
(เป็นโครงการในลักษณะการพฒันา ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  

ภายในพื้นท่ีด าเนนิโครงการน้ันๆ)  

โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

โดย (ระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ) จัดท านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ................................. 

----------------------------- 

1. บทน า 

    (ความเป็นมาของหน่วยงานที่เข้ารว่มโครงการ เช่น สถานบันศาสนา  สถาบันการศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)           
    (ลักษณะทั่วไปของพืน้ที่ด าเนินการ)     
                       
    (ความส าคัญ เหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ)   
                       

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ (สถานบันศาสนา  สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่เข้า

ร่วมโครงการมีสว่นร่วมกับภาครัฐในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน  

 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ (สถาบันศาสนา  สถาบันการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่เข้าร่วม

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความร่มรื่น สวยงาม ป้องกันการเข้าไปใช้พื้นที่ป่า

โดยไม่ถูกต้อง 

 2.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป 

3. ลักษณะโครงการ 

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

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

4. ขอบเขตและพื้นที่โครงการ 

 4.1 ประเภทพืน้ที่จัดท าโครงการ.......ตามเอกสารสิทธิ์ เชน่ โฉนดที่ดนิเลขที่......./นสล. เลขที่

...... เป็นต้น) 

 4.2 เนื้อที่โครงการ...........................................ไร่   

4.3 ขอบเขตโครงการ ตามแผนที่ระวางมาตราส่วน 1:50,000 และภาพถ่ายดาวเทียม 

มาตราส่วน 1:4,000  แนบท้ายนี้ 

5. วิธีด าเนินการ 

 (ระบุวิธีการที่จะด าเนินงาน)............................................................................................. 

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

  

-ตัวอย่าง- 



(ระบุผูร้ับผิดชอบหลัก และหนว่ยงานสนับสนุน (ถ้ามี) ) 

(ระบุแหลง่ที่มาของงบประมาณ) 
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6. แผนการด าเนินงาน 

 (ระบุแผนการด าเนินงานที่วางไว้)...................................................................................... 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ก าหนดระยะเวลาด าเนนิโครงการไม่เกิน 5 ปี (เริ่มตั้งแต่วันทีก่รมป่าไม้อนุมัติโครงการ) โดยให้

มีการตดิตามผลการด าเนินโครงการอย่างตอ่เนื่อง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ รายงานกรมป่าไม้ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

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

9. งบประมาณ 

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

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

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

 

(ลงช่ือ)       ผูเ้ขียนโครงการ 

      (..........................................)    

 

(ลงชื่อ)          ผูเ้สนอโครงการ 

      (...........................................) 

 

(ลงช่ือ)          ผูต้รวจสอบโครงการ 

      (...........................................) 

 

(ลงช่ือ)          ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

       (...........................................) 

 

 (ลงช่ือ)     ผูอ้นุมัตโิครงการ 

       (...........................................) 

  

ต าแหนง่........................................... 

(ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ท่ี............) 

(ผู้อ านวยการสว่นส่งเสริมการป่าไม้) 

 (ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี.....) 
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หมายเหตุ   เอกสารประกอบการเสนอโครงการ 

 - เอกสารหลักฐานการมสีิทธิในที่ดินของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 - รายงานการตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดท าโครงการพัฒนาป่าไม้ฯ 

 - เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 - กรณีหน่วยงานที่ขอเข้าร่วมโครงการไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานการมสีิทธิในที่ดนิ 

        ประกอบการจัดท าโครงการได้ ให้จัดท าหนังสอืรับรองการมีสทิธิในที่ดินที่ขอเข้าร่วม 

        โครงการแทน 



รายงานการตรวจสอบสภาพพื้นที่จัดท าโครงการ 

โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

โดย (ระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ) จัดท านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 

 

                                                เขียนที.่..........................................................

        วันที่.............................................................. 

 1. ชื่อผูข้อ............................................................ต าแหนง่............................อายุ...........ปี 

สัญชาติ...............ภูมลิ าเนาอยู่บ้าน.................................เลขที่.............หมู่ที่............ต าบล....................

อ าเภอ................................................จังหวัด......................................... 

 2. ที่ตัง้ของพื้นที่ บริเวณ.................................หมู่ที่.............ต าบล..................................... 

อ าเภอ.......................................................จังหวัด..................................................................... 

ค่าพิกัด G.P.S ที่ได้ตรวจวัดอย่างนอ้ยใหม้ี 4 จุด (4 มุม) ดังนี้ 

  1. ...............................................  5. ............................................... 

  2. ............................................... 6. ............................................... 

  3. ............................................... 7. ............................................... 

  4. ............................................... 8. ............................................... 

 3. เนือ้ที่จัดท าโครงการ.......................ไร่.......................งาน................ตารางวา 

 4. อาณาเขตพืน้ที่ 

     ด้านทิศเหนอื    จด.........................................   

     ด้านทิศตะวันออก   จด.........................................   

         ด้านทิศใต้    จด.........................................   

         ด้านทิศตะวันตก    จด.........................................  

 5. ลักษณะภูมปิระเทศ....................(สภาพพื้นที่และการใชป้ระโยชน์)................................ 

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

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

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

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

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

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



(ระบุความเห็นของผูต้รวจสอบว่าเห็นควรเสนอโครงการฯ)                 
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 6. ความเห็นของผู้ตรวจสอบ.............................................................................................. 

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

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

 7. เอกสารประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประกอบด้วย 

  7.1 ภาพถ่ายสีพร้อมค าบรรยายประกอบรายละเอียด จ านวน................ภาพ (ไม่น้อย

กว่า 8 ภาพ) 

  7.2 แผนที่ภูมปิระเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ที่มีค่าพิกัด และเลขระวางพร้อมแสดง

รูปแปลงและจุดที่ตั้ง  

  7.3 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีค่าพิกัด และเลขระวางพร้อม

แสดงรูปแปลงและจุดที่ตั้ง  

  7.4 เอกสารหลักฐานการมีสทิธิในที่ดินของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ (หรอืหนังสอื

รับรองการมสีิทธิ์ในพืน้ที่โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรับรอง) 

 

 

    

   (ลงช่ือ)..........................................ผูน้ าตรวจ 

                      (..........................................) 

 

 

   (ลงช่ือ)..........................................ผูต้รวจสอบ 

                (..........................................) 



ค าขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

โดย (ระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ) จัดท านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ.............................. 

-------------------------- 

 

   เขียนที่.............................................................. 

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

 ข้าพเจ้า.......................................................อายุ..................ปี สัญชาติ.............................. 

ภูมลิ าเนาอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่................ต าบล..........................อ าเภอ.................................. 

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

 ข้าพเจ้าท าหน้าที่/ต าแหน่ง................................................ตั้งอยู่ที.่......................................

หมูท่ี่...............ต าบล...........................อ าเภอ.....................................จังหวัด........................................ 

  

 ขอยื่นค าขอเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้ 

 1. โดยที่ (สถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มีที่ดินในความ

รับผิดชอบและมีความประสงค์ ขอเข้าร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่าย                  

แบบบูรณาการ ซึ่งจัดท านอกพื้นที่ป่าไม้ บริเวณ.......(ระบุประเภทพืน้ที่ตามเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน

เลขที่......./นสล. เลขที่...... เป็นต้น)...........................................ที่ตัง้............................. หมู่ที่................

ต าบล........................อ าเภอ............................................จังหวัด......................................... 

 บริเวณดังกล่าวมีเนื้อที่.........................ไร่...............งาน...................ตารางวา 

โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

     ด้านทิศเหนอื   จด.........................................  

 ด้านทิศตะวันออก   จด.........................................  

 ด้านทิศใต้   จด.........................................  

     ด้านทิศตะวันตก   จด.........................................  

 2. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบพื้นที่

ที่ขอจัดท าโครงการ ตามวัน เวลาที่เจา้หนา้ที่ได้นัดหมาย 

 3. เมื่อ(สถานบันศาสนา  สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).ได้รับอนุมัติให้

เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปรับปรุงสภาพพื้นที่

ให้เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สว่นรวมต่อไป 
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 4. พรอ้มกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆมาด้วย ดังนี้ 

  4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาใบสุทธิ 

  4.2 ส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของรัฐด าเนินโครงการ 

        (เฉพาะกรณีด าเนินการในพื้นที่ดินของรัฐ หรอืหนังสอืรับรองการมสีิทธิ์

ในพืน้ที่โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการรับรอง) 

  4.3 อื่นๆ คือ....................................................................................... 

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

 

 

    ลงช่ือ..................................................ผูย้ื่นค าขอ 

          (.................................................) 

           ต าแหน่ง.............................................. 

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



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ 

โดย (ระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร ที่เข้าร่วมโครงการ) จัดท านอกเขตพื้นที่ป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ ............................ 

--------------------- 

 

1. โครงการพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการโดย.............................................. 

ท้องที่บริเวณ .............................................. หมู่ที่ .............. ต าบล ..................................................... 

อ าเภอ ...........................................................จังหวัด.......................................................................... 

 

2. พืน้ที่โครงการ 

 เนือ้ที ่.................... ไร่ ................. งาน ................ ตารางวา 

 

3. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 1. ........................................................................... 

 2. ........................................................................... 

 3. ........................................................................... 

 4. ........................................................................... 

 

4. ระยะเวลาด าเนินงานครงการ 

 โครงการนี้ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ............................ และสิ้นสุด

โครงการฯ ในปีงบประมาณ ....................... รวมระยะเวลา ............................. ปี 

 

5. ผลการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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6. งบประมาณ 

 1. ตามแผนงานและงบประมาณ จ านวน.......................................บาท 

 2. ได้รับการสนับสนุนจากหนว่ยงานที่เข้าร่วมโครงการจ านวน................................บาท 

  รวมข้อ (1) และ (2) เป็นเงินทั้งสิน้ ........................................................... บาท 

                         (ตัวอักษร.................................................................. ) 

 

7. ปัญหาและอุปสรรค  

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

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

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

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

 

8. ขอ้คิดเห็นของเจา้หนา้ที่ผูป้ฏิบัติงาน 

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

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

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

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

 

 (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

           ต าแหนง่ ................................................ 

 

9. ความเห็นของผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

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

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

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

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

 

 

                                       (ลงช่ือ)................................................. 

            ต าแหน่ง ................................................ 


