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ข้อมูลประกอบคาํร้องขอโครงการพฒันาแหล่งนํา้ 
(สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

1.  ช่ือโครงการ :  

2.  ประเภทโครงการ :  โครงการพฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอนุรักษดิ์นและนํ้า 

            อ่างเกบ็นํา้    ระบบส่งนํา้   ฝาย    
             ขุดลอกแหล่งนํา้       สระ        
                                                    โครงการพฒันาแหล่งนํา้ชุมชน 

3.  หน่วยงาน/ ผู้ขอโครงการ   :  

4.  ผู้ให้ข้อมูล  :             ตําแหน่ง                
เบอร์โทรติดต่อ : 

4.  วตัถุประสงค์ของโครงการ :  

1.   
2.   
3. 

5.  จุดทีต่ั้งโครงการ : บา้น                                                     หมู่ท่ี               ตาํบล             
อาํเภอ                                                   จงัหวดั          

 พื้นท่ีโครงการ มีเน้ือท่ีโดยประมาณ .........................ไร่ 

   พื้นท่ีโครงการ มีระยะความยาวท่ีจะดาํเนินการโดยประมาณ .........................กม. 

  พิกดัหวังาน - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

6.  จุดทิง้ดินการก่อสร้างของโครงการ :  

เป็นท่ีดินสาธารณะประโยชน์    ใช่  

                                                   ไม่ใช่ (อธิบาย).................................................     

พื้นท่ีจุดท้ิงดินมีเน้ือท่ีโดยประมาณ........................ไร่ 
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สถานที ่                    หมู่ท่ี               ตาํบล   
อาํเภอ   จงัหวดั          
ระยะทางจากท่ีตั้งโครงการถึงจุดท้ิงดิน 

 พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 
สถานที ่                    หมู่ท่ี               ตาํบล   
อาํเภอ   จงัหวดั          
ระยะทางจากท่ีตั้งโครงการถึงจุดท้ิงดิน 

 พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems) 
 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

7.  สภาพพืน้ทีแ่ละการใช้ประโยชน์ทีด่ิน   : 

7.1 สภาพการใชท่ี้ดินเพื่อการก่อสร้าง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 เขตป่าไมถ้าวร   เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตอุทยานแห่งชาติ 
 เขตวนอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า  เขตหา้มล่าสตัวป่์า 
 เขตปฏิรูปท่ีดิน (สปก.)  เขตนิคมสหกรณ์   เขตพ้ืนท่ีชลประทาน 
 เป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ และไดข้ออนุญาตแลว้ 
 ท่ีดินมีกรรมสิทธ์ิถือครอง  แต่เจา้ของยนิยอมบริจาคหรือยนิยอมใหก่้อสร้าง 
 ท่ีดินมีกรรมสิทธ์ิถือครอง  อยูร่ะหวา่งตกลงเร่ืองการใชท่ี้ดิน  
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

7.2 การขออนุมติัใชพ้ื้นท่ี 
 ไดรั้บการอนุมติัแลว้  อยูใ่นระหวา่งขออนุมติั 

7.3 การประกอบอาชีพของราษฎร 
   ทาํนาขา้ว   นาปี เร่ิมเพาะปลูก เกบ็เก่ียว 
   นาปรัง เร่ิมเพาะปลูก เกบ็เก่ียว 
   ทาํสวน ไดแ้ก่ 
   ทาํไร่ ไดแ้ก่ 
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7.4 สภาพปัญหาดา้นแหล่งนํ้าของราษฎร 
 
 

8.  ประชากรและพืน้ทีรั่บประโยชน์ของโครงการ   : 

ประชากรท่ีรับประโยชน ์   ระยะทางห่างจากโครงการ 0 -1.0 กม. 
                                                หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 

หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 
หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 

                                              ระยะทางห่างจากโครงการ 2.0 -5.0 กม. 
                                                หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 

หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 
หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 

                                              ระยะทางห่างจากโครงการ 5.0 -10.00 กม. 
                                                หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 

หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 
หมู่ท่ี บา้น จาํนวน ครัวเรือน ประชากร คน 

9.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   : 
          ระยะทางห่างจากโครงการ 0 -1.0 กม. 

                                                               ทาํนา  จาํนวน                        ไร่ 
   ทาํสวน               จาํนวน                        ไร่  
   ทาํไร่  จาํนวน                        ไร่ 

           ระยะทางห่างจากโครงการ 2.0 -5.0 กม. 
                                                               ทาํนา  จาํนวน                        ไร่ 

   ทาํสวน               จาํนวน                        ไร่  
   ทาํไร่  จาํนวน                        ไร่ 

           ระยะทางห่างจากโครงการ 5.0 -10.00 กม. 
                                                               ทาํนา  จาํนวน                        ไร่ 

   ทาํสวน               จาํนวน                        ไร่  
   ทาํไร่  จาํนวน                        ไร่ 
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พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

 

แผนทีแ่สดงจุดทีต่ั้งโครงการ 
โครงการ                                                                                                          . 

ตําบล                             อาํเภอ                             จังหวดั                            . 
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พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

โครงการ                                                                                                          . 
ตําบล                             อาํเภอ                             จังหวดั                            . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่1 รูปถ่ายสภาพพืน้ทีด่ําเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่2 รูปถ่ายสภาพพืน้ทีด่ําเนินการ 
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โครงการ                                                                                                          . 
ตําบล                             อาํเภอ                             จังหวดั                            . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่3  รูปถ่ายพืน้ทีรั่บประโยชน์ของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่4 รูปถ่ายพืน้ทีรั่บประโยชน์ของโครงการ 
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พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

พิกดั - ตามระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)   

 Longitude □□□.□□□□□  
 Latitude □□.□□□□□ 

โครงการ                                                                                                          . 
ตําบล                             อาํเภอ                             จังหวดั                            . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที ่5  รูปถ่ายพืน้ทีท่ิง้ดินของโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที ่6  รูปถ่ายพืน้ทีท่ิง้ดินของโครงการ 



 

 

แบบฟอร์ม สวพ.01/2560 - 8 - กรมพฒันาท่ีดิน 

เอกสารเพิม่เตมิประกอบการจดัทาํรายงานพจิารณาโครงการ 
 

 หนงัสือร้องขอโครงการ 

 มติองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 หนงัสือขออนุมติัใชพ้ื้นท่ีของส่วนราชการ 

 หนงัสืออุทิศท่ีดิน 

 รูปถ่ายบริเวณหวังานโครงการ 

 รูปถ่ายบริเวณพื้นท่ีรับประโยชน์ของโครงการ 

 รูปถ่ายบริเวณท้ิงดินของโครงการ 

 อ่ืน.................................................................................. 
 
 
 

                                                                             ............................................... 
                                                                           (                                                )ผู้แจ้ง/ผู้ให้ข้อมูล 
    ตาํแหน่ง...........................................................                   
 
 
หมายเหตุ  -ผูแ้จง้/ผูใ้หข้อ้มูล คือผูบ้ริหารของ อปท. หรือเจา้หนา้ท่ี อปท. ท่ีไดรั้บมอบหมาย   
                 -หากมีขอ้สงสยัติดต่อ กลุ่มมาตรฐานการสาํรวจออกแบบการพฒันาท่ีดินดา้นวศิวกรรม 
                  กรมพฒันาท่ีดิน โทร 025798537        


