เขียนที่…………………………............................…….
วันที่………
เดือน…………………………….พ.ศ………………
เรื่ อง การขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด
เจริ ญพร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่าย……………………………………………………………….

รวม ๕ ภาพ

ด้วยวัด…………………………………………..ตั้งอยูบ่ า้ น………………………….หมู่
ที่……….ตำาบล…………………..…อำาเภอ…………………..…
จังหวัด………………………...โทรศัพท์…………………..
ชื่อ/ฉายาเจ้าอาวาส………………………………………………………..……..อายุ….…..…..ปี พรรษา…….……
ตำาแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์เป็ น
 เจ้าอาวาส
 รองเจ้าคณะตำาบล
 เจ้าคณะตำาบล
 รองเจ้าคณะอำาเภอ
 เจ้าคณะอำาเภอ
 รองเจ้าคณะจังหวัด
 เจ้าคณะจังหวัด
 รองเจ้าคณะภาค
 เจ้าคณะภาค
 เจ้าคณะใหญ่
ในพรรษาที่แล้ว ปี พ.ศ..…………..
มีภิกษุ………..………รู ป
สามเณร………………รู ป
ออกพรรษาแล้วเหลือภิกษุสามเณรอยูด่ งั นี้
ภิกษุ………..………รู ป
สามเณร………………รู ป
จำานวนศิษย์วดั ในปั จจุบนั ………………………คน
จำานวนชีในปั จจุบนั ………………….คน
ผูม้ าอาศัยวัดเพื่อปฏิบตั ิธรรมเป็ นประจำา……………………คน
จำานวนศาสนิ กชนที่มาร่ วมบำาเพ็ญกุศล - ในวันธรรมสวนะ
ประมาณ………………….คน
- ในวันสำาคัญทางศาสนา
ประมาณ………………….คน
- ในวันสำาคัญอื่นๆ
ประมาณ………………….คน
ความสำาคัญของวัด

 เป็ นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ได้รับอนุญาตให้สร้างและตั้งวัดเรี ยบร้อยแล้ว
 เป็ นพระอารามหลวง
 เป็ นวัดพัฒนาตามโครงการของสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
 เป็ นวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเด่นจนได้รับพัดและประกาศนี ยบัตรพัฒนาจาก
สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ
 เป็ นหน่วยอบรม อ.ป.ต.
 เป็ นวัดที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์
 เป็ นวัดที่อยูใ่ นท้องถิ่นกันดาร

 เป็ นวัดที่อยูใ่ นพื้นที่อนั ตราย

-๒การศึกษาอบรมภายในวัด
นักเรี ยน……...….รู ป

 มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม

จำานวน

 มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี
 มีโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนกสามัญ

จำานวนนักเรี ยน……...….รู ป
จำานวน

 มีศนู ย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำานวนนักเรี ยน……...

 มีศนู ย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

จำานวนนักเรี ยน……...

นักเรี ยน……...….รู ป
….คน
….คน
กิจกรรมของวัด
- กิจกรรมที่วดั จัดดำาเนินการ ในวันธรรมสวนะ
คือ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
- กิจกรรมที่วดั จัดดำาเนินการ ในวันสำาคัญทางศาสนา
คือ…………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
- กิจกรรมที่วดั จัดดำาเนินการ ในวันสำาคัญอื่นๆ
คือ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
- วัดเป็ นศูนย์กลางชุมชนในการจัดกิจกรรมใดบ้างจากหัวข้อต่อไปนี้
 การจัดตั้งธนาคารข้าว
 การจัดตั้งธนาคารโค –
กระบือ
 การจัดตั้งธนาคารยา
 การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช
 การจัดตั้งสหกรณ์ประจำาหมู่บา้ น
 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 ศูนย์กระจายเสี ยงตามสายเพื่อเผยแผ่ธรรมะ และข่าวสาร
 อื่นๆ โปรดระบุ เฉพาะชื่อกิจกรรม…………………………………………..
……………………………………………………………………………….

เสนาสนะภายในวัด
 อุโบสถ
 วิหารคด
 วิหาร
 กุฏิ…………….หลัง
 ศาลาการเปรี ยญ  โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม  หอสวดมนต์
 หอไตร
 หอระฆัง
 เจดีย ์
 พระปรางค์
 ศาลาราย
 โรงครัว
 ห้องสมุด
 รั้ว – กำาแพง
 อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์ในการขอเงิน

 บูรณะ………………………………………………………………………...
 สมทบสร้าง…………………………………………………………………..
-๓-

ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณเพื่อการนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น………………………บาท (…………...
…………………………)
ขณะนี้ทางวัดมีวสั ดุอุปกรณ์ คือ  หิ น
 อิฐ
 ปูน
 ทราย
 กระเบื้อง
 เหล็กเส้น
 ไม้
วงกบ
 ประตู
 หน้าต่าง
 เงินสด จำานวน…………………………..……บาท
 อื่นๆ ……………………………………………………………….
รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และเงินสด ที่วดั มีอยูแ่ ล้ว เป็ นเงิน………………………………………บาท ได้มาโดย
 วัดจัดซื้อเอง
 ประชาชนบริ จาคสมทบ
 ทางราชการให้การสนับสนุ น
เคยได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัดแล้ว ดังนี้ (ย้อนหลัง ๓ ปี )
ปี ๒๕…………… ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จำานวน………………………บาท
เพือ่ ………………………...
ปี ๒๕…………… ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จำานวน………………………บาท
เพือ่ ………………………...
ปี ๒๕…………… ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จำานวน………………………บาท
เพือ่ ………………………...
จึงเจริ ญพรมาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จำานวน……………………………….บาท
ขอเจริ ญพร

ลงชื่อ
(……………………………………………………..)
เจ้าอาวาสวัด……………………………………………………………………
ความเห็นเจ้าคณะ
ตำาบล……………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ
(……………………………………………………..)
ความเห็นเจ้าคณะอำาเภอ………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ
(……………………………………………………..)
-๔-

ความเห็นนายอำาเภอ…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………..
(…………………………………….)

ความเห็นผูอ้ าำ นวยการสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………………………..
(………………………………………….…….)

ความเห็นเจ้าคณะ
จังหวัด……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ)………………………………………………..
(………………………………………….…….)

หมายเหตุ

๑. กรอกข้อความลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ์ แต่ถา้ ช่องว่างใดไม่มีรายละเอียดที่จะกรอก
ให้วา่ งไว้
๒. เขียนเครื่ องหมาย ลงใน หน้าข้อความที่ตอ้ งการ ถ้าข้อความที่ตอ้ งการมีมากกว่า ๑
ก็สามารถกาเครื่ องหมายลงหน้าข่อความนั้นๆ ได้ทุกข้อความ
๓. ภาพถ่ายที่ส่งคือ ภาพถ่ายเสนาสนะหรื อถาวรวัตถุที่จะขอเงินอุดหนุน ขนาดโปสการ์ ด
ถ่ายด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างทั้งสองด้าน และภาพบริ เวณวัด ๑ ภาพ
๔. แบบฟอร์ มทำาไว้ ๒ ชุด เก็บไว้ที่วดั ๑ ชุด ส่ งสำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๑ ชุด

ภาพถ่ ายเสนาสนะ
ทีจ่ ะขอรับเงินอุดหนุนบูรณะและปฏิสังขรณ์

