
 

คำชี้แจงการจัดทำรายงานผล 
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดทำเอกสารแบบรายงานผล มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (สำหรับวัด) 
๑.๒ แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ (สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด) 

๒. ในการรายงานผลการใช้จ่ายเงินนั้น ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
 ในส่วนกลาง 
 ๑. ให้วัดที่ได้รับเงินอุดหนุน จัดทำแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุน          

วัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่จัดทำให้ 
 ๒. ให้วัดที่ได้รับเงินอุดหนุน ส่งแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และเอกสารหลักฐาน 

ที่เกี ่ยวข้อง ทางไปรษณีย์ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนสถาน พร้อมไฟล์รูปภาพ  
ทาง E-mail : buranawat@hotmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 256๕ 

 ในส่วนภูมิภาค 
 ๑. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จัดทำสำเนาแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมให้แก่วัด          

ที่ได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการดังกล่าว หรือวัดที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 ๒. เมื ่อวัดดำเนินโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

รวบรวมแบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมของวัด เพื่อจัดทำสรุป            
เป็นภาพรวมของจังหวัด ตามแบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม (สำหรับ พศจ.) โดยดำเนินการจัดทำสรปุรายงานผล ดังนี้ 

  ๒.๑ สรุปรวบรวมผล จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ ในภาพรวมของจังหวัด 
  ๒.๒ สรุปรวบรวมงบประมาณคงเหลือ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในภาพรวมของจังหวัด 
  ๒.๓ คัดเลือกรูปภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 รูป/วัด ของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม               

จากแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม (สำหรับวัด) และนำมาจัดทำสรุปผล (ให้นำเสนอรูปภาพให้ครบทุกวัด 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ วัดละไม่น้อยกว่า ๔ รูปภาพ (ภาพถ่ายเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง)) 

 ๓. ดำเนินการจัดส่งเฉพาะแบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ และแบบฟอร์มสรุปผล  
การดำเนินโครงการ/กิจกรรม (สำหรับ พศจ.) ทางไปรษณีย์ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนสถาน 
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 256๕ 

  ในส ่วนของแบบรายงานการใช้จ ่ายเง ินอ ุดหน ุนฯ แบบรายงานผลการจ ัดก ิจกรรม             
(สำหรับวัด) และเอกสารที ่เกี ่ยวข้องในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละวัด ให้สแกนเป็นไฟล์ pdf           
และจัดส่งมาพร้อมไฟล์รูปภาพ ทาง E-mail : buranawat@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 256๕ 
โดยเอกสาร ฉบับจริง ให้เก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ไม่ต้องนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
   

 

 

 

 

mailto:buranawat@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๑๕%20กันยายน%20256๕%20โดย
mailto:buranawat@hotmail.com%20ภายในวันที่%20๑๕%20กันยายน%20256๕%20โดย


 
(สำหรับวัด) 

 
แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  

โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
               วัด.............................................................  
               แขวง/ตำบล................เขต/อำเภอ............ 
               จังหวัด……………………………………………….. 
 
       วันที่................เดือน...........................พ.ศ. .......... 

เจริญพร  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  อาตมาภาพ.................................................................  ตำแหน่ง ............................ ................ 
วัด.........................................................ที่อยู่ เลขท่ี .. .................หมู่ท่ี ...........ถนน ............................................. 
แขวง/ตำบล......................................... เขต/อำเภอ ................................จังหวัด ........................ ....................... 
รหัสไปรษณีย์ ............................................. 

  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5ส  ผ่านธนาคาร......................สาขา............................... ชื่อบัญชี ................................... 
เลขที่บัญชี ......................................... จำนวนเงิน 1๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

   ได ้นำเง ินไปใช ้ เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดก ิจกรรมพัฒนาว ัด  ด ้วยแนวทาง 5ส  
จำนวน ..................................................บาท    (...................................................................................)  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์   จำนวน...............................................บาท  
๒. ค่าอุปกรณ์      จำนวน...............................................บาท  

(สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ) 
  3.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน................................................บาท  
       (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐ รูป/คน) 

๔. มีเงินคงเหลือ   จำนวน................................................บาท  

  จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบ  
 
     ลงชื่อ ............................................... ............. 
              (......................................................)  
     ตำแหน่ง...................................................... 
     วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ...... ...... 
 
หมายเหตุ   ๑. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
                    ส่วนกลาง      จัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  
                              จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕              
                    ส่วนภูมิภาค   จัดส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภายในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
   ๒.  กรณียังมีเงินคงเหลือ นำส่งคืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 



  
 (สำหรับวัด) 

     หน้า 1 
 

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม 
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 256๕ 

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

๑. วัด.........................................................................................  
๒. ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มตั้งแต่วันที่......................................   สิ้นสุดวันที่................................................... 
๓. รายละเอียดกิจกรรม 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ดำเนินการ 
 
 
 
 

  

๔. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 - พระภิกษุ ................................ รูป  - นักเรียน/นักศึกษา................................ คน 
 - สามเณร ................................ รูป  - ประชาชน    ................................ คน 
       - อ่ืนๆ.................    ................................ คน 
       รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ................................ รูป/คน 
๕. งบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับ 
   - งบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน..............................บาท 
 งบประมาณที่จ่าย 
  - งบประมาณที่จ่ายจริง     จำนวน..............................บาท 
 งบประมาณคงเหลือ 
  คงเหลือ       จำนวน..............................บาท 
๖. ปัญหา/อุปสรรค 
             
              
๗. ข้อเสนอแนะ 
             
              
 
  รับรองข้อมูล ตามนี้    ลงชื่อ        
              (               ) 
        (เจ้าอาวาส/เจ้าคณะอำเภอ/เจ้าคณะจังหวัด วัดที่จัดกิจกรรม) 
 
  ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง   ลงชื่อ      
              (                      ) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด   
 
หมายเหตุ ๑.  เอกสารสามารถพิมพ์ได้ โดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ 
 ๒.   เอกสารฉบับนี้ และข้อมูล/ภาพถ่าย ให้บันทึกลงในแผ่น CD โดยส่วนภูมิภาค ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
 ๓.   จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๗๐ รูป/คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๔.  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ในการจัดกิจกรรม 
ขอให้ดำเนินการตามมาตรการของทางราชการ 

 
 



 
(สำหรับวัด) 

      หน้า 2 
 

ภาพประกอบการดำเนินการจัดกิจกรรม 
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 256๕ 

ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อน - หลัง 

วัด.......................................ตำบล ..................... อำเภอ............................. จังหวัด ..................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
         
 
 
 
 

 

 

 

 



 
(สำหรับวัด) 

      หน้า 3 
 

ภาพประกอบการดำเนินการจัดกิจกรรม 
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 256๕ 

ภาพถ่ายเปรียบเทียบก่อน - หลัง 

วัด.......................................ตำบล ..................... อำเภอ............................. จังหวัด ..................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
        รับรองข้อมูลตามนี้ 
 
 
        (    ) 
      ตำแหน่ง เจ้าอาวาส/รองเจ้าอาวาส/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

 

 

 

 



 
(สำหรับวัด) 

      หน้า ๔ 
 

เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ 
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* หมายเหตุ : แนบใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการใช้จ่ายเงินอ่ืนๆ  
 
 



 
(สำหรับ พศจ.) 

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

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

งบประมาณที่ได้รับ จำนวน.................วัด วัดละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน......................บาท 

  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการ 
เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ดังนี้ 

ลำดับที่ วัด อำเภอ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมทั้งสิ้น   

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

เงินอุดหนุนคงเหลือ (ถ้ามี) (ทำเครื่องหมาย  ในช่อง) 
   ดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมด โดยไม่มีเงินอุดหนุนคงเหลือ 
   เงินอุดหนุน คงเหลือ จำนวน .................................... บาท (......................................................... ..) 
       เนื่องจาก ............................................................................................ .............................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
 
 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองข้อมูล 
      (...............................................)           (.............................................) 
       ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด................... 
 
 
หมายเหตุ   ๑. แบบรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม (สำหรับวัด) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

      ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละวัด ฉบับจริง ให้เก็บไว้ที ่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
       ไม่ต้องนำส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  ๒. หากเงินอุดหนุนดังกล่าว คงเหลือ ให้ดำเนินการส่งคืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยดำเนินการ 
       ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

  3.  เอกสารฉบับน้ี ส่งกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน 256๕



(สำหรับ พศจ.) 
                  หน้า 1 

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

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

1. ข้อมูลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณ, ผู้เข้าร่วม) 
 

ที ่ วัด อำเภอ 
งบประมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

หมายเหตุ ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

จ่ายจริง คงเหลือ 
พระภิกษุ 

และสามเณร 
นักเรียน 

และนักศึกษา 
ประชาชน อ่ืนๆ รวมทั้งหมด 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

 
ลงชื่อ.................................................................. เจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูล       ลงชื่อ.................................................................. ผู้รับรองข้อมูล 
      (…………………………………………………………)               (…………………………………………………………) 
             ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.....................................................



 
(สำหรับ พศจ.) 

                      หน้า 2 
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

2. งบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรม (คงเหลือ) (ทำเครื่องหมาย  ในช่อง) 

   เงินอุดหนุนใช้จ่ายหมด ไม่มีคงเหลือ 
   เงินอุดหนุน คงเหลือ จำนวน .................................... บาท (......................................................... ..) 
       เนื่องจาก ...................................................................... ...............................................................................  
         ................................................................................................................................ ...................... 
         .................................................................................................................................... .................. 

               หมายเหตุ หากเง ินอุดหนุน คงเหลือ ให้ดำเนินการส่งคืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
โดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

 
๓. ปัญหา/อุปสรรค (ภาพรวมจังหวัด ข้อมูลจากแบบรายงาน (สำหรับวัด) ของแต่ละวัด) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๔. ข้อเสนอแนะ (ภาพรวมจังหวัด ข้อมูลจากแบบรายงาน (สำหรับวัด) ของแต่ละวัด) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   
             (...............................................)  
 
 
       ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองข้อมูล  
                  (.............................................) 
      ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด.............................. 

 

 

 



(สำหรับ พศจ.) 
                      หน้า 3 

แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
 

5. ภาพกิจกรรมการจดักิจกรรม Big Cleaning Day  (ภาพรวมจังหวัด ข้อมูลจากแบบรายงาน (สำหรับวดั) โดยคัดเลือกจากแตล่ะวัด) 

 วัด ............................................................... ตำบล ................................................. อำเภอ...........................................จังหวัด.................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

วัด ............................................................... ตำบล ................................................................ อำเภอ........................................................จังหวัด............................................................. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล      ลงชื่อ..............................................ผู้รับรองข้อมูล  
      (...............................................)              (.............................................) 
          ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด................... 
 

หมายเหตุ :: ให้นำเสนอรูปภาพการจัดกิจกรรมให้ครบทุกวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จัดเรียงวัดละไม่น้อยกว่า ๔ รูปภาพ  

 

 

 



 
(สำหรับ พศจ.) 

หน้า ๔ 
เอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ 

โครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 256๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** หมายเหตุ :  แนบใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการใช้จ่ายเงินอ่ืนๆ ให้ครบทุกวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
         

 


