
 

ที  .........../.................       เขียนที.................................................. 

                                                                    ............................................................ 

                                                                    ............................................................ 

                                                วนัที ...........  เดือน ……...…………  พ.ศ. …….…… 

เรือง   การขอเงนิอุดหนนุบรูณปฏิสงัขรณ์วดัและพฒันาวดั (วดัประสบวินาศภยั) 

เจริญพร   ผู้ว่าราชการจงัหวดั...................................... 

  ด้วยวดั................................................................................  ตงัอยู่หมู่ท ี.................. 

ตําบล...................................... อําเภอ.......................................  จงัหวัด...........................................    

มีความประสงค์ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณจากสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ เพอืบรูณะซ่อมแซม

........................................................................................................................................................... 

เนืองจากเสนาสนะได้รับผลกระทบจากวินาศภยัประเภท ........................................................................ 

ขณะนีไม่สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจและบําเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนได้ตามปกติ ทางวดัจึงขอ

การสนับสนุนงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมหรือสมทบในการก่อสร้างต่อเติมอาคารเสนาสนะ 

จํานวน .................................................................................... บาท  ดงัรายละเอียดทีแนบมาพร้อมนี 

 จึงเจริญพรมาเพือทราบ และขอการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ขออนุโมทนาขอบคุณ 

มา  ณ  โอกาสนี 

 ขอเจริญพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทร........................................... 

โทรสาร...................................... 

            ลงชือ  (.........................................................) 

  เจ้าอาวาสวดั  .......................................................... 



แบบสํารวจข้อมลูวดัทปีระสบวินาศภยั  

ประเภท  อทุกภยั            วาตภยั            อคัคีภยั  สาเหตเุกิดจาก…………….…. 

เหตเุกิดวนัที .................. เดือน...............................พ.ศ. .................................... 

-------------------------- 

เจริญพร   ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

สิงทีสง่มาด้วย   ๑.  ประมาณการค่าเสียหาย 

            ๒.  ภาพถ่าย………………………………..  รวม  ๕  ภาพ 

     ๓.  ผลการตรวจสอบสาเหตกุารเกิดอคัคีภยัของเจ้าหน้าทีตํารวจ (เฉพาะวดัทีประสบอคัคีภยั)  

 ด้วยวดั……………………………...ตงัอยู่บ้าน………………….….………หมู่ท…ี……….. 

ตําบล……………….…….อําเภอ…………….….….จงัหวดั………………....…โทรศพัท์……….…….…   

ชือเจ้าอาวาสวดั…………………….……ฉายา…………..…………..อายุ………..ปี ……………..พรรษา 

ตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็น 

  เจ้าอาวาส       รองเจ้าคณะตําบล           เจ้าคณะตําบล 

  รองเจ้าคณะอําเภอ      เจ้าคณะอําเภอ           รองเจ้าคณะจงัหวดั 

  เจ้าคณะจงัหวดั       รองเจ้าคณะภาค           เจ้าคณะภาค 

  เจ้าคณะใหญ่ 

ในพรรษาทีแล้ว  ปี พ.ศ………………       มีภิกษุ……..……….รูป        สามเณร…………….รูป 

ออกพรรษาแล้วเหลือภิกษุสามเณรอยู่ดงันี        ภิกษุ……………...รูป        สามเณร…………….รูป 

จํานวนศิษย์วัดในปัจจุบนั………………..คน    จํานวนชีในปัจจบุนั…………………คน 

ผู้มาอาศยัวดัเพือปฏิบติัธรรมเป็นประจํา…………………คน 

จํานวนศาสนิกชนทีมาร่วมบําเพ็ญกศุล   - ในวนัธรรมสวนะ                ประมาณ……………..คน 

              - ในวนัสําคญัทางศาสนา       ประมาณ…………….คน 

              - ในวนัสําคญัอืน ๆ                ประมาณ…………….คน 

ความสําคญัของวดั   

       เป็นวดัทีถกูต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับอนญุาตให้สร้างและตงัวดัเรียบร้อยแล้ว 

  เป็นพระอารามหลวง 

  เป็นวดัพฒันาตามโครงการของสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

  เป็นวดัพฒันาทมีีผลงานดีเด่นจนได้รับพดัและประกาศนียบตัรพฒันาจาก 

  สํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ 

 

/. เป็นหน่วยอบรม อ.ป.ต. ... 



- ๒ - 

 

                           เป็นหน่วยอบรม อ.ป.ต. 

     เป็นวดัทีมีความสําคญัทางประวตัิศาสตร์ 

     เป็นวดัทีอยู่ในเขตท้องถินกนัดาร 

     เป็นวดัทีอยู่ในพืนทอีนัตราย     

การศึกษาอบรมภายในวดั   

        มีโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม      จํานวนนกัเรียน……………..รูป 

 มีโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกบาลี       จํานวนนักเรียน…….…….…รูป 

 มีโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั    จํานวนนกัเรียน…………….รูป 

 มีศนูย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทิตย์   จํานวนนกัเรียน……………คน 

 มีศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั             จํานวนนกัเรียน……………คน 

กิจกรรมของวดั      

                           - กิจกรรมทีวดัจดัดําเนินการ  ในวนัธรรมสวนะ  คือ……………………………………. 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                           - กิจกรรมทีวดัจดัดําเนินการ  ในวนัสําคญัทางศาสนา  คือ……………………………… 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                           - กิจกรรมทีวดัจดัดําเนินการ  ในวนัสําคญัอืน ๆ  คือ…………………………………… 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                              ………………………………………………………………………………………… 

                           - วดัเป็นศนูย์กลางชมุชนในการจดักิจกรรมใดบ้างจากหวัข้อต่อไปนี 

     การจดัตงัธนาคารข้าว    การจดัตงัธนาคารโค – กระบือ 

   การจดัตงัธนาคารยา    การจดัตงัธนาคารเมล็ดพนัธุ์พืช    

   การจดัตงัสหกรณ์ประจําหมู่บ้าน   มีศนูย์ฝึกวิชาชีพ 

   ศนูย์กระจายเสียงตามสายเพือเผยแผ่ธรรมะ  และข่าวสาร 

   อนื ๆ  โปรดระบ ุ  เฉพาะชือกิจกรรม…………………………………………………       

   ………………………………………………………………………………………. 

              ………………………………………………………………………………………. 

 

/. เสนาสนะภายในวัด... 



- ๓ - 

เสนาสนะภายในวดัก่อนประสบวินาศภยัมีดงันี    (เฉพาะทียงัสามารถใช้ประกอบพิธีทางศาสนาและ 

ใช้อยู่อาศยัได้) 

 - อโุบสถ     จํานวน  ๑  หลงั     ขนาดกว้าง………………เมตร    ยาว…………………….เมตร 

    ได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมา  เมือปี พ.ศ…………………….. 

 - วิหาร     จํานวน  ๑  หลงั     ขนาดกว้าง…………………เมตร     ยาว…………………..เมตร 

 - ศาลาการเปรียญ   จํานวน  ๑  หลงั   ขนาดกว้าง………………เมตร ยาว………………เมตร 

 - กฏุิ     จํานวน………….หลงั 

   หลงัท ี๑  ขนาดกว้าง………………………..เมตร     ยาว………………………เมตร 

   หลงัท ี๒  ขนาดกว้าง………………………..เมตร     ยาว………………………เมตร 

   หลงัท ี๓  ขนาดกว้าง………………………..เมตร     ยาว………………………เมตร 

   หลงัท ี๔  ขนาดกว้าง………………………..เมตร     ยาว………………………เมตร 

   หลงัท ี๕  ขนาดกว้าง………………………..เมตร     ยาว………………………เมตร 

ฯลฯ 

 - โรงเรียนพระปริยตัิธรรม  ลกัษณะของอาคารเป็นอาคารแบบ…………………..ชนั 

    ขนาดกว้าง…………………………เมตร     ยาว…………………………เมตร 

    (หากมีข้อมลูมากกว่านีโปรดระบ)ุ……………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………………………………… 

 - หอสวดมนต์     ขนาดกว้าง……………………….เมตร    ยาว………………………….เมตร 

 - ศาลา               ขนาดกว้าง……………………….เมตร    ยาว………………………….เมตร 

 - โรงครัว            ขนาดกว้าง……………………….เมตร    ยาว………………………….เมตร 

 - ห้องสขุา          ขนาดกว้าง……………………….เมตร    ยาว………………………….เมตร 

 - อืน ๆ  โปรดระบุ………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………… 

เสนาสนะทีได้รับความเสียหาย 

 ๑.  ……………………………………………………………………………………………… 

       ค่าเสียหายประมาณ………………………………บาท  (ตามบญัชีประมาณการทีแนบ) 

 ๒.  ……………………………………………………………………………………………… 

      ค่าเสียหายประมาณ………………………………บาท   (ตามบญัชีประมาณการทีแนบ) 

 

/. ๓. ..... 



-๔- 

 ๓.  ……………………………………………………………………………………………… 

       ค่าเสียหายประมาณ………………………………บาท  (ตามบญัชีประมาณการทีแนบ) 

 ๔.  ……………………………………………………………………………………………… 

      ค่าเสียหายประมาณ………………………………บาท   (ตามบญัชีประมาณการทีแนบ) 

ในการบูรณปฏิสงัขรณ์เสนาสนะดงักล่าวข้างต้น  จําเป็นต้องใช้งบประมาณทังสิน……………………..บาท   

(จาํนวนเงนิประมาณการ ใช้สาํหรับกรอกในแบบสรุปทาํแผนฯ อดุหนนุทัวไป ๑ ช่อง ๑) 

ขณะนีทางวดัมีวสัดอุปุกรณ์และทุนทรัพย์แล้วหรือไม่……………………………………….. หากมี  คือ 

  หิน   อิฐ   ปนู 

  ทราย   กระเบือง  เหล็กเส้น   

  ไม้   วงกบ   ประต ู    

  หน้าต่าง  เงินสด  จํานวน………………………..บาท 

  อนื ๆ  

      รวมค่าวสัดุอปุกรณ์และเงินสดทีวดัมีอยู่แล้ว   เป็นเงิน………………………….บาท     

(จาํนวนเงนิทีมีอยู่แล้ว  ใช้สําหรับกรอกในแบบสรุปทําแผนฯ อุดหนุนทวัไป ๑ ช่อง ๒) 

เสนาสนะทีขอรับเงินอุดหนุนในครังนเีคยได้รับเงินอดุหนนุจากสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติมาบ้างแล้ว

หรือไม่   เคยได้รับ  ไม่เคยได้รับ 

หากเคยได้รับเงินอดุหนนุบรูณะวดัมาแล้ว  โปรดระบุ 

ปี  พ.ศ.…………ได้รับเงินอุดหนนุบูรณะวดั     จํานวน……………………บาท     

ปี  พ.ศ.…………ได้รับเงินอดุหนนุบูรณะวดั     จํานวน……………………บาท     

ปี  พ.ศ.…………ได้รับเงินอดุหนนุบูรณะวดั     จํานวน……………………บาท     

 จึงขอเจริญพรมาเพือขอเงนิอดุหนนุบูรณะวดัทีประสบวินาศภยั  จํานวน…………….…….บาท 

(จาํนวนเงนิทวีัดขอจริง ใช้สําหรับกรอกในแบบสรุปทําแผนฯ อุดหนุนทวัไป ๑ ช่อง ๓) 

 

         ขอเจริญพร 

 

     (ลงชอื)……………………..…….…………. 

(......................................................................) 

      เจ้าอาวาสวัด…………….……………………. 

    วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

/. ความเห็นเจ้าคณะตําบล... 

 



-๕- 

ความเห็นเจ้าคณะตําบล……………………………………………………………………………………. 

     (ลงชอื)……………………………………….. 

             (………..……………………………….) 

เจ้าคณะตําบล................................................. 

    วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

ความเห็นเจ้าคณะอําเภอ…………………………………………………………………………………… 

     (ลงชอื)……………..………………………… 

               (…………………….…..….………) 

เจ้าคณะอาํเภอ................................................. 

    วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

ความเห็นนายอําเภอ…………………………………………………………………………………………. 

     (ลงชอื)……………………………………….. 

               (……………………………..……….) 

นายอําเภอ................................................. 

    วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

ความเห็นผู้อํานวยการสํานกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั………………………………………………… 

     (ลงชอื)……………..………………….. 

               (……………………..….………) 

                                  ผู้อํานวยการสํานกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั................................................. 

    วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

ความเห็นเจ้าคณะจงัหวดั.…………………………………………………………………………………… 

     (ลงชอื)……………………………………….. 

               (………………………….…..……) 

เจ้าคณะจงัหวดั................................................. 

    วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

 

/. ความเห็นผู้ ว่าราชการจงัหวดั... 



-๖- 

ความเห็นผู้ ว่าราชการจงัหวดั.……………………………………………………………………………… 

     (ลงชอื)………………………………………… 

               (……………………………….………) 

ผู้ ว่าราชการจงัหวดั................................................. 

          วนัที………….เดือน……………………..พ.ศ……………… 

 

 

 

หมายเหต ุ ๑. กรอกข้อความลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์  แต่ถ้าช่องว่างใดไม่มีรายละเอียด 

  ทีจะกรอกให้ว่างไว้ 

  ๒. เขียนเครืองหมาย             ลงใน            หน้าข้อความทีต้องการ  ถ้าข้อความทีต้องการ 

                          มีมากกว่า ๑  ก็สามารถกาเครืองหมายลงหน้าข้อความนนั ๆ ได้ทกุข้อความ 

 ๓. ถ้าเสนาสนะทไีด้รับความเสียหายมีมากกว่า ๑ หลงั ให้ระบรุายละเอียดให้ครบทกุหลงั 

 ๔. ประมาณการค่าเสียหาย  ขอให้วดัจัดทําเฉพาะรายการค่าวสัดกุ่อสร้างทีจะใช้ในการ 

  บูรณะเสนาสนะทีได้รับความเสียหายเท่านนั (ไม่รวมทรัพย์สินและสิงของเครืองใช้) 

 ๕. ภาพถ่ายทสีง่ คือ ภาพถ่ายเสนาสนะทีประสบวินาศภยั (หากมีภาพถ่ายเสนาสนะเดิม 

                          ก่อนทจีะประสบภยั  กรุณาแนบไปด้วย) 

 ๖  วดัทีประสบอคัคีภยัขอให้แนบผลการตรวจสอบสาเหตกุารเกิดอคัคีภยัของเจ้าหน้าทีตํารวจ  

  ประกอบการพิจารณาด้วย 

 ๗. แบบฟอร์ม  ๓  ชุด  เก็บทีวดั  ๑  ชดุ   สํานกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั  ๑  ชดุ    

  และส่งสํานกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ ๑ ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗ - 

 

ภาพถ่ายเสนาสนะทีได้รับความเสียหาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


