
แบบสํารวจขอมูลวัดที่ประสบวินาศภัย 
 
ประเภท          อุทกภัย            วาตภัย        อัคคีภัย      สาเหตุเกิดจาก…………………………. 

เจริญพร    ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. ประมาณการคาเสียหาย 

  2. ภาพถาย…………………………………..  รวม    5   ภาพ  

  3. ผลการตรวจสอบสาเหตุการเกิดอัคคีภัยของเจาหนาทีตํ่ารวจ (เฉพาะวัดที่ประสบอัคคีภัย)     

  ดวยวัด…………………………….  ต้ังอยูบาน…………………………..  หมูที…่……… 

ตําบล…………………..…..  อําเภอ…………….……   จังหวัด ลําปาง    โทรศัพท……………………….    

ชื่อเจาอาวาสวัด……………………………….ฉายา…………………………  อาย…ุ… …ป    …….พรรษา 

ตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆเปน 

  เจาอาวาส        รองเจาคณะตําบล  เจาคณะตําบล 

  รองเจาคณะอําเภอ       เจาคณะอําเภอ  รองเจาคณะจังหวัด 

  เจาคณะจังหวดั        รองเจาคณะภาค  เจาคณะภาค 

  เจาคณะใหญ 

ในพรรษาที่แลว  ป  พ.ศ. ………………..   มีภิกษ…ุ……….….….รูป   สามเณร………………….รูป 

ออกพรรษาแลวเหลือภิกษสุามเณรอยู  ดังนี้  ภิกษ…ุ………………รูป   สามเณร………………….รูป 

จํานวนศิษยวดัในปจจุบัน…………….คน   จํานวนชีในปจจุบนั………………คน 

ผูมาอาศัยวัดเพื่อปฏิบัติธรรมเปนประจาํ……………………………………….คน 

จํานวนศาสนกิชนที่มารวมบําเพ็ญกุศล - ในวนัธรรมสวนะ     ประมาณ…………………..คน 

     - ในวนัสําคัญทางศาสนา     ประมาณ…………………..คน 

     - ในวนัสําคัญอ่ืน ๆ        ประมาณ…………………..คน 
 
ความสาํคัญของวัด 

เปนวัดที่ถูกตองตามกฎหมาย คือ ไดรับอนุญาตใหสรางและต้ังวัดเรียบรอยแลว    

เปนพระอารามหลวง   

  เปนวัดพัฒนาตามโครงการของสํานกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

  เปนวัดพัฒนาที่มีผลงานดีเดนจนไดรับพัดและประกาศนียบัตรพัฒนาจาก 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ                          

  เปนหนวยอบรม อ.ป.ต. 

  เปนวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร 

  เปนวัดที่อยูในทองถิน่กนัดาร 

  เปนวัดที่อยูในพื้นที่อันตราย 
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การศึกษาอบรมภายในวัด 
  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  จํานวนนักเรียน……………..รูป 

  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  จํานวนนักเรียน……………..รูป 

  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  จํานวนนักเรียน……………..รูป 

  มีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย  จํานวนนักเรียน……………..คน 

  มีศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด   จํานวนนักเรียน……………..คน 
 
กิจกรรมของวัด 
  - กิจกรรมที่วัดจัดดําเนนิการ  ในวนัธรรมสวนะ  คือ  …………………………………. 

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

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

  - กิจกรรมที่วัดจัดดําเนนิการ  ในวนัสําคัญทางศาสนา  คือ  …………………………. 

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

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

  - กิจกรรมที่วัดจัดดําเนนิการ  ในวนัสําคัญอ่ืน ๆ  คือ  ………………………………... 

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

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

  - วัดเปนศูนยกลางชุมชนในการจัดกิจกรรมใดบาง  จากหัวขอตอไปนี ้

   การจัดต้ังธนาคารขาว 

   การจัดต้ังธนาคารโค-กระบือ 

   การจัดต้ังธนาคารยา 

   การจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุพืช 

   การจัดต้ังสหกรณประจําหมูบาน  

 ศูนยฝกวิชาชีพ 

   ศูนยกระจายเสียงตามสายเพื่อเผยแพรธรรมะและขาวสาร 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุเฉพาะช่ือกจิกรรม)…………………………………………... 

   ………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………………… 
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เสนาสนะภายในวัดกอนประสบวินาศภัยมีดังนี้  
(เฉพาะที่ยงัสามารถใชประกอบพิธีการทางศาสนาและใชอยูอาศัยได) 

  - อุโบสถ     จํานวน  1  หลัง    ขนาดกวาง……………เมตร  ยาว…………เมตร 

     ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อป  พ.ศ.  ………………… 

  - วิหาร  จํานวน  1  หลัง    ขนาดกวาง……………เมตร  ยาว…………เมตร 

  - ศาลาการเปรียญ    จํานวน 1 หลัง  ขนาดกวาง……………เมตร  ยาว…………เมตร

    

  - กุฏิ  จํานวน………………หลัง   

   หลังที่  1    ขนาดกวาง…………………..เมตร   ยาว…………………..เมตร 

   หลังที่  2    ขนาดกวาง…………………..เมตร   ยาว…………………..เมตร 

   หลังที่  3    ขนาดกวาง…………………..เมตร   ยาว…………………..เมตร 

   หลังที่  4    ขนาดกวาง…………………..เมตร   ยาว…………………..เมตร 

   หลังที่  5    ขนาดกวาง…………………..เมตร   ยาว…………………..เมตร 

ฯลฯ 

  - โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ลักษณะของอาคารเรียนเปนอาคารแบบ……………….ชั้น 

     ขนาดกวาง…………..เมตร  ยาว………….เมตร (หากมีขอมูลมากกวานี้โปรดระบุ) 

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

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

- หอสวดมนต ขนาดกวาง……………………เมตร    ยาว……………………เมตร 

- ศาลา  ขนาดกวาง……………………เมตร    ยาว……………………เมตร 

- โรงครัว ขนาดกวาง……………………เมตร    ยาว……………………เมตร 

- หองสุขา ขนาดกวาง……………………เมตร    ยาว……………………เมตร 

- อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………….. 

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

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

เสนาสนะที่ไดรับความเสียหาย 

  1.  ……………………………………………………………………………………… 

       คาเสียหายประมาณ………………………..บาท  (ตามบัญชีประมาณการที่แนบ) 

  2.  ……………………………………………………………………………………… 

       คาเสียหายประมาณ………………………..บาท  (ตามบัญชีประมาณการที่แนบ) 

  3.  ……………………………………………………………………………………… 

       คาเสียหายประมาณ………………………..บาท  (ตามบัญชีประมาณการที่แนบ) 
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  4.  ……………………………………………………………………………………… 

       คาเสียหายประมาณ………………………..บาท  (ตามบัญชีประมาณการที่แนบ) 

  5.  ……………………………………………………………………………………… 

       คาเสียหายประมาณ………………………..บาท  (ตามบัญชีประมาณการที่แนบ) 

ในการบูรณะปฏิสังขรณเสนาสนะดังกลาวขางตน  จาํเปนตองใชงบประมาณทัง้ส้ิน………………บาท 

ขณะนี้ทางวัดมีวัสดุอุปกรณและทุนทรัพยแลวหรือไม  ……………………    หากมี  คือ 

  หิน   อิฐ    ปูน 

  ทราย   กระเบ้ือง   เหล็กเสน 

  ไม   วงกบ    ประตู 

  หนาตาง              เงินสด  จํานวน……………………………บาท 

  อ่ืน ๆ 

  รวมคาวัสดุอุปกรณและเงนิสดทีว่ัดมีอยูแลว  เปนเงิน……………………………บาท 

เสนาสนะที่ขอรับเงินอุดหนนุในคร้ังนี้เคยไดรับเงินอุดหนนุจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติมาบางแลว 

หรือไม  เคยไดรับ         ไมเคยไดรับ 

หากเคยไดรับเงินอุดหนนุบูรณะวัดมาแลว  โปรดระบุ 

ป  พ.ศ. ……………………... ไดรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จํานวน………………………บาท 

ป  พ.ศ. ……………………... ไดรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จํานวน………………………บาท 

ป  พ.ศ. ……………………... ไดรับเงินอุดหนุนบูรณะวัด จํานวน………………………บาท 

 

 จึงขอเจริญพรมาเพื่อขอเงินอุดหนนุบูรณะวัดที่ประสบวนิาศภัย  จํานวน……………………...บาท

       ขอเจริญพร 

 

(ลงช่ือ)…………………………………. 

เจาอาวาสวัด…………………………... 

วันที…่……….เดือน……………..……พ.ศ. ………….. 

ความเห็นเจาคณะตําบล……………………………………………………………………………….. 

   (ลงช่ือ)………………………………… 

 (…………………………………) 

ความเห็นเจาคณะอําเภอ……………………………………………………………………………… 

   (ลงช่ือ)………………………………… 

 (…………………………………) 
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ความเห็นนายอําเภอ…..………………………………………………………………………………. 

   (ลงช่ือ)………………………………… 

 (…………………………………) 

ความเห็นผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด……………………………………………… 

   (ลงช่ือ)………………………………… 

 (…………………………………) 

    

ความเห็นเจาคณะจังหวดั……………………………………………………………………………… 

   (ลงช่ือ)………………………………… 

 (…………………………………) 

    

ความเห็นผูวาราชการจังหวัด………………………………………………………………………….. 

   (ลงช่ือ)………………………………… 

 (…………………………………) 

 

   

หมายเหตุ 1. กรอกขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ  แตถาชองวางใดไมมีรายละเอียดที่จะกรอกใหวางไว 

        2. เขียนเคร่ืองหมาย  √ ลงใน        หนาขอความที่ตองการ  ถาขอความท่ีตองการมีมากกวา 1 

         ก็สามารถกาเคร่ืองหมายลงหนาขอความนัน้ ๆ ไดทุกขอความ 

        3. ถาเสนาสนะที่ไดรับความเสียหายมมีากกวา  1  หลัง  ใหระบุรายละเอียดใหครบทุกหลัง 

        4. ประมาณการคาเสียหาย  ขอใหวัดจัดทําเฉพาะคาเสียหายของเสนาสนะเทานัน้ (ไมรวมทรัพยสิน 

และส่ิงของ) 

        5. ภาพถายที่สง  คือ  ภาพถายเสนาสนะทีป่ระสบวินาศภัย (หากมีภาพถายเสนาสนะเดิมกอนที่จะ

ประสบภัย  กรุณาแนบไปดวย) 

        6. วัดที่ประสบอัคคีภัยขอใหแนบผลการตรวจสอบสาเหตุการเกดิอัคคีภัยของเจาหนาที่ตํารวจประกอบ        

การพิจารณาดวย 

        7. แบบฟอรมทําไว  3  ชุด    เก็บไวทีว่ัด 1 ชุด  สํานกังานพระพทุธศาสนาจังหวดั 1 ชุด  และสงให

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 1 ชุด 

 

 

 

 

 



 
ประมาณคาใชจายในการบูรณะและปฏิสังขรณ (ประเภทเสนาสนะ) ………………….. 

วัด…………………………………  ตําบล……..…………..  อําเภอ……………………  จังหวัดลาํปาง 

ที่ รายการ จํานวนหนวย 
หนวยละ 
จํานวนเงิน 

รวมเปนเงิน 
บาท 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          ขอรับรองวาเปนจรงิ 
                           ………………………………… 
                                         (.....................................................................) 
                                          เจาอาวาสวัด…………………………………. 



 

ภาพถายเสนาสนะที่ประสบวินาศภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                           
                                        
 
                                            ขอรับรองวาเปนจริง 

 
                     ………………………………… 
                                                       เจาอาวาสวัด…………………………………. 
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