


แบบ 01 แบบรายงานกิจกรรมการปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แบบ 02 แบบรายงานกิจกรรมการสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน  า (ส าหรับหมู่บ้านทัว่ไป)
แบบ 03 แบบรายงานกิจกรรมการสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน  า (ส าหรับหมู่บ้านทีไ่ม่มีประปา 881 หมู่บ้าน) (รายชื่อ 881 หมู่บ้าน ตามไฟล์ทีแ่นบ)
แบบ 04 แบบรายงานกิจกรรมการปลูกต้นไม้ (หลังวันที ่9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)
แบบ 05 แบบรายงานกิจกรรมการปลูกต้นไม้ (เฉพาะวันที ่9 มิถุนายน 2559 )

* รายงานแบบ 01-04  ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนให้จังหวัด ภายในวันที ่15  ของทุกเดือน จนกว่าจะเสร็จสิ นโครงการ (ธันวาคม 2560)
* รายงานแบบ 05  ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายให้จังหวัด ภายในวันที ่15  ก.ค. 2559 (รายงานครั งเดียว)

แบบรายงานโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(มี 5 แบบ)



ประเภทโครงการ

ระบุหน่วยงาน ระบุงบประมาณ

 

ผู้รายงานข้อมูล ..................................................................
ต าแหน่ง ..................................................................

ข้อมูล ณ  วันที่ ..................................................................

    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนให้จงัหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

แบบรายงานโครงการรักน ้า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ (ส้าหรับองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)

แหล่งงบประมาณ ประชาชนที่ไดร้บัประโยชน์

กิจกรรม การปรับปรุงและบ้ารุงรักษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 

* ข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพืน้ที่ ดูได้จาก www.dla.go.th (ลิงค์ที่น่าสนใจ) จ านวน 4,596 โครงการ

อบจ/เทศบาล/อบต.....................................

ที่

การสนับสนุนของ อปท.  

ปรบัปรงุและบ้ารงุรกัษา/ขยายผล

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถ่ายอยา่งน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จงัหวดัเพือ่น าเข้าระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆ
พื นที่ไดร้บัประโยชน์  

(ไร)่ ครวัเรอืน คนอันเน่ืองมาจากพระราชด้ารใินพื นที่อ้าเภอต้าบลหมู่ที่หมู่บ้าน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้ารใินพื นที่

ชื่อโครงการ

แบบ 01 



ประเภทโครงการ

ระบหุน่วยงาน ระบงุบประมาณ

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)

    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนให้จงัหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

*  ค าอธบิาย

1 -5  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ ระบุ ชื่อโครงการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
(ชื่อโครงการ ดูได้จาก www.dla.go.th (ลิงค์ที่น่าสนใจ) จ านวน 4,596 โครงการ)

6 ประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นที่ ให้ระบุ 8 ประเภท คือ
1.แหล่งน้ า
2.การเกษตร
3.ส่ิงแวดล้อม
4.ส่งเสริมอาชีพ
5.สาธารณสุข
6.คมนาคม/ส่ือสาร
7.สวสัดิการสังคม/การศึกษา
8.พัฒนาแบบบูรณาการและโครงการพัฒนาอื่น ๆ

ระบุในช่อง 7
7.การสนับสนุนของ อปท. ใหร้ะบุ (ช่อง 7)  2 ตัวเลือก คือ ปรับปรุงและบ ารุงรักษา  

ขยายผล

แหล่งงบประมาณ
8. งบฯ อปท. (บาท) ระบุงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
9. ระบุหน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการ เช่น กรมทรัพยากรน้ า กรมประมง กรมการปกครอง กรมพัฒนาชุมชน  ฯลฯ
10. ระบุงบประมาณ ระบุจ านวนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (บาท)
11.พื้นที่ได้รับประโยชน์ ระบุเป็นไร่
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์
12. ครัวเรือน ระบุเป็นจ านวนครัวเรือน
13. คน ระบุเป็นจ านวนคน

แบบรายงานโครงการรกัน  า รกัปา่ รกัษาแผ่นดนิ (ส าหรบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน)
กิจกรรม การปรบัปรงุและบ ารงุรกัษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

อบจ/เทศบาล/อบต...................................................
* ขอ้มลูโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริในพืน้ที ่ดูได้จาก www.dla.go.th (ลิงค์ทีน่า่สนใจ) จ านวน 4,596 โครงการ

ที่

แหล่งงบประมาณ พื นทีไ่ด้รับประโยชน์ 
 (ไร)่

ประชาชนทีไ่ด้รับประโยชน์
หมูบ่า้น จากหน่วยงาน อ่ืนๆ ครัวเรือน คน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพื นที่
ชือ่โครงการ

การสนับสนุนของ อปท.  

ปรับปรุงและบ ารุงรักษา/ขยายผล

ระบุในช่อง 6

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถ่ายอย่างน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จงัหวดัเพื่อน าเข้าระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริในพื นที่ งบฯ อปท. (บาท)

 (7)

แบบ 01 ตัวอย่าง 



ระบุหน่วยงาน ระบุงบประมาณ

    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนให้จังหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

ผู้รายงาน .................................................................

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

ข้อมูล ณ  วนัที่ .................................................................

อบจ/เทศบาล/อบต ..........................................
กิจกรรม การสร้างและบ้ารุงรักษาแหลง่น ้า (ส้าหรับหมู่บ้านทั่วไป)

แบบรายงานโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดนิ (ส้าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)

ประชาชนทีไ่ดร้ับประโยชน์
งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆ

ครัวเรือน คน

แหล่งงบประมาณสถานทีด่้าเนินการ
ที่ หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต้าบล อ้าเภอ ประเภทแหล่งน ้า โครงการทีด่้าเนินการ

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถ่ายอย่างน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จังหวดัเพือ่น าเข้าระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

แบบ 02 



ระบุหน่วยงาน ระบุงบประมาณ

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนให้จังหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

*  ค าอธิบาย
1- 4 สถานที่ด าเนินการ ระบุ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
5 ประเภทแหล่งน้ า

ระบุ 2 ประเภท คือ

ระบุ ในช่องที่ 5
1.น้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค ให้ระบุ เช่น 1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การ

อุปโภคบริโภค
1.2.กอ่สร้าง
ประปาหมู่บ้าน

1.3.ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน

1.4.ปรับปรุง ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน

1.5.ปรับปรุง ซ่อมแซม
ภาชนะเกบ็น้ า

1.6.ขุดบ่อน้ าต้ืน 1.7.สร้างถังเกบ็น้ าฝน
ในพืน้ที่สาธารณะ

1.8 สร้างถังเกบ็น้ า
กลางประจ าหมู่บ้าน

1.9 จัดหาโอ่ง
ขนาดใหญ่

1.10 อื่น ๆ 
(ระบุ)

2..น้ าเพือ่การเกษตร ให้ระบุ เช่น 2.1.ขุดลอกแหล่งน้ า 2.2 สร้างฝายเกบ็
น้ า

2.3 สร้างแกม้ลิง (อ่าง
เกบ็น้ า)

2.4 ขุดคลองซอย คลองไส้
ไก่

2.5 ขุดสระเกบ็น้ า/      
 สระขนมครก

2.6 ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพือ่การเกษตร

2.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 2.8สร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า

2.9 อื่น ๆ (ระบุ)

แหล่งงบประมาณ
7. จาก อปท. ระบุงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
8. ระบุหน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมการปกครอง ฯลฯ
9.ระบุงบประมาณ ระบุจ านวนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (บาท)
ประชาชนที่ไดร้บัประโยชน์
10. ครัวเรือน ระบุเป็นจ านวนครัวเรือน
11. คน ระบุเป็นจ านวนคน

แบบรายงานโครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดนิ (ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)
กิจกรรม การสร้างและบ ารุงรักษาแหลง่น  า (ส าหรับหมู่บ้านทั่วไป)

สถานทีด่ าเนินการ

อบจ/เทศบาล/อบต....................................

ที่ ประเภทแหล่งน  า โครงการทีด่ าเนินการ
แหล่งงบประมาณ ประชาชนทีไ่ดร้ับประโยชน์

จากหน่วยงาน อ่ืนๆ
ครัวเรือน

ระบุในช่องที่ 6 (โครงการที่ด าเนินการ)

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถ่ายอย่างน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จังหวดัเพือ่น าเข้าระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ งบฯ อปท. (บาท)
คน

 (11)

แบบ 02 ตัวอย่าง 



ระบหุน่วยงาน ระบงุบประมาณ

    ให ้อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนใหจ้ังหวัด ภายในวันที่ 15 ของทกุเดือน จนกว่าจะเสร็จส้ินโครงการ (ธันวาคม 2560)

ผู้รายงาน .................................................................

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

ข้อมูล ณ  วนัที่ .................................................................

อ าเภอ ประเภทแหล่งน  า โครงการที่ด าเนินการ

* ทกุโครงการใหแ้นบไฟล์รูปถ่ายอย่างน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งใหจ้ังหวัดเพื่อน าเข้าระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

กิจกรรม การสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน  า (ในหมู่บ้านที่ไม่มีประปา 881 หมู่บ้าน)
อบจ/เทศบาล/อบต ..........................................

แบบรายงานโครงการรักน  า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)

ประชาชนที่ไดร้ับประโยชน์
งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆ

ครัวเรือน คน

แหล่งงบประมาณสถานที่ด าเนินการ
ที่ หมูบ่า้น หมูท่ี่ ต าบล

แบบ 03 



ระบุหน่วยงาน ระบุงบประมาณ

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนให้จังหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

*  ค าอธิบาย
1- 4 สถานที่ด าเนินการ ระบุ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
5 ประเภทแหล่งน้ า

ระบุ 2 ประเภท คือ

ระบุ ในช่องที่ 5
1.น้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค ให้ระบุ เช่น 1.1 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การ

อุปโภคบริโภค
1.2.กอ่สร้าง
ประปาหมู่บ้าน

1.3.ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน

1.4.ปรับปรุง ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน

1.5.ปรับปรุง ซ่อมแซม
ภาชนะเกบ็น้ า

1.6.ขุดบ่อน้ าต้ืน 1.7.สร้างถังเกบ็น้ าฝน
ในพืน้ที่สาธารณะ

1.8 สร้างถังเกบ็น้ า
กลางประจ าหมู่บ้าน

1.9 จัดหาโอ่ง
ขนาดใหญ่

1.10 อื่น ๆ 
(ระบุ)

2..น้ าเพือ่การเกษตร ให้ระบุ เช่น 2.1.ขุดลอกแหล่งน้ า 2.2 สร้างฝายเกบ็
น้ า

2.3 สร้างแกม้ลิง (อ่าง
เกบ็น้ า)

2.4 ขุดคลองซอย คลองไส้
ไก่

2.5 ขุดสระเกบ็น้ า/      
 สระขนมครก

2.6 ขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพือ่การเกษตร

2.7 สร้างระบบท่อส่งน้ า 2.8สร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า

2.9 อื่น ๆ (ระบุ)

แหล่งงบประมาณ
7. จาก อปท. ระบุงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (บาท)
8. ระบุหน่วยงาน ระบุชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมการปกครอง ฯลฯ
9.ระบุงบประมาณ ระบุจ านวนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (บาท)
ประชาชนที่ไดร้บัประโยชน์
10. ครัวเรือน ระบุเป็นจ านวนครัวเรือน
11. คน ระบุเป็นจ านวนคน

ระบุในช่องที่ 6 (โครงการที่ด าเนินการ)

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถ่ายอย่างน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จังหวดัเพือ่น าเข้าระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)

หมูบ่้าน หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ งบฯ อปท. (บาท)
คน

 (11)

แบบรายงานโครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดนิ (ส าหรับองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)
กิจกรรม การสร้างและบ ารุงรักษาแหลง่น  า (ในหมูบ่า้นทีไ่มม่ปีระปา 881 หมูบ่า้น)

สถานทีด่ าเนินการ

อบจ/เทศบาล/อบต....................................

ที่ ประเภทแหล่งน  า โครงการทีด่ าเนินการ
แหล่งงบประมาณ ประชาชนทีไ่ดร้ับประโยชน์

จากหน่วยงาน อ่ืนๆ
ครัวเรือน

แบบ 03 ตัวอย่าง 



ประเภทไม้ที่ปลูก

ระบหุน่วยงาน ระบงุบประมาณ

ผู้รายงานข้อมูล ..................................................................
ต าแหน่ง ..................................................................

ข้อมูล ณ  วนัที่ ..................................................................

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถา่ยอยา่งน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จงัหวดัเพื่อน าเขา้ระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมขีนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมขีนาด 480 X 640 pixcels)
    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถา่ยของแต่ละเดือนให้จงัหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

กิจกรรม การปลูกต้นไม้ (หลังวันที ่9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)
แบบรายงานโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน (ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

แหล่งงบประมาณสถานที่ด้าเนินการ สถานที่ปลูก

อบจ/เทศบาล/อบต........................................

ต้าบลหมูท่ี่หมูบ่า้นที่ จ้านวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น) งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆ
พื นที่สาธารณะ (ไร)่ พื นที่ส้านักงาน/บา้น (แห่ง) ไม้กินผล (ไม้ผล)/ ไม้ใช้สอย/ไม้เศรษฐกิจ

อ้าเภอ

แบบ 04 



ประเภทไม้ทีป่ลูก

ระบุหน่วยงาน ระบุงบประมาณ

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

* ทกุโครงการใหแ้นบไฟล์รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งใหจ้ังหวัดเพื่อน าเข้าระบบ e-Report  (ชนดิไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
    ให ้อปท.รายงานผลการด าเนนิงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนใหจ้ังหวัด ภายในวันที่ 15 ของทกุเดือน จนกว่าจะเสร็จส้ินโครงการ (ธันวาคม 2560)

*  ค าอธิบาย
1- 4 สถานที่ด าเนนิการ ระบ ุหมูบ่า้น หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ 
เปน็พ้ืนที่
5.พื้นที่สาธารณะ (ไร่) ระบเุปน็ไร่
6.พนืที่ส านกังาน/บา้น (แหง่) ระบเุปน็ แหง่
ประเภทไมท้ี่ปลูก ระบุในช่อง 7

ช่องที่ 7(เลือกระบเุปน็) 1.ไม้กนิผล (ไม้ผล) เช่น ถา้ อปท. ปลูก มะม่วง/มังคุด/เงาะ/ทุเรียน/ ลองกอง  ให้ระบุในช่อง 7  เป็น ไม้กนิผล (ไม้ผล)

2.ไม้ใช้สอย เช่น ถา้ อปท. ปลูก สะเดา/ไม้ไผ่/ยคูาลิปตัล/หวาย/กระถิ่นเทพา ให้ระบุในช่อง 7  เป็น ไม้ใช้สอย

3.ไม้เศรษฐกจิ เช่น ถา้ อปท. ปลูก ไม่สัก/ไม้พะยงู/ไม้ตะเคียน/ไม้ประดู่/ไม้มะค่า ให้ระบุในช่อง 7  เป็น ไม้เศรษฐกจิ

8.จ านวนต้นไม้ที่ปลูก ระบเุปน็ ต้น
แหล่งงบประมาณ
9.จาก อปท. ระบงุบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (บาท)
10. หนว่ยงานอืน่ ระบชุือ่หนว่ยงานที่ด าเนนิการ เช่น กรมปา่ไม้ กรมการปกครอง ฯลฯ
11.งบประมาณจากหนว่ยงาน อืน่ๆ ระบจุ านวนงบประมาณ (บาท)

แบบรายงานโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
กิจกรรม การปลูกต้นไม้ (หลังวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)

สถานทีด่ าเนินการ สถานทีป่ลูก แหล่งงบประมาณ

อบจ/เทศบาล/อบต...............................

ที่ จ านวนต้นไม้ทีป่ลูก (ต้น)
พ้ืนทีส่ านักงาน/บ้าน (แห่ง) ไม้กินผล (ไม้ผล)/ ไม้ใช้สอย/ไม้เศรษฐกิจ

งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนทีส่าธารณะ (ไร)่

ตัวอย่าง แบบ 04 



ประเภทไม้ที่ปลูก

ระบหุน่วยงาน ระบงุบประมาณ

ผู้รายงานข้อมูล ..................................................................
ต าแหน่ง ..................................................................

ข้อมูล ณ  วนัที่ ..................................................................

* ทุกโครงการให้แนบไฟล์รูปถา่ยอยา่งน้อย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งให้จงัหวดัเพื่อน าเขา้ระบบ e-Report  (ชนิดไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมขีนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมขีนาด 480 X 640 pixcels)
    ให้ อปท.รายงานผลการด าเนินงานพร้อมภาพถา่ยของแต่ละเดือนให้จงัหวดั ภายในวนัที่ 15 ของทุกเดือน จนกวา่จะเสร็จส้ินโครงการ (ธนัวาคม 2560)

ต าบลหมูท่ี่หมูบ่า้นที่ จ านวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น) งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆ
พ้ืนที่สาธารณะ (ไร)่ พ้ืนที่ส านักงาน/บา้น (แห่ง) ไม้กินผล (ไม้ผล)/ ไม้ใช้สอย/ไม้เศรษฐกิจ

อ าเภอ

กิจกรรม การปลูกต้นไม้ (เฉพาะวันที ่9 มิถุนายน 2559 )
แบบรายงานโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

แหล่งงบประมาณสถานที่ด าเนินการ สถานที่ปลูก

อบจ/เทศบาล/อบต........................................

แบบ 05 



ประเภทไม้ทีป่ลูก

ระบุหน่วยงาน ระบุงบประมาณ

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

* ทกุโครงการใหแ้นบไฟล์รูปถ่ายอยา่งนอ้ย 4 รูป ต่อโครงการ ส่งใหจ้ังหวัดเพื่อน าเข้าระบบ e-Report  (ชนดิไฟล์ที่เหมาะสม *.jpg, *.gif, *.png โดยรูปแนวนอนควรมีขนาด 640 X 480  pixcels แนวต้ังควรมีขนาด 480 X 640 pixcels)
    ให ้อปท.รายงานผลการด าเนนิงานพร้อมภาพถ่ายของแต่ละเดือนใหจ้ังหวัด ภายในวันที่ 15 ของทกุเดือน จนกว่าจะเสร็จส้ินโครงการ (ธันวาคม 2560)

*  ค าอธิบาย
1- 4 สถานที่ด าเนนิการ ระบ ุหมูบ่า้น หมูท่ี่ ต าบล อ าเภอ 
เปน็พ้ืนที่
5.พื้นที่สาธารณะ (ไร่) ระบเุปน็ไร่
6.พนืที่ส านกังาน/บา้น (แหง่) ระบเุปน็ แหง่
ประเภทไมท้ี่ปลูก ระบุในช่อง 7

ช่องที่ 7(เลือกระบเุปน็) 1.ไม้กนิผล (ไม้ผล) เช่น ถา้ อปท. ปลูก มะม่วง/มังคุด/เงาะ/ทุเรียน/ ลองกอง  ให้ระบุในช่อง 7  เป็น ไม้กนิผล (ไม้ผล)

2.ไม้ใช้สอย เช่น ถา้ อปท. ปลูก สะเดา/ไม้ไผ่/ยคูาลิปตัล/หวาย/กระถิ่นเทพา ให้ระบุในช่อง 7  เป็น ไม้ใช้สอย

3.ไม้เศรษฐกจิ เช่น ถา้ อปท. ปลูก ไม่สัก/ไม้พะยงู/ไม้ตะเคียน/ไม้ประดู่/ไม้มะค่า ให้ระบุในช่อง 7  เป็น ไม้เศรษฐกจิ

8.จ านวนต้นไม้ที่ปลูก ระบเุปน็ ต้น
แหล่งงบประมาณ
9.จาก อปท. ระบงุบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (บาท)
10. หนว่ยงานอืน่ ระบชุือ่หนว่ยงานที่ด าเนนิการ เช่น กรมปา่ไม้ กรมการปกครอง ฯลฯ
11.งบประมาณจากหนว่ยงาน อืน่ๆ ระบจุ านวนงบประมาณ (บาท)

หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ
พ้ืนทีส่าธารณะ (ไร)่

แบบรายงานโครงการรักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน)
กิจกรรม การปลูกตน้ไม ้(เฉพาะวันที่ 9 มถุินายน 2559 )

สถานทีด่ าเนินการ สถานทีป่ลูก แหล่งงบประมาณ

อบจ/เทศบาล/อบต........................................

ที่ จ านวนต้นไม้ทีป่ลูก (ต้น)
พ้ืนทีส่ านักงาน/บ้าน (แห่ง) ไม้กินผล (ไม้ผล)/ ไม้ใช้สอย/ไม้เศรษฐกิจ

งบฯ อปท. (บาท) จากหน่วยงาน อ่ืนๆ

ตัวอย่าง แบบ 05 


