
ค ำขอเข้ำร่วมโครงกำรพุทธอุทยำน 

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

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

     วันที.่...........เดือน.....................พ.ศ................. 

 ข้าพเจ้า.................................................ต าแหน่ง..........................................อายุ............ปี 

สัญชาต.ิ.................ภูมิล าเนาอยู่บ้าน..............................เลขที่.............หมู่ที่.............ต าบล................ 

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

ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ขอยื่นค าขอต่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่

..................ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. เนื่องด้วยพระ....................................ประธานที่พักสงฆ์.......................................................  

ตั้งอยู่ / บริเวณบ้าน................................................................หมูท่ี.่............ต าบล.................................  

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

ซึ่งเป็นการสืบเนื่องจากที่พักสงฆ์ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้

ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2. ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยาน ในบริเวณป่า............................

ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่พักสงฆ์..................................................... หมู่ที่.......... ต าบล....................................

อ าเภอ...............................จังหวัด.............................เนื้อที.่.........................ไร่............งาน..............ตารางวา 

มีอาณาเขตโดยสังเขปดังนี้ 

  ด้านทิศเหนือ  จด.........................................................................  

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

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

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

 3. ในการยื่นค าขอนี ้ขา้พเจ้าเป็นผู้แทนของประธานที่พักสงฆ์.............................................

และราษฎรในชุมชนใกล้เคียงที่พักสงฆ์  หมูบ่้าน ..................................................................หมู่ที่.........  

ต าบล................................อ าเภอ.............................จังหวัด....................................จ านวน ............คน 

ซึ่งประชุมรว่มกันและมีมติเห็นชอบให้พัฒนาที่พักสงฆ์แหง่นี้เป็นพุทธอุทยานตามเจตนารมณ์ในข้อ 1. 

 4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะเป็นผู้น าหรือมอบให้ผู้แทนเป็นผู้น าเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ

พืน้ที่บริเวณที่พักสงฆ์ที่ขอเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลาที่เจา้หน้าที่ได้นัดหมาย 

 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับแจ้งการอนุมัติให้จัดท าโครงการพุทธอุทยานแล้ว ข้าพเจ้าในฐานะ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ขอรับรองว่า จะร่วมกับประธานที่พักสงฆ์และราษฎร

ในชุมชนใกล้เคียงที่พักสงฆ์ ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบัญญัติของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขที่กรมป่าไม้ก าหนด 
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 6. พร้อมกับค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาดังนี้ 

     6.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

     6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

     6.3 ส าเนาหนังสอืใบสุทธิ ของประธานที่พักสงฆ์ 

     6.4 ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับ

พระสงฆ์ในพืน้ที่ป่าไม้ของที่พักสงฆ์แหง่นี ้

     6.5 ส าเนาบัญชีรายชื่อ และหลักฐานแสดงการประชุมร่วมของ ประธานที่พักสงฆ์/ราษฎร

ในชุมชนใกล้เคียงที่พักสงฆ์ แหง่นี ้พร้อมภาพประกอบ 

     6.6 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขอเข้าร่วมโครงการ อาณาเขตหรือเขตติดต่อ

ข้างเคียง 

 

 

   ลงชื่อ………………..………...............…ผูย้ื่นค าขอ*      ลงชื่อ….…..............…...….........……ผูร้่วมยื่นค าขอ** 

          (                                )                     (                           ) 

   ต าแหน่ง……………….…….……......….......                     ต าแหนง่…..........…………….…….………. 

 

 

                           ลงชื่อ…..……..….......….......…….…………เจ้าหนา้ทีร่ับ/ตรวจเอกสาร*** 

                                 (                                ) 

                           ต าแหน่ง…..........…………….…….………....... 

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

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  *    ก านัน หรอืผูใ้หญ่บ้าน  ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

 **   ประธานที่พักสงฆ์ 

 ***  ข้าราชการหรอืพนักงานราชการที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

  



รำยงำนกำรตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดท ำโครงกำรพุทธอุทยำน 

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

 1. ชื่อผู้ขอเข้าร่วมโครงการ........................................ต าแหน่ง.........................อายุ.........ปี 

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

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

 2. ที่พักสงฆ์.........................................ตั้งอยู่/บริเวณบ้าน .................................หมู่ที.่.......

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

ป่า.....................................................หรอื เขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484                 

ค่าพิกัด......................................................โดยมีพระ...................................................เป็นประธานที่พักสงฆ์  

และมีพระสงฆ์จ าพรรษา อีกจ านวน ......รูป พร้อมสิ่งปลูกสร้าง(ในกรณีมสีิ่งปลูกสร้าง) ได้แก่..................... 

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

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

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

 3. ข้อมูลพืน้ที่โครงการพุทธอุทยาน  

  3.1 ทีต่ั้ง/บริเวณบ้าน.................................................หมู่ที่..........ต าบล......................

อ าเภอ ................................จังหวัด.............................และมีค่าพิกัด G.P.S. (ข้อแนะน า : ควรต้องจับทุกมุม 

เพื่อความชัดเจนของขอ้มูลพืน้ฐาน และควรมีอย่างนอ้ย 4 จุด 4 มุม) ได้แก่  

   จุดที่ 1   พิกัด........................................................................... 

   จุดที่ 2   พิกัด........................................................................... 

   จุดที่ 3   พิกัด........................................................................... 

   จุดที่ 4   พิกัด........................................................................... 

   จุดที่….   พิกัด........................................................................... 

  3.2 พืน้ที่ด าเนินการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.............................................................

จ านวน...........ไร่........งาน..............ตารางวา หรอื ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  

จ านวน..........ไร่.........งาน.............ตารางวา   

  3.3 อาณาเขตพื้นที่ 

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

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

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

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

  3.4  ลักษณะภูมปิระเทศ.....................(สภาพป่าและการใชป้ระโยชน์พื้นที)่.............................. 

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

............................................................................................................................................................  
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 4. คณะเจ้าหน้าที่/ผูเ้กี่ยวข้องรว่มตรวจสภาพพื้นที่เมื่อวันที่......เดือน..............พ.ศ.............. 

     5. เอกสารประกอบการรายงานครั้งนี ้ได้แก่ 

  5.1 ภาพถ่ายสีพร้อมค าบรรยาย ประกอบรายละเอียดตามข้อ 2 และข้อ 3  

จ านวน................ภาพ (ไม่น้อยกว่า 8 ภาพ) 

  5.2 แผนที่ภูมปิระเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ที่มีค่าพิกัด และเลขระวางพร้อมแสดง

รูปแปลงและจุดที่ตั้ง  

  5.3 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีค่าพิกัด และเลขระวางพร้อม

แสดงรูปแปลงและจุดที่ตั้ง  

  5.4 กรณีพืน้ที่โครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ให้แนบส าเนาแผนที่ท้าย

กฎกระทรวง พร้อมแสดงจุดที่ตัง้ 

 6. ความเห็นของคณะเจา้หน้าที่ผูต้รวจสอบพืน้ที่................................................................ 

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

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

 

 

 ลงช่ือ........................................ผู้ตรวจสอบ * ลงช่ือ......................................ผู้น าตรวจ***  

       (                               )           (                              ) 

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

 

 

 ลงช่ือ........................................ผู้ร่วมตรวจสอบ** ลงช่ือ.......................................พยาน**** 

        (                                )            (                              ) 

 ต าแหน่ง ..........................................   ต าแหนง่............................................ 

 

 

 ลงช่ือ........................................ผู้ร่วมตรวจสอบ** ลงชื่อ.....................................พยาน**** 

         (                               )            (                             ) 

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

หมายเหต ุ:   * ขา้ราชการตัง้แตร่ะดับปฏบัิตงิานท่ีได้รับมอบหมาย 

 **  ข้าราชการหรือพนักงานราชการของหน่วยงานรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  

 *** ก านัน หรือผู้ใหญ่บ้าน (ผู้แทน) ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอแบบ พอ. 1 แล้วแตก่รณี  

 **** ประธานท่ีพักสงฆ์ และตัวแทนราษฎรในชุมชนหรือหมูบ้่านใกล้เคียงท่ีพักสงฆ์ 

  



 

  

โครงกำรพุทธอุทยำน 

(ที่พักสงฆ์......................................) 

บ้ำน.................หมู่ที่........ต ำบล.......................อ ำเภอ..........................จังหวัด.................... 

ประจ ำปีงบประมำณ......................... 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ………………………………………(ความส าคญั เหตุผลความจ าเปน็ในการด าเนินโครงการ)….…..……….………………… 

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

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

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

 เนื่องจากที่พักสงฆ์.................................................ซึ่งตั้งอยู่/บริเวณบ้าน........................... 

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

ใน(เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่า.........................................หรือเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

พุทธศักราช  2484) ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับหนังสือส าคัญแสดงการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

เจตนารมณ์จะจัดท าโครงการในลักษณะการมีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้ ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการพุทธอุทยาน ภายใต้การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย

พระสงฆ์สามารถพ านักอาศัยและปฏิบัติธรรมในเขตป่าไม้ได้ในฐานะผูเ้ข้าร่วมโครงการ   
 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อให้พืน้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยพระสงฆ์และราษฎร

ในชุมชนใกล้เคียงที่พักสงฆ์  

 2.2 เพื่อให้ที่พักสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน รวมถึง

เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

 2.3 เพื่อลดการบุกรุกพืน้ที่ป่า โดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มสี่วนรว่มในการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้

มีความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการบุกรุกท าลายป่าในพืน้ที่โครงการ  
 

3. พืน้ที่ด าเนินการ 

 3.1 ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้าน.....................................หมู่ที่......ต าบล................................... 

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

 3.2 ขนาดพื้นที่ จ านวน.......................................... ไร่  (ระบุ เป็นพื้นที่เป็นป่าสงวน

แห่งชาติ ป่า.......................... ......................จ านวน.....................................ไร่  หรือ ป่าตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  จ านวน..................................................ไร่)  
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4. การด าเนินงาน 

 4.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน  

 4.2 จัดให้มีการประชาคมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกที่พักสงฆ์ตามลักษณะที่ก าหนด             

ร่วมพัฒนาพืน้ทีใ่ห้เป็นป่าในลักษณะพุทธอุทยาน ซึ่งได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากทุกๆฝา่ย 

 4.3 ประสานงาน แนะน าและร่วมตรวจสอบพื้นที่  จัดท าโครงการพุทธอุทยาน ตาม

แนวทางและขอ้สั่งการของกรมป่าไม้ 

 4.4 จัดท าโครงการพุทธอุทยาน ซึ่งมีกิจกรรมที่ตอ้งปฏิบัติ ได้แก่ 

  (1) ติดตัง้ป้ายโครงการ   

  (2) จัดท าผังบริเวณโครงการ (จ าแนกเขตพืน้ที่บริเวณที่มสีิ่งปลูกสร้าง 

และพืน้ที่บริเวณร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ชัดเจน) 

  (3) ปลูกและบ ารุงต้นไม้ แผ้วถางวัชพืช บ ารุง ดูแล รักษาพื้นที่ ปิดป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ 

และป้ายคติธรรม 

  (4) เพาะช ากล้าไม้เพื่อปลูกในพื้นที่พุทธอุทยาน และแจกจา่ยให้แก่ประชาชนทั่วไป 

  (5) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ (วันวิสาขบูชา) 1 ครั้ง (บรรยายธรรม ปลูก

และบ ารุงตน้ไม้ แจกจ่ายกล้าไม้) หรอืในโอกาสพิเศษอื่นๆ  

 4.5 สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ก าหนดระยะเวลาด าเนนิการ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่กรมป่าไม้อนุมัตโิครงการ  

 (วันที.่..... เดือน ...................... พ.ศ. 25..............  ) 
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ      

 6.1 ผูร้ับผิดชอบหลัก ได้แก่ 

  1) ผูใ้หญ่บ้าน/ก านัน/เจา้หน้าที่ฝ่ายปกครองในพืน้ที่ตั้งโครงการ แล้วแตก่รณี 

  2) ประธานที่พักสงฆ์ และราษฎรในชุมชนหรอืหมู่บ้านใกล้เคียง 

 6.2 ผูส้นับสนุน ได้แก่  

  1) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่............................. 

  2) องค์การบริหารส่วนต าบล.................................... 

  3) อื่นๆ..................................................................... 

7. งบประมาณ 

 7.1 กรมป่าไม้ ซึ่งระบุไว้ตามแผนงานและงบประมาณประจ าปี 

 7.2 องค์การบริหารส่วนต าบล.................................................... 

 7.3 อื่นๆ.................................................................................... 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 พื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยพระสงฆ์และราษฎรใน

ชุมชนใกล้เคียงที่พักสงฆ์  

 8.2 ที่พักสงฆ์ที่ เข้าร่วมโครงการสามารถใช้พื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน รวมถึง

เป็นสถานที่พักผอ่นหย่อนใจของประชาชนทั่วไป 

 8.3 ลดการบุกรุกพื้นที่ป่า โดยส่งเสริมให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้มี

ความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการบุกรุกท าลายป่าในพืน้ที่โครงการ  
 

9. แผนที่ประกอบโครงการ 

 9.1 ภาพถ่ายสีพร้อมค าบรรยายประกอบรายละเอียด จ านวน................ภาพ (ไม่น้อยกว่า 

8 ภาพ) 

 9.2 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ที่มีค่าพิกัด และเลขระวางพร้อมแสดงรูป

แปลงและจุดที่ตั้ง  

 9.3 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีค่าพิกัด และเลขระวางพร้อม

แสดงรูปแปลงและจุดที่ตั้ง  

 9.4 แผนที่สังเขปแสดงบริเวณพื้นที่โครงการ อาณาเขตหรอืเขตติดต่อข้างเคียง 

 9.5 กรณีพืน้ที่โครงการอยู่ในเขตป่าสงวนแหง่ชาติ ให้แนบส าเนาแผนที่ท้ายกฎกระทรวง 

พร้อมแสดงจุดที่ตั้ง 
 

10. ผูเ้ขียนโครงการ   

 

    (ลงช่ือ) ...........................................ผูเ้ขียนโครงการ * 

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

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

 

    (ลงช่ือ) ...........................................ผูร้่วมเขียนโครงการ ** 

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

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

 

        (ลงช่ือ) ............................................ผูแ้นะน า/รว่มเขียนโครงการ*** 

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

      ต าแหน่ง ........................................... 
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11. ความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบล................................................................................... 

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

 

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

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

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

 

12. ผูต้รวจสอบโครงการ (ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ สังกัดส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

ที…่…) 

 

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

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

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

 

13. ผูเ้สนอโครงการ (ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่.........) 

 

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

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

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

 

14. ผูอ้นุมัติโครงการ (อธิบดีกรมป่าไม้) 

 

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

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

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

 

 

 

 

หมายเหตุ   *    ผูใ้หญ่บ้าน/ก านัน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที ่แล้วแต่กรณี 

 **   ประธานที่พักสงฆ์  

 ***  ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานที่มีได้รับมอบหมาย 



รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

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

 

1. โครงการพุทธอุทยาน (ที่พักสงฆ์....................................................)   เนือ้ที่.................................ไร่ 

2. ตั้งอยู่ในเขตท้องที่บ้าน...........................หมูท่ี่.....ต าบล............อ าเภอ..................จังหวดั.................. 

3. สรุปผลการปฏิบัติงาน

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

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

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

4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   

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

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

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

5. แนวทางการแก้ไขที่ผ่านมา

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

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

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

6. ความคิดเห็นและการประเมินโครงการพุทธอุทยาน

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

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

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

   ลงช่ือ.................................................เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผดิชอบ      

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

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

 

7. ความคิดเห็น (ผูอ้ านวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้) 

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

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

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

   ลงช่ือ................................................ 

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

   ต าแหน่ง............................................. 
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8. ความคิดเห็น (ผูอ้ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้) 

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

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

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

   ลงช่ือ................................................       

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ขอให้แนบรูปภาพการด าเนินกิจกรรมและประเด็นปัญหาต่างๆ ของโครงการประกอบด้วย 


