
 
 

ท่ี  สศป ๐๓๐๘/ว๑๓๔ สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม 
 แผนกสามัญศึกษา เขต ๘  วัดลําดวน 
 อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 

 

 ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนส2งเสริมแหล2งเรียนรู4และห4องสมุดในโรงเรียน ประจําป6งบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

เรียน ผู4อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘  ทุกโรงเรียน 
 

สิ่งท่ีส2งมาด4วย ๑. ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห2งชาติ  จํานวน  ๑  ชุด 
  ๒. แบบคําขอรับเงินอุดหนุนฯ    จํานวน  ๑  ชุด 
 

  ด4วย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห2งชาติ ได4รับจัดสรรงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนส2งเสริมแหล2ง
เรียนรู4และห4องสมุดในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค= เพ่ือส2งเสริมแหล2งเรียนรู4และห4องสมุดในโรงเรียน เป>นศูนย=กลางใน
การศึกษา สามารถเสริมสร4างความรู4และประสบการณ=ได4อย2างหลากหลาย 
 

  สํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ จึงแจ4งให4โรงเรียนท่ีมีความประสงค=
ขอรับเงินอุดหนุน ดําเนินการตามประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแห2งชาติ เรื่อง เกณฑ=การจัดสรรเงินอุดหนุน
ส2งเสริมแหล2งเรียนรู4และห4องสมุดในโรงเรียน ให4กรอกข4อมูลตามแบบคําขอรับเงินอุดหนุนส2งเสริมแหล2งเรียนรู4และ
ห4องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ตามแนบท4ายประกาศ ๑) ผ2านความเห็นชอบจากประธานเขต
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และส2งให4สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เพ่ือดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ผู4อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลงนามรับรอบเอกสารแบบคําขอรับเงินอุดหนุน 
  ๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวบรวมเอกสารแบบคําขอรับเงินอุดหนุน ส�งกองพุทธศาสน

ศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ ภายในวันศุกร�ท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส2งมาด4วย) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และพิจารณาดําเนินการต2อไป 
 

 เรียนมาด4วยความนับถือ 
  
  

 (พระโสภณพุทธิธาดา) 
 ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 

 
กองอํานวยการ 
โทรศัพท=/โทรสาร ๐ ๔๒๔๖ ๑๑๕๒, ๐๘ ๘๘๗๖ ๖๖๑๐ 
ไปรษณีย=อิเล็กทรอนิกส=  group_ps_8@hotmail.com 









 
แบบค ำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕........... 
........................................................ 

 

๑.  โรงเรียน.......................................................วัด.......................................ต ำบล.................................. ... 

อ ำเภอ..............................จังหวัด.......................................เปดิด ำเนินกำรสอนเมื่อปี  พ.ศ. .................. 

๒.  จ ำนวนนักเรียน ( ๓ ปีย้อนหลัง ) 

  ปีกำรศึกษำ  ๒๕…..   จ ำนวน ..............   รูป 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕…..   จ ำนวน ..............   รูป                                                                                                     
ปีกำรศึกษำ  ๒๕…..   จ ำนวน ..............   รูป 

๓.  กำรได้รับจัดสรรเงินงบประมำณอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดที่ผ่ำนมำ  

 ไม่เคยได้รับ                                                                 

      เคยได้รับ 

- จำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ                                                             
                  ปีงบประมำณ   ๒๕….…     จ ำนวน ...................   บำท    

- จำกหน่วยงำน/องค์กรอ่ืน (ระบุชื่อหน่วยงำน/องค์กร)........................................................... 
              ปงีบประมำณ  ๒๕….…     จ ำนวน .......................  บำท 

๔.  แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด (ยกเว้นประเภทครุภัณฑ์) 

 จัดท ำ/ปรับปรุง/รักษำ แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด    งบประมำณ........................... บำท 

 จัดซื้อหนังสือ วำรสำร สิ่งพิมพ์       งบประมำณ........................... บำท 

 จัดซื้อสื่อและนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำในห้องสมุด    งบประมำณ........................... บำท 

 จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมดุ  งบประมำณ........................... บำท 

 อ่ืน ๆ (ระบุรำยกำร)………………………..      งบประมำณ........................... บำท             

        รวมงบประมำณทั้งสิ้น .............................................. บำท 

๕.  เอกสำร, หลักฐำน  เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

๕.๑  แผนงำน/โครงกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด      จ ำนวน............  โครงกำร 

๕.๒  แผนผังแสดงรำยละเอียดภำยในแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด      จ ำนวน............  แผ่น 

๕.๓  เอกสำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย         จ ำนวน…….…..  แผ่น  

๕.๔  ภำพถ่ำยสีขนำด ไม่เล็กกว่ำ ๔  x ๖ นิ้ว และถ่ำยไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน (ควรเป็นภำพถ่ำยที่เห็น
สภำพโดยรวมของห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่ำ ๔ ภำพ พร้อมค ำอธิบำย)       จ ำนวน.............  ภำพ    

    

                                                        / 6. กำรบรหิำร.... 
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๖.  กำรบริหำรจัดกำรแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด  

   เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ 

   ครูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

   นักเรียนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 

         อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) ............................................     

๗. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดที่โรงเรียนมีอยู่ในปัจจุบัน 

 ๗.๑  ขนำดของห้องสมุด     กว้ำง  x ยำว  ...........  เมตร     

 ๗.๒  หนังสือ                        จ ำนวน  ............   เล่ม 

 ๗.๓  วำรสำร,สิ่งพิมพ์            จ ำนวน  ............  ฉบับ 

 ๗.๔  ชั้นวำงหนังสือ    จ ำนวน  ............  ตัว 

 ๗.๕  โต๊ะ     จ ำนวน  ............  ตัว 

 ๗.๖  เก้ำอ้ี     จ ำนวน  ............  ตัว 

 ๗.๗  เครื่องคอมพิวเตอร์ (พร้อมใช้งำน)   จ ำนวน  ............  เครื่อง 

 ๗.๘  เครื่องพิมพ์ดีด      (พร้อมใช้งำน)  จ ำนวน  ............  เครื่อง 

 ๗.๙  อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)........................................................... 

๘.  สถิติผู้ใช้แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด    

   จ ำนวนสมำชิกภำยใน(เฉลี่ยเดือนละ)    จ ำนวน .................. รูป/คน 

   จ ำนวนสมำชิกภำยนอก (เฉลี่ยเดือนละ) จ ำนวน................... รูป/คน 

   

 

                                         ขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นจริงทุกประกำร 

         

                                        ลงชื่อ……………………………………………... 

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

                                              ผู้จัดกำรโรงเรียน/ผูบ้ริหำรโรงเรียน……………………………………..                    

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

 
/ ควำมเห็น.… 

 



- ๓ - 
 

ควำมเห็นประธำนเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม  แผนกสำมัญศึกษำ เขต.................…………………….………… 

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

        

รับรองตำมนี้ 

 

           ลงชื่อ……………………………………………… 

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

ประธำนเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม  แผนกสำมัญศึกษำ  เขต………… 

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

 
 
 
ควำมเห็นผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด ..............................................................................  
........................................................................................................................................................................  
 
 
              รับรองตำมนี้              
 
 
                ลงชื่อ……………………………………………… 
               (…….............………………………………………..) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด …………………… 
วันที่….....……เดือน……....................………พ.ศ. ............. 


