การร่วมสนับสนุนโครงการ
1. เช็คหรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนามม “มูลนิธิดวงแก้ว”
จ่าหน้าซองถึง ปณ. พล.ร.ต.ปิโยรส ปรียานนท์ รน.
เลขที่ 1/1 ซ.23 กันตะบุตร ต.ปากน้า อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
2. ร่วมบริจาคผ่านทาง ธนาคารทหารไทย
2.1 ชื่อบัญชี “มูลนิธิดวงแก้ว” เลขที่ 082-229-2876
2.2 ชื่อบัญชี “วัชรธรรม” เลขที่ 040-2-33624-2
เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่
Email: vacharadham@gmail.com
หรือที่โทรสาร 02-049-7184
ประสานงานสนับสนุนโครงการ
โทร. 085-123-9952 และ
081-875-5588

ทีป่ รึกษาโครงการ
วัดป่ าบ้ านตาด อุดรธานี,
วัดป่ าศรัทธาถวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
วัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
มูลนิธดิ วงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์
วัชรธรรมสถาน ของหลวงตาพระมหาบัว จ.นครปฐม
ระยะเวลาดาเนินโครงการ พ.ศ. 2563-2567
ติดตามได้ที่
www.facebook.com/groups/108yrsluangtamahabue/

พระบรมธาตุเจดีย์
ณ วัดป่ าศรั ทธาถวาย จ.อุดรธานี

ขนาดฐานประมาณ 25*25 ม. สูงประมาณ 30 ม.
งบประมาณเบือ้ งต้ น 16 ล้ านบาท
1. เสา 56 ต้ น
ต้ นละประมาณ 20,000 บาท
2. กาแพงแก้ วหินศิลาแรง
งบประมาณ 1,000,000 บาท
3. ศิลาแรง
งบประมาณ 000,000 บาท
4. กระเบื ้อง
งบประมาณ 1,000,000 บาท
5. แผ่นแกรนิตจารึกธรรม 45 แผ่นๆละ ประมาณ 00,000 บาท
6. พระประธานชันบน
้
งบประมาณ 000,000 บาท
7. พระประธานชันล่
้ าง
งบประมาณ 000,000 บาท
8. พระทองคาประดิษฐานในเจดีย์ งบประมาณ 0,000,000 บาท
9. พระเงินประดิษฐานในเจดีย์ งบประมาณ 1,000,000 บาท
10. พระหินจุนเจียประดิษฐานในเจดีย์ งบประมาณ 1 ล้ านบาท
11. ชุดบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ งบประมาณ 000,000 บาท
10. หุ้มแผ่นจังโก้
งบประมาณ 1,000,000 บาท
13. หุ้มทององค์เจดีย์
งบประมาณ 0,000,000 บาท
14. ปลียอดเจดีย์
งบประมาณ 000,000 บาท
10. ฉัตรทองคาประดับเพชรพลอย งบประมาณ 000,000 บาท
11. หยดน ้าค้ างปิ ดทอง
งบประมาณ 100,000 บาท
11. ทาสี ปิ ดทอง และวอลเปเปอร์ งบประมาณ 000,000 บาท
18. ประตูสแตนเลส บนล่าง
งบประมาณ 000,000 บาท
19. ปูนผสมสาเร็จ
งบประมาณ 0,000,000 บาท
00. เหล็ก
งบประมาณ 0,000,000 บาท

โครงการ
๑๐๘ ปี ชาตกาล
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ด้ วยความสานึกในพระคุณขององค์หลวงตาพระมหา
บัว ญาณสัมปั นโน ที่มีตอ่ มูลนิธิดวงแก้ วฯ และพุทธบริ ษัท
ประชาชนคนไทย ที่ท่านมีเมตตาเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และกิจการทางสาธารณกุศลต่าง ๆ ตลอดชีวิตของท่าน
นันเป็
้ นช่วงชีวิตแห่งการทางานและสร้ างผลงาน ซึง่ มิอาจ
ป ร ะ ม ว ล ก ล่ า ว ไ ด้ อ ย่ า ง ห ม ด สิ ้น ทั ้ง ง า น ด้ า น
พระพุ ท ธศาสนา ด้ านการสาธารณสุ ข ด้ านสั ง คม
สงเคราะห์ แก่หน่วยงานราชการ โรงเรี ยน โรงพยาบาล
ผู้ด้อยโอกาส สัตว์พิการ ฯลฯ โดยเฉพาะโครงการช่วยชาติ
ที่ทาให้ ชาติไทยฟื น้ ตัวกลับจากการเสียหายทางเศรษฐกิจ
ได้ อย่างรวดเร็ วและยังได้ เผยแผ่พระธรรมคาสอนขององค์
พระศาสดาไปทัว่ ประเทศด้ วย

ตึกสงฆ์อาพาธ
“๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน”
รพ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

การดาเนินโครงการ
งบดาเนินงานรวม 80 ล้านบาท
จัดสร้ างเสนาสนะป่ ามอกระโดน
อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
เนื้อที่ 27 ไร่ งบประมาณเบือ้ งต้น 15 ล้านบาท
1. ศาลาอุโบสถ 0 ชัน้ ขนาด 10 *11 ม. งบประมาณ 4 ล้ านบาท
2. ทาถนนภายในวัด

งบประมาณ

1 ล้ านบาท

3. อาคารครัว

งบประมาณ

1 ล้ านบาท

4. ศาลาอเนกประสงค์ งบประมาณ

1 ล้ านบาท

5. กุฏิรับรองสงฆ์
งบประมาณ 1 ล้ านบาท
1. พระประธาน (เจ้ าภาพร่วม) ประมาณ 000,000 บาท
1. ทารัว้
งบประมาณ 800,000 บาท
8. ประตูรัว้ 0-3 จุด
งบประมาณ 000,000 บาท
9. ห้ องน ้า 10 ห้ องๆ ละ งบประมาณ 40,000 บาท

อาคาร คสล.2 ชัน้ 15 เตีย ง ขนาดประมาณ 10*40 ม. พืน้ ที่
ใช้ สอยประมาณ 800 ตรม. งบประมาณ 20 ล้ านบาท
ชัน้ 1 ห้ องพิเศษหญิ ง
- ห้ องพิเศษรวม 4 เตียง ห้ องละ 2 ล้ านบาท
- ห้ องพิเศษเดี่ยว 3 ห้ อง ห้ องละ 1 ล้ านบาท
- ห้ องทางานพยาบาล ห้ องละ 2 ล้ านบาท
- ห้ องน ้า 6 ห้ อง ห้ องละ 40,000 บาท
ชัน้ 2 ห้ องพิเศษชาย-สงฆ์ อาพาธ
- ห้ องพิเศษรวมสี่เตียง ห้ องละ 2 ล้ านบาท
- ห้ องพิเศษเดี่ยว 3 ห้ อง ห้ องละ 1 ล้ านบาท
- ห้ องสงฆ์อาพาธ 2 ห้ อง ห้ องละ 1 ล้ านบาท
- ห้ องน ้า 7 ห้ อง ห้ องละ 40,000 บาท
รายการพิเศษอื่นๆ
1. พระประธาน “พระปิ ยพุทธบรมไตรโลกนาถ”
เจ้ าภาพร่วม 500,000 บาท
2. หลังคากันความร้ อน
300,000
บาท
3. กระเบื ้อง
100,000
บาท
4. ฝ้าเพดาน
000,000
บาท
5. เสา 40 ต้ น
ต้ นละ 00,000 บาท
6. แผ่นพื ้นสาเร็จ
000, 000
บาท
7. ปูนผสมสาเร็จ
400,000
บาท

๔

สร้างศาลาบาเพ็ญกุศล

“๑๐๘ ปี หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน”
ณ วัดป่ าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี
เป็ นอาคาร คสล. ชัน้ ครึ่ง ขนาด 10*18 ม.
งบประมาณเบือ้ งต้ น 2 ล้ านบาท
1. หลังคากันความร้ อน งบประมาณ 400,000 บาท
0. ปูนผสมเสร็จ งบประมาณ 000,000 บาท
3. แผ่นพื ้นสาเร็จ งบประมาณ 100,000 บาท
4. หน้ าต่างประตูเหล็ก งบประมาณ 100,000 บาท
5. กระเบื ้อง

งบประมาณ

80,000 บาท

6. สี

งบประมาณ

00,000 บาท

๕ บูรณะเสนาสนะ

วัดป่ าบัวแก้ ว ญาณสัมปั นนุสรณ์
สร้างพระอุโบสถ ผูกพัทธสีมา ฝั งลูกนิมติ
ทาถนนเข้าวัดและภายในวัด
ปิ ดทองพระเจดียบ์ วั แก้ว
งบประมาณเบือ้ งต้น 9 ล้านบาท

๖

จัดทาระบบไฟฟ้ าให้หมู่บา้ นชาวเขา
วัดถา้ ผาดา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ประมาณ 70 หลังคาเรือน
ภายใต้การดูแลของพระอาจารย์มหาสมควร
งบประมาณเบื้องต้น 1 ล้านบาท

