
 

ค ำช้ีแจงกำรจัดท ำรำยงำนผล 
โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
 

๑. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ได้จัดท ำเอกสำรแบบรำยงำนผล มีรำยละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ (ส ำหรับวัด) 
๑.๒ แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ (ส ำหรับส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด) 

๒. ในกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินนั้น ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ในส่วนกลำง 
 ๑. ให้วัดที่ได้รับเงินอุดหนุน จัดท ำแบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรเงินอุดหนุน          

วัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำมแบบฟอร์มที่จัดท ำให้ 
 ๒. ให้วัดที่ได้รับเงินอุดหนุน ส่งแบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ และเอกสำรหลักฐำน 

ที่เกี่ยวข้อง ทำงไปรษณีย์ส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กองพุทธศำสนสถำน พร้อมไฟล์รูปภำพ  
ทำง E-mail : buranawat@hotmail.com ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 256๔ 

 ในส่วนภูมิภำค 
 ๑. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด จัดท ำส ำเนำแบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมให้แก่วัด          

ที่ได้รับเงินอุดหนุนตำมโครงกำรดังกล่ำว หรือวัดที่เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 ๒. เมื่อวัดด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว ให้ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 

รวบรวมแบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ และแบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมของวัด เพ่ือจัดท ำสรุป            
เป็นภำพรวมของจังหวัด ตำมแบบฟอร์มรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ และแบบฟอร์มสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรม (ส ำหรับ พศจ.) โดยด ำเนินกำรจัดท ำสรปุรำยงำนผล ดังนี้ 

  ๒.๑ สรุปรวบรวมผล จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม งบประมำณ ในภำพรวมของจังหวัด 
  ๒.๒ สรุปรวบรวมงบประมำณคงเหลือ ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในภำพรวมของจังหวัด 
  ๒.๓ คัดเลือกรูปภำพ จ ำนวน 4 รูป ของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม จำกแบบรำยงำนผล

กำรจัดกิจกรรม (ส ำหรับวัด) ของแต่ละวัด และน ำมำจัดท ำสรุปผล 
 ๓. ด ำเนินกำรจัดส่งเฉพำะแบบฟอร์มรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ และแบบฟอร์มสรุปผล  

กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม (ส ำหรับ พศจ.) ทำงไปรษณีย์ส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ กองพุทธศำสนสถำน 
ภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน 256๔ 

  ในส่วนของแบบรำยงำนกำรใช้ จ่ ำยเงิน อุดหนุนฯ แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม             
(ส ำหรับวัด) และเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมของแต่ละวัด ให้สแกนเป็นไฟล์ pdf           
และจัดส่งมำพร้อมไฟล์รูปภำพ ทำง E-mail : buranawat@hotmail.com ภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน 256๔ 
โดยเอกสำร ฉบับจริง ให้เก็บไว้ที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ไม่ต้องน ำส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
   

 

 

 

 

 

mailto:buranawat@hotmail.com%20โดย
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(ส ำหรับวัด) 
 

แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน  
โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

               วัด.............................................................  
               แขวง/ต ำบล................เขต/อ ำเภอ............ 
               จังหวัด……………………………………………….. 
 
       วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .......... 

เจริญพร  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

  อำตมำภำพ.................................................................  ต ำแหน่ง ............................ ................ 
วัด.........................................................ที่อยู่ เลขท่ี ...................หมู่ที่ ...........ถนน ........ ..................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ ................................จังหวัด ........................ ....................... 
รหัสไปรษณีย์ .............................................  

  ได้รับเงินอุดหนุนโครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
พัฒนำวัด ด้วยแนวทำง 5ส  ผ่ำนธนำคำร......................สำขำ............................... ชื่อบัญชี ................................... 
เลขที่บัญชี ......................................... จ ำนวนเงิน 1๐,๐๐๐ บำท  (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 

   ได้น ำ เงินไปใช้ เ พ่ือเป็นค่ำ ใช้จ่ ำย ในกำร จัดกิจกรรมพัฒนำวัด  ด้วยแนวทำง 5ส  
จ ำนวน ..................................................บำท    (...................................................................................)  
รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

๑. ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์   จ ำนวน...............................................บำท  
๒. ค่ำอุปกรณ์      จ ำนวน...............................................บำท  

(ส ำหรับท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรค) 
  3.  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม   จ ำนวน................................................บำท  
       (ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ๑๐๐ รูป/คน) 

๔. มีเงินคงเหลือ   จ ำนวน................................................บำท  

  จึงเจริญพรมำเพ่ือทรำบ  
 
     ลงชื่อ ............................................... ............. 
              (......................................................)  
     ต ำแหน่ง...................................................... 
     วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ...... ...... 
 
หมำยเหตุ   ๑. แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 
                    ส่วนกลำง      จัดส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล  
                              จังหวัดนครปฐม ภำยในวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔              
                    ส่วนภูมิภำค   จัดส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ภำยในวันที่ ๖ กันยำยน ๒๕๖๔ 
   ๒.  กรณียังมีเงินคงเหลือ น ำส่งคืนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 
  



 (ส ำหรับวัด) 
     หน้ำ 1 

 
แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 

โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ 
จังหวัด ........................................................ 

 
๑. วัด.........................................................................................  
๒. ระยะเวลำด ำเนินกำร เริ่มตั้งแต่วันที่......................................   สิ้นสุดวันที่................................................... 
๓. รำยละเอียดกิจกรรม 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถำนที่ด ำเนินกำร 
 
 
 
 

  

๔. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 - พระภิกษุ ................................ รูป  - นักเรียน/นักศึกษำ................................ คน 
 - สำมเณร ................................ รูป  - ประชำชน    ................................ คน 
       - อ่ืนๆ.................    ................................ คน 
       รวมผู้เข้ำร่วมทั้งสิ้น ................................ รูป/คน 
๕. งบประมำณ 
 งบประมำณที่ได้รับ 
   - งบประมำณที่ได้รับจำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จ ำนวน..............................บำท 
 งบประมำณที่จ่ำย 
  - งบประมำณที่จ่ำยจริง     จ ำนวน..............................บำท 
 งบประมำณคงเหลือ 
  คงเหลือ       จ ำนวน..............................บำท 
๖. ปัญหำ/อุปสรรค 
             
              
๗. ข้อเสนอแนะ 
             
              
 
  รับรองข้อมูล ตำมนี้    ลงชื่อ        
              (               ) 
        (เจ้ำอำวำส/เจ้ำคณะอ ำเภอ/เจ้ำคณะจังหวัด วัดที่จัดกิจกรรม) 
 
  ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง   ลงชื่อ      
              (                      ) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด   
 
หมำยเหตุ ๑.  เอกสำรสำมำรถพิมพ์ได้ โดยใช้กระดำษ ขนำด เอ ๔ 
 ๒.   เอกสำรฉบับนี้ และข้อมูล/ภำพถ่ำย ให้บันทึกลงในแผ่น CD โดยส่วนภูมิภำค ส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด 
 ๓.  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ รูป/คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ของโครงกำร 

๔.  เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ในกำรจัดกิจกรรม 
ขอให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรของทำงรำชกำร 

 
 



(ส ำหรับวัด) 
      หน้ำ 2 

 
 

ภำพประกอบกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ 

วัด.......................................ต ำบล ..................... อ ำเภอ............................. จังหวัด ..................................... 

วันที่ ............................................ เดือน ................................................. พ.ศ. ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 



 
(ส ำหรับวัด) 

      หน้ำ 3 
 

ภำพประกอบกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปี พ.ศ. 256๔ 

วัด.......................................ต ำบล ..................... อ ำเภอ............................. จังหวัด ..................................... 

วันที่ ............................................ เดือน ................................................. พ.ศ. ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมอ่ืนๆ ระบุ ................................... (กิจกรรม) ................................... 

 
        รับรองข้อมูลตำมนี้ 
 
 
        (    ) 
      ต ำแหน่ง เจ้ำอำวำส/รองเจ้ำอำวำส/ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส 

  

 

 

 

 



(ส ำหรับ พศจ.) 

แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 

จังหวัด ........................................................................ 

งบประมำณที่ได้รับ จ ำนวน.................วัด วัดละ 10,000 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน......................บำท 

  ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ได้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตำมโครงกำร 
เงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 

ล ำดับที่ วัด อ ำเภอ จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น   

ตัวอักษร .................................................................................................................... ........... 

เงินอุดหนุนคงเหลือ (ถ้ำมี) (ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง) 
   ด ำเนินกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนทั้งหมด โดยไม่มีเงินอุดหนุนคงเหลือ 
   เงินอุดหนุน คงเหลือ จ ำนวน .................................... บำท (......................................................... ..) 
       เนื่องจำก ................................................................................................................... ....................... 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 
 
ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล  ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองข้อมูล 
      (...............................................)           (............................................ .) 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด................... 
 
 
หมำยเหตุ   ๑. แบบรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ แบบรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม (ส ำหรับวัด) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง  

      ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมของแต่ละวัด ฉบับจริง ให้เก็บไว้ที่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด  
       ไม่ต้องน ำส่งส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

  ๒. หำกเงินอุดหนุนดังกล่ำว คงเหลือ ให้ด ำเนินกำรส่งคืนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ โดยด ำเนินกำร  
       ให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

  3.  เอกสำรฉบับน้ี ส่งกองพุทธศำสนสถำน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ภำยในวันท่ี ๑๕ กันยำยน 256๔



(ส ำหรับ พศจ.) 
                  หน้ำ 1 

แบบฟอร์มสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  

 
จังหวัด ............................................................. 

1. ข้อมูลผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม (งบประมำณ, ผู้เข้ำร่วม) 
 

ที ่ วัด อ ำเภอ 
งบประมำณ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 

หมำยเหตุ ที่ได้รับกำร
อุดหนุน 

จ่ำยจริง คงเหลือ 
พระภิกษุ 

และสำมเณร 
นักเรียน 

และนักศึกษำ 
ประชำชน อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 
ลงชื่อ.................................................................. เจ้ำหน้ำที่บนัทึกข้อมูล       ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับรองข้อมูล 
      (…………………………………………………………)               (…………………………………………………………) 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด.....................................................



 
(ส ำหรับ พศจ.) 

                      หน้ำ 2 
แบบฟอร์มสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  

โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
 

2. งบประมำณกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม (คงเหลือ) (ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง) 

   เงินอุดหนุนใช้จ่ำยหมด ไม่มีคงเหลือ 
   เงินอุดหนุน คงเหลือ จ ำนวน .................................... บำท (......................................................... ..) 
       เนื่องจำก ............................................................................................................. ........................................ 
         ................................................................................................................................ ...................... 
         ......................................................................................................................................................  

               หมำยเหตุ หำกเงินอุดหนุน คงเหลือ ให้ด ำเนินกำรส่งคืนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ   
โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  

 
๓. ปัญหำ/อุปสรรค (ภำพรวมจังหวัด ข้อมูลจำกแบบรำยงำน (ส ำหรับวัด) ของแต่ละวัด) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. ข้อเสนอแนะ (ภำพรวมจังหวัด ข้อมูลจำกแบบรำยงำน (ส ำหรับวัด) ของแต่ละวัด) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ...............................................เจำ้หน้ำท่ีบนัทึกข้อมูล  
             (...............................................)  
 
 
       ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองข้อมูล  
                  (.............................................) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด.............................. 

 

 

 



(ส ำหรับ พศจ.) 
                      หน้ำ 3 

แบบฟอร์มสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
โครงกำรเงินอุดหนุนวัดกลำงใจชุมชน โครงกำรวัด ประชำ รัฐ สร้ำงสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔  
 

5. ภำพกิจกรรมกำรจดักิจกรรม Big Cleaning Day  (ภำพรวมจังหวัด ข้อมูลจำกแบบรำยงำน (ส ำหรับวัด) โดยคัดเลือกจำกแตล่ะวัด) 

 วัด ............................................................... ต ำบล ................................................. อ ำเภอ...........................................จังหวดั.................................................... 

       วันที ่............................................ เดือน ................................................. พ.ศ. ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

วัด ............................................................... ต ำบล ................................................................ อ ำเภอ........................................................จงัหวัด............................................................. 

         วันที ่............................................ เดอืน ................................................. พ.ศ. ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมอ่ืนๆ ระบุ ................................... (กิจกรรม) ................................... 
    

ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล      ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองข้อมูล  
      (...............................................)              (.............................................) 
          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด................... 


