
การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอุดหนุน             

การบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดหนองโพธิ์ ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดหนองโพธิ์ ต าบลหนองไผ่แบน อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
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การบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดตานาด ต าบลเนินแจง อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

 



การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 
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ณ วัดเพชรน้ าผึ้ง ต าบลลานสัก อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดห้วยพระจันทร์ ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดห้วยพระจันทร์ ต าบลหนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดทุ่งทอง ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดทองหลาง ต าบลคอกควาย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

 



การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี 

ณ วัดทุ่งทอง ต าบลทุ่งพง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
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ณ วัดถ้ ารัตนคีรี ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
 

 

 



การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัด 
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ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัอทุยัธำนี 


