมไปใช้ในการดารงชีวิต
ได้อย่างถูกต้อง สร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน
- ตัวชี้วัด : จานวนวัดที่ได้รับการทานุบารุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรง
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จานวน 1,055 วัด
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดาเนินการสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80
- ตัวชี้วัด : จานวนพระภิกษุ-สามเณรและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักธรรม จานวน 677,850 รูป/คน

2
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานภาครัฐ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ดีเป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติรวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ
: จานวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนา จานวน 1,055 วัด
: จานวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา จานวน 250 รูป
: วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาไม่น้อกว่าร้อยละ 80
: พระสังฆาธิการได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทานุบารุงส่งเสริม
กิจกรรมที่ 1 : การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทานุบารุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการศาสนสมบัติ
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา

3. ประชาชนได้นาหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ

: จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
จานวน 3,300 คน

- เชิงปริมาณ
- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ

: จานวนประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติธรรม จานวน 3,800 คน
: จานวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จานวน 600 รูป
: พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ 2 : การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

3
4. พระภิกษุ - สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม
ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ

: จานวนผู้บริหาร บุคลกรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนา

- เชิงปริมาณ

:

- เชิงปริมาณ
- เชิงคุณภาพ
- เชิงคุณภาพ

:
:
:

ขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม 400 รูป/คน
จานวนพระภิกษุ สามเณร ที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
จานวน 163,200 รูป
จานวนผู้เรียนธรรมศึกษา จานวน 500,000 คน
พระภิกษุ สามเณร แผนกธรรม - บาลี ที่ได้รับอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี

5. พระภิกษุ - สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ

: จานวนพระภิกษุ - สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เชิงคุณภาพ

จานวน 33,345 รูป
: พระภิกษุ - สามเณร สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

4
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต

แผนงาน
ผลผลิต / โครงการ
รวมทั้งสิ้น

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบรายจ่าย (บาท)
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

งบรายจ่ายอืน่

รวม

359,403,200 152,465,100 22,521,000 3,656,223,800 2,500,000 4,193,113,100

1. แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

359,403,200

2. แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐาน

-

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการ
ทานุบารุงส่งเสริม
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการ
ส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

-

-

28,749,400

-

ผลผลิตที่ 3 : ผูไ้ ด้รับการศึกษา
พระปริยัติธรรม

-

2,077,600

-

446,028,900

-

448,106,500

3. แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้

-

-

-

1,075,176,000

-

1,075,176,000

3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

1,075,176,000

-

1,075,176,000

-

12,623,500

-

1,233,478,000

0 1,605,504,700

139,841,600 22,521,000 1,347,569,800 2,500,000 1,512,432,400

109,014,600 22,521,000

836,626,800 1,000,000

969,162,400

64,914,100 1,500,000

95,163,500

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2565 จาแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ และกิจกรรม
หน่วย:บาท
ผลผลิต / กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานบุคลากร
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุ
ษย์ ตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทานุบารุงส่งเสริม
ผลผลิ
กิจ 1 การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทานุบารุงฯ
กิจ 2 การส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองและ
พัฒนาคณะสงฆ์
กิจ 3 การจัดการศาสนสมบัติ
กิจ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
งานด้านพระพุทธศาสนา
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่
หลักธรรม
กิจ 5 พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
และดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
กิจ 6 การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัตธิ รรม
กิจ 7 การจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรมสามัญศึกษา
กิจ 8 การจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรมธรรม - บาลี
3. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เงินเดือน
343,149,300
343,149,300
343,149,300
974

งบบุคลากร
ค่าจ้างประจา
พรก
11,002,700 5,251,200

รวม
359,403,200

ตอบแทน
15,323,600

ใช้สอย
89,178,200

งบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
วัสดุ
รวม
14,211,700
118,713,500

12,434,500
12,434,500
2,889,100

189,000
189,000
88,989,200

14,211,700

12,623,500
12,623,500
106,090,000

11,002,700
11,002,700
-

5,251,200
5,251,200
-

359,403,200
359,403,200
974

-

-

-

77
9
146
18

-

-

3
37

-

-

สาธารณูปโภค
33,751,600

รวม
152,465,100

ครุภัณฑ์
17,170,500

งบลงทุน
สิ่งก่อสร้าง
5,350,500

รวม
22,521,000

งบอุดหนุน
3,656,223,800

งบราย
จ่ายอื่น
2,500,000

33,751,600

12,623,500
12,623,500
139,841,600

17,170,500

5,350,500

รวม
4,193,113,100

22,521,000

1,233,478,000
1,233,478,000
1,347,569,800

2,500,000

1,605,504,700
1,605,504,700
1,512,432,400

2,889,100

88,989,200

14,211,700

106,090,000

33,751,600

139,841,600

17,170,500

5,350,500

22,521,000

1,347,569,800

2,500,000

1,512,432,400

-

2,467,100
2,288,100
130,900

66,139,200
59,904,800
4,709,400

11,247,000
9,715,500
448,900

79,853,300
71,908,400
5,289,200

29,161,300
10,649,600
3,732,300

109,014,600
82,558,000
9,021,500

17,170,500
670,500
16,500,000

5,350,500
1,133,500
4,217,000

22,521,000
1,804,000
20,717,000

836,626,800
683,449,400
153,177,400

1,000,000
1,000,000
-

969,162,400
768,811,400
182,915,900

-

48,100
-

125,000
1,400,000

36,700
1,045,900

209,800
2,445,900

1,120,000
13,659,400

1,329,800
16,105,300

-

-

-

337,600

22,595,000

2,914,600

25,847,200

2,902,200

28,749,400

-

-

-

-

-

-

-

227,200

22,240,600

2,664,700

25,132,500

2,284,800

27,417,300

-

-

-

-

-

-

-

354,400
255,000
175,000
80,000
-

249,900
50,100
50,100
-

714,700
389,500
267,300
122,200
-

617,400
1,688,100
1,140,000
548,100
-

1,332,100
2,077,600
1,407,300
670,300
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110,400
84,400
42,200
42,200
-

-

-

-

-

-

64,914,100
-

-

-

-

64,914,100
446,028,900
90,445,800
355,583,100
1,075,176,000

-

-

-

1,075,176,000
1,075,176,000

-

1,329,800
16,105,300

1,500,000

95,163,500

500,000

27,917,300

1,000,000
-

67,246,200
448,106,500
91,853,100
356,253,400
1,075,176,000

-

1,075,176,000
1,075,176,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จาแนกตามงบรายจ่าย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

4,193,113,100 บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,605,504,700 บาท

1. งบบุคลากร (รายการ 1.1 + รายการ 1.2 + รายการ 1.3)
เงินเดือนและค่าจ้างประจา (รายการ 1.1 + รายการ 1.2)
1.1 เงินเดือน
(1) ข้าราชการ (อัตราเดิม)
(2) เงินประจาตาแหน่ง
(3) เงิน พ.ส.ร.
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการ
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน สาหรับผู้ปฏิบัตงิ านในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(6) เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ก.
1.2 ค่าจ้างประจา
(1) ลูกจ้างประจา (อัตราเดิม)
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
พนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1 ค่าตอบแทน
(1) ค่าเช่าบ้าน
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2.2 ค่าใช้สอย
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
(2) เงินสมทบกองทุนทดแทน
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1. ค่าตอบแทน
(1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์
และพระเปรียญ

359,403,200 บาท
354,152,000 บาท
343,149,300 บาท
974 อัตรา
77 อัตรา
9 อัตรา
146 อัตรา
18 อัตรา
3 อัตรา

324,071,000
7,710,000
148,300
10,608,000
432,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

180,000 บาท
11,002,700 บาท

37 อัตรา

11,002,700 บาท
5,251,200 บาท
5,251,200 บาท

26 อัตรา

5,251,200 บาท
12,623,500
12,623,500
12,434,500
12,326,500

228 อัตรา

บาท
บาท
บาท
บาท

1,771,700 บาท
10,554,800 บาท
18 อัตรา

108,000 บาท

26 อัตรา
26 อัตรา

189,000 บาท
179,900 บาท
9,100 บาท

44,833 อัตรา

1,233,478,000
1,233,478,000
1,233,478,000
1,233,478,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทานุบารุงส่งเสริม
กิจกรรม: การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทานุบารุงศาสนสถาน
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจาตาแหน่ง
(2) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
- สานักงานเลขานุการกรม สานักตรวจราชการ กลุ่มงานขึ้นตรง
- กองพุทธศาสนสถาน
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- สานักงานเลขานุการกรม สานักตรวจราชการ กลุ่มงานขึ้นตรง
- กองพุทธศาสนสถาน
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
76 จังหวัด
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
6.1 ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
76 จังหวัด
6.2 ค่าดูแลรักษาความสะอาด (ส่วนกลาง)
6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีและค่าติดตามประเมินผล
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
76 จังหวัด
6.4 ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
76 จังหวัด
6.5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
76 จังหวัด
6.6 ค่าจ้างพิมพ์ และส่งหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์
6.7 ค่าจ้างเหมาบุคลากร
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
17 อัตรา
(7) ค่ารับรองและพิธีการ (สล.)
(8) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี (กลุ่มนิตกิ าร)
(9) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตรวจการ
(10) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สานักงาน
(11) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก (ดีเซล)

1,512,432,400 บาท
969,162,400 บาท
768,811,400 บาท
82,558,000 บาท
71,908,400 บาท
44,759,900 บาท
686,400 บาท
1,601,700 บาท
544,578 บาท
128,136 บาท
928,986 บาท
6,801,900 บาท
2,400,000 บาท
375,000 บาท
4,026,900 บาท
53,300 บาท
824,000 บาท
520,000 บาท
304,000 บาท
16,808,400 บาท
696,400 บาท
392,400 บาท
304,000 บาท
1,296,000 บาท
500,000 บาท
200,000 บาท
300,000 บาท
8,208,000 บาท
1,968,000 บาท
144,000 บาท
1,824,000 บาท
1,500,000 บาท
2,640,000 บาท
2,640,000 บาท
113,900 บาท
62,800 บาท
654,500 บาท
6,222,000 บาท
1,215,500 บาท
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(12) วัสดุสานักงาน
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ส่วนภูมิภาค)
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา (สานักงานเลขานุการกรม)
2.) รายการผูกพัน
(1) ค่าเช่ารถยนต์สานักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567- 2568 ผูกพันงบประมาณ
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันบประมาณ
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ
(ไม่รวมพนักงานขับ) 15 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ผูกพันบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567-2568 ผูกพันงบประมาณ

3,636,800 บาท
720,800 บาท
2,916,000 บาท
5,549,500 บาท
251,950 บาท
5,297,550 บาท
528,300 บาท
207,100 บาท
321,200 บาท
900 บาท
27,148,500 บาท
20,196,000 บาท
100,980,000
10,098,000
20,196,000
20,196,000
20,196,000
30,294,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,376,000 บาท

11,880,000
1,188,000
2,376,000
2,376,000
2,376,000
3,564,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
891,000 บาท

4,009,500 บาท
445,500 บาท
891,000 บาท
891,000 บาท
891,000 บาท
891,000 บาท
2,349,000 บาท
11,745,000 บาท
2,349,000 บาท
2,349,000 บาท
2,349,000 บาท
4,698,000 บาท
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(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
4,455,000 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ
1,336,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ
891,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
891,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
445,500 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
4,455,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
445,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
891,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
891,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
1,336,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สานักงาน
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)
(1.1) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้า และเข้าเล่มมือโยก ตาบลศาลายา
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง
(1.2) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3
่อง บอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
(1.3) เครืเครื่องปรั
ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 3
เครื่อ่องปรั
ง บอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู
(1.4) เครื
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัด
กาแพงเพชร
3 เครืแบบแยกส่
่อง
(1.5) เครื
่องปรับอากาศ
วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
ตาบลหนองหลวง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง
(1.6) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
(1.7) เครื2 ่อเครื
งปรั่องบอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
ตาบลบึงกาฬ อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1
่อง บอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
(1.8) เครืเครื่องปรั
ตาบลบางปรอก อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
1 เครื่อง

445,500 บาท

891,000 บาท

10,649,600
5,415,100
1,054,400
3,895,100
285,000
1,804,000
1,804,000
670,500
670,500
670,500
19,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

153,600 บาท
182,100 บาท
108,000 บาท
46,100 บาท
64,800 บาท
32,400 บาท
32,400 บาท
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(1.9) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1
ง าง
2.1.2 ค่าที่ดินและสิเครื
่งก่อ่อสร้

31,200 บาท
1,133,500 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1,133,500 บาท
1,133,500 บาท
467,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ

(1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
ตาบลช้างเผือก อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1
(1.2) ปรังาน
บปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง
ตาบลพระบาท อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 งาน
(1.3) ก่อสร้างห้องน้าสุขาสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตาบลพระบาท
อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 1 งาน
(1.4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
ตาบลบางปลาสร้อย อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1
งาน
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติครี ี
วัดสันติครี ี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
2) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา
3) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส
4) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทร์ราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็
พระเจ้าอยู่หจัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา
5) เงินอุดหนุนโครงการวัดกลางใจชุมชน
5.1) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกกรรม 5 ส.
6) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1) สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
1) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจเยีย่ มของเจ้าคณะปกครองสงฆ์
6.2) กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1) การสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของพระธรรมทูตอาสา
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) ค่าที่ดนิ /สิ่งก่อสร้าง
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
1,055 รายการ
รวมทั
้
ง
สิ
น
้
(1.1) เงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
954 รายการ
(1.2) เงินอุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง
37 รายการ
(1.3) เงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ
35 รายการ
รวม
(1.4) เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัด (ชายแดนภาคใต้)
26 รายการ
(1.4.1) จังหวัดปัตตานี รวม
(1.4.2) จังหวัดสงขลา รวม
(1.4.3) จังหวัดยะลา รวม
(1.4.4) จังหวัดนราธิวาส รวม

6 รายการ
7 รายการ
6 รายการ
7 รายการ

310,000 บาท
285,000 บาท
71,500 บาท
683,449,400 บาท
21,425,600 บาท
500,000 บาท
90,000 บาท
492,000 บาท
4,086,000 บาท
4,366,000 บาท
4,366,000 บาท
9,691,600 บาท
4,891,600 บาท
4,891,600 บาท
4,800,000 บาท
4,800,000 บาท

2,200,000
662,023,800
662,023,800
662,023,800
508,089,200
66,686,000
41,800,000
40,221,100
13,865,000
5,626,100
13,100,000
7,630,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(1.5) เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(1.5.1) จังหวัดปัตตานี รวม
(1.5.2) จังหวัดยะลา รวม
(1.5.3) จังหวัดนราธิวาส รวม
4. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

3 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ

5,227,500 บาท
3,000,000 บาท
2,077,500 บาท
150,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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กิจกรรม: การส่งเสริมอุปถัมภ์คุ้มครองและพัฒนาคณะสงฆ์
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(2) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(6) ค่ารับรองและพิธีการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการบารุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี
(8) วัสดุสานักงาน (ส่วนกลาง)
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- สานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
- สถาบันพระสังฆาธิการ
(10) วัสดุก่อสร้าง (สถาบันพระสังฆาธิการ)
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สถาบันพระสังฆาธิการ)
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สถาบันพระสังฆาธิการ)
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
- ส่วนกลาง
- สถาบันพระสังฆาธิการ
(14) วัสดุการเกษตร (สถาบันพระสังฆาธิการ)
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สถาบันพระสังฆาธิการ)
2.) รายการผูกพัน
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2560-2561 ตั้งงบประมาณ
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
(3) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

182,915,900 บาท
9,021,500 บาท
5,289,200 บาท
3,145,700 บาท
36,800 บาท
94,100 บาท
900,000 บาท
6,100 บาท
30,000 บาท
56,900 บาท
1,572,900 บาท
250,000 บาท
81,200 บาท
28,500 บาท
52,700 บาท
400 บาท
5,200 บาท
13,000 บาท
12,700 บาท
12,260 บาท
440 บาท
51,900 บาท
34,500 บาท
2,143,500 บาท
148,500 บาท
1,485,000 บาท
445,500 บาท
297,000 บาท
297,000 บาท
297,000 บาท
148,500 บาท
1,596,000 บาท
7,980,000 บาท
1,596,000 บาท
1,596,000 บาท
1,596,000 บาท
1,596,000 บาท
1,596,000 บาท
399,000 บาท
1,995,000 บาท
399,000 บาท
399,000 บาท
399,000 บาท
399,000 บาท
399,000 บาท
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1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย์
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ
1.) พัดยศสมณศักดิ์และพระเปรียญ 3,460 เล่ม/ยอด
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ
(1.1) งานปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ขนาด 4 ชั้น สถาบันพระสังฆาธิการ ตาบลดอนทราย
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 1 งาน
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์
2) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัตศิ าสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช
3) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ
4) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควร
แก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัตงิ านของพระวินยาธิการ
5) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค
6) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์ (กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
7) เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และพระบรมวงศานุวงศ์
(รายการที่ 1 - 5 และ 7 สานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม)
8) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,732,300 บาท
2,176,700 บาท
997,500 บาท
491,600 บาท
66,500 บาท
20,717,000 บาท
20,717,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
16,500,000 บาท
4,217,000 บาท
4,217,000 บาท
4,217,000 บาท
4,217,000 บาท
153,177,400 บาท
153,177,400
10,000,000
23,000,000
500,000
2,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

662,400 บาท
525,000 บาท
3,000,000 บาท

113,490,000 บาท
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กิจกรรม : การจัดการศาสนสมบัติ
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)
(4) วัสดุสานักงาน (ส่วนกลาง)
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ส่วนกลาง)
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย์

1,329,800 บาท
1,329,800 บาท
209,800 บาท
48,100 บาท
75,000 บาท
50,000 บาท
35,400 บาท
1,300 บาท
1,120,000 บาท
711,600 บาท
95,000 บาท
285,000 บาท
28,400 บาท
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กิจกรรม : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
(1) ค่าใช้จ่ายจ้างบารุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์
- ส่วนกลาง
- สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

16,105,300 บาท
16,105,300 บาท
2,445,900 บาท
1,400,000 บาท
1,045,900 บาท
439,300 บาท
606,600 บาท
13,659,400 บาท
13,659,400 บาท
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ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม
กิจกรรม : พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และดาเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
1. งบดาเนินงาน (สานักงานพุทธมณฑลทั้งหมด)
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ (ดูแลพื้นบารุงรักษาต้นไม้ที่พุทธมณฑล)
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม
(10) ค่าประกันภัย
(11) ค่าใช้จ่ายในการบารุงดูแลรักษาพุทธมณฑล
(12) วัสดุสานักงาน
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(14) วัสดุก่อสร้าง
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา
(19) วัสดุการเกษตร
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(21) วัสดุโรงงาน
2.) รายการผูกพัน
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
(4) ค่าไปรษณีย์
2. งบรายจ่ายอื่น
1) โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้และดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางเรียนรูแ้ ละดาเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

95,163,500 บาท
27,917,300 บาท
27,417,300 บาท
25,132,500 บาท
24,538,500 บาท
1,800 บาท
132,500 บาท
92,900 บาท
75,000 บาท
110,400 บาท
50,000 บาท
15,948,000 บาท
341,500 บาท
180,000 บาท
10,000 บาท
4,931,700 บาท
300,000 บาท
2,029,200 บาท
800 บาท
100,000 บาท
12,400 บาท
16,700 บาท
1,700 บาท
103,900 บาท
16,500 บาท
83,500 บาท
594,000 บาท
594,000 บาท
2,970,000
594,000
594,000
594,000
1,188,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,284,800
1,714,800
190,000
308,700
71,300
500,000
500,000

500,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

17
กิจกรรม : การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(3) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (ส่วนกลาง)
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ส่วนกลาง)
(7) ค่ารับรองและพิธีการ (ส่วนกลาง)
(8) วัสดุสานักงาน (ส่วนกลาง)
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ส่วนกลาง)
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ส่วนกลาง)
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา (ส่วนกลาง)
2.) รายการผูกพัน
(1) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน
งบประมาณทั้งสิ้น
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) ค่าเช่าที่ดนิ วัดไทยในต่างประเทศ
2) เงินอุดหนุนการดาเนินงานสานักปฏิบัตธิ รรม
3) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมฑูตในต่างประเทศ
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัตธิ รรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ
5) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
6) โครงการปฏิบัตธิ รรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ
7) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นาศาสนา
8) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก
9) เงินอุดหนุนการดาเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา
10) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
11) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาประจาจังหวัด

67,246,200 บาท
1,332,100 บาท
714,700 บาท
417,700 บาท
900 บาท
30,700 บาท
78,800 บาท
22,500 บาท
3,500 บาท
20,000 บาท
11,400 บาท
30,000 บาท
202,900 บาท
16,700 บาท
300 บาท
297,000 บาท
297,000 บาท
2,970,000
891,000
594,000
594,000
594,000
297,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
617,400
439,500
59,300
118,600
64,914,100
44,914,100
33,100
1,125,000
7,050,000
886,000
5,000,000
2,000,000
500,000
2,370,000
5,000,000
2,300,000
3,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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12) เงินอุดหนุนการดาเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศ
13) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) ค่าที่ดนิ /สิ่งก่อสร้าง
- เงินอุดหนุนสมทบการจัดสร้างอาคารปฏิบัตธิ รรม รวม
( กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
3. งบรายจ่ายอื่น
1) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตสื่อธรรมะ

6,000,000 บาท
9,000,000 บาท

19 รายการ

20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
20,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท
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ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม
กิจกรรม : การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
(4) วัสดุสานักงาน (ส่วนกลาง)
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตารา (ส่วนกลาง)
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน
3) เงินอุดหนุนโครงการจัดการการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองงานตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
4) เงินอุดหนุนโครงการฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สาหรับนักเรียน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน
6) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กากับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
7) โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
8) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนศูนย์ศกึ ษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ)
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) ค่าที่ดนิ /สิ่งก่อสร้าง
(1.1) เงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
31 แห่ง

448,106,500 บาท
91,853,100 บาท
1,407,300 บาท
267,300 บาท
267,300 บาท
42,200 บาท
75,000 บาท
100,000 บาท
50,000 บาท
100 บาท
1,140,000 บาท
902,500 บาท
66,500 บาท
171,000 บาท
90,445,800 บาท
63,867,000 บาท
25,230,000 บาท
3,000,000 บาท
25,881,000 บาท
2,856,000 บาท
3,000,000 บาท
1,000,000 บาท
1,900,000 บาท
1,000,000 บาท
26,578,800 บาท
26,578,800 บาท
26,578,800 บาท
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กิจกรรม : การจัดการศึกษาพระปริยัติแผนกธรรมบาลี
1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1.) รายการไม่ผูกพัน
(1) ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ
1.2 ค่าสาธารณูปโภค
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าน้าประปา
(3) ค่าโทรศัพท์
2. งบเงินอุดหนุน
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัตธิ รรมแผนกธรรม-บาลี
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา
3) โครงการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกธรรม - บาลี
4) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกธรรม - บาลี
5) โครงการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกธรรม - บาลี

356,253,400 บาท
670,300 บาท
122,200 บาท
122,200 บาท
42,200 บาท
80,000 บาท
548,100 บาท
415,100 บาท
38,000 บาท
95,000 บาท
355,583,100 บาท
355,583,100 บาท
348,288,000 บาท
5,000,000 บาท
700,000 บาท
695,100 บาท
900,000 บาท
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. งบเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา จานวน
(1.1) ค่าหนังสือเรียน
(1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน
(2) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัตธิ รรม แผนกสามัญศึกษา

33,345
32,861,500
14,449,100
56,686,500
30,121,000
434,939,300

รูป
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,075,176,000
1,075,176,000
1,075,176,000
1,075,176,000
569,057,400

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

506,118,600 บาท

ภาคผนวก

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ตั้งเป็นจานวน
รวมทั้งสิ้น ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จาแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก

๕.

๖.

๗.

๘.

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ
ภายในประเทศ
(๔) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
(๕) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้
สานักงานราชบัณฑิตยสภา
(๑) แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๒) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑๙,๓๐๔,๗๒๘,๘๐๐ บาท

๗๓,๐๒๗,๑๐๐ บาท

รวม

รวม

๓,๗๓๙,๙๑๒,๓๐๐ บาท
๑๖๒,๘๖๔,๐๐๐ บาท คือ
๑๖๑,๗๙๓,๐๐๐ บาท

๑,๐๗๑,๐๐๐ บาท
๒,๕๘๗,๖๐๘,๔๐๐ บาท คือ

๑,๕๑๒,๔๓๒,๔๐๐ บาท

รวม

๑,๐๗๕,๑๗๖,๐๐๐ บาท
๘๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท คือ

๖๖,๒๒๘,๘๐๐ บาท
๑๔,๕๗๐,๗๐๐ บาท
รวม

๗๒,๕๖๓,๓๐๐ บาท คือ
๗๒,๕๖๓,๓๐๐ บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๒๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

(๓) สานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๔) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(๕) สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(๖) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
(๗) สานักงานราชบัณฑิตยสภา
(๘) สานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
(๙) สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
๒๒. รัฐวิสาหกิจ
(๑) การกีฬาแห่งประเทศไทย
(๒) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(๓) การรถไฟแห่งประเทศไทย
(๔) สถาบันการบินพลเรือน
(๕) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
(๖) องค์การจัดการน้าเสีย
(๗) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(๘) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(๙) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
(๑๐) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
(๑๑) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๒๓. หน่วยงานของรัฐสภา
(๑) สถาบันพระปกเกล้า
(๒) สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

๘๔,๓๑๐,๘๐๐ บาท
๘๐,๗๕๐,๗๖๐,๔๐๐ บาท
๒๙๓,๓๗๖,๖๐๐ บาท
๑,๖๐๕,๕๐๔,๗๐๐ บาท
๘๗,๗๘๖,๑๐๐ บาท

รวม

๑๘๐,๗๘๑,๘๐๐
๙,๖๕๔,๔๐๐
๒,๕๒๕,๑๕๓,๙๐๐
๒๘๐,๕๘๗,๖๐๐
๙๕๖,๒๓๐,๔๐๐
๓๑๓,๒๖๑,๐๐๐
๘๖,๗๘๔,๗๐๐

บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท
บาท
บาท

๔๓๒,๗๐๕,๘๐๐ บาท
๖๐,๗๑๘,๖๐๐ บาท
๑๖,๘๘๓,๗๐๐ บาท

รวม

๑๐๓,๖๔๖,๒๐๐
๖๖,๒๕๙,๔๐๐
๑๘๑,๙๓๗,๕๐๐
๒๖,๑๓๙,๐๐๐
๔,๔๑๔,๕๘๘,๙๐๐
๑๐๓,๗๔๕,๔๐๐
๑,๔๑๙,๘๖๑,๘๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท คือ
บาท
บาท

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมวด ๙
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
มาตรา ๔๒ งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ชดใช้ เ งิ น ทุ น ส ารองจ่ า ย ให้ ตั้ ง เป็ น จ านวน
๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท จาแนกดังนี้
(๑) แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสารองจ่าย
๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณได้ มี
กรอบวงเงินงบประมาณสาหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

