ข่าวประชาสั มพันธ์สํ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุร 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการการขับเคลื#อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พอเพียง (SEDZ) ด้ วยโมเดลเศรษฐกิ จใหม่ โดยภาครัฐจะได้ สนับสนุนการจ้างงาน โครงสร้างพื7นฐาน วัสดุอุปกรณ์
พื7นฐาน อํานวยความสะดวกด้ า นต่ างๆ ที#จาํ เป:น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่ วนต่ าง ๆ ใน
พื7นที# ภาคว ;ชาการในพื7นที#ร ว่ มพัฒนาและยกระดั บทรัพยากรมนุษย์ ต่อยอดด้ วยงานว ;จัยและนวัตกรรมที#เหมาะสม
โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการบร ;หารงานโครงการ วางแผน พัฒนาและต่ อยอดผลผลิตต่าง ๆ ที#จะเกิ ดขึ7นจาก
ความสมบูรณ์ของการพัฒนาพื7นที# ซึง# มีวัตถุประสงค์สําคัญ เพื#อให้เกิ ดการกระจายความเจร ;ญสู่ ภูมิภาค โดยเฉพาะ
พื7นที#ที#มีศักยภาพในการพัฒนา พื7นที#ที#ประสบปAญหาภัยพิบัติซBาซาก และใช้โ อกาสจากภาคแรงงานที#มีทักษะและ
ศั กยภาพที#ประสบกั บปAญหาการเลิกจ้างจากสถานการณ์โ คว ;ด - 19 ที#กลั บไปยังบ้า นเกิ ด เป:นกํ าลังสํ าคั ญในการ
พัฒนาพื7นที#เปFาหมาย ด้ วยการให้ความรูต
้ ามแนวพระราชดํ าร ;เศรษฐกิ จพอเพียงหร Gอทฤษฎีใหม่ ควบคู่กับการศึกษา
ถึงรากเหง้าภูมิปAญญาดั7งเดิม และเพิม
้ างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที#เหมาะสมกับการแก้ไขปAญหา
# พูนด้วยชุดความรูท
ของพื7นที#และภูมิสังคม เพือ
# พัฒนาหร Gอยกระดั บเป:นเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิ จใหม่ เพือ
# ขจัด
ความยากจน ลดความเหลื#อมล้าทางรายได้ ยกระดับคุณภาพชีว ;ตของประชาชน ตามขอบเขตการดําเนินงาน

แนวทางการเลือกพื7นที#เปFาหมาย/พื
หมาย/พื7นที#ปฏิบัติการ
(1) ประเภทพื7นที# ได้ แ ก่ ที#ดิน ของส่ วนราชการ (เช่น พื7 นที#ว่างของหน่ ว ยงานภาครัฐ หน่ วยงาน
รัฐว ;สาหกิ จ องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ# น ที#ราชพัสดุ หน่วยงานด้ านความมั# นคง เป:นต้ น ) พื7นที#สาธารณประโยชน์
พืน
7 ที#ภาคเอกชน พื7นที#ภาคว ;ชาการ/สถาบันการศึกษา พื7นที#องค์กรศาสนา และพืน
7 ทีภ
# าคประชาชน เพือ
# เป;ดโอกาสให้
ภาคส่วนต่าง ๆ ทีถ
# ือครองกรรมสิทธิใL นทีด
# ิน ได้เข้าร่วมโครงการ และกําหนดรูปแบบการพัฒนาที#เหมาะสม
(2) พื7นที#มีความพร้อมในการดํ าเนินงานได้ทันที เมื#อได้ รบ
ั การจัดสรรงบประมาณ โดยได้รบ
ั ความ
ยินยอม/อนุญาตให้ใช้พน
ื7 ทีต
# ามระเบียบ/กฎหมายที#เกี#ยวข้อง
(3) กรณีภาคเอกชน/ประชาชน/องค์กรศาสนา/ภาคว ;ชาการ สถาบันการศึกษา จะเข้าร่วมโครงการ
ต้ องยินยอมให้ใช้พื7นที# เเละจดทะเบียนการใช้ประโยชน์รว่ มกับสํ านักงานที#ดินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป:นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ป (นับแต่วน
ั ที# มท. ได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณ) เพือ
# เป:นแหล่งเร ยนรูต
้ ามแนวทางดั งกล่าว
***********************************

ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
1. หน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา ............................................................................................................
มอบหมายให้ ข้าพเจ้า ........................................................................................................................................
เลขบัตรจาตัวประชาชน ......................................................................................................................................
เลขที่.......................หมู่ที่...................ตาบล..........................................อาเภอ.....................................................
จังหวัด............................................... โทรศัพท์....................................... เป็นผู้แทนยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
2. ประสงค์นาที่ดินขนาด ...........ไร่........งาน ........ ตรว. ตั้งอยู่ ที่พิกัด ................................................................
หมู่ที่..................... ตาบล ....................... อาเภอ.....................................จังหวัด...................................................
ประเภทกรรมสิทธิ์ ............................................... เลขที่ ............................... เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งที่ดินแปลง
ดังกล่าวมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จานวน ...... คน (ให้ระบุหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันการศึกษา และหรือ ชื่อ – สกุล
ทุกคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. สภาพที่ดินปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
 ที่ร่องสวน  ที่สูงลาดชัน  ที่ราบลุ่มน้าท้วมขัง
 มีการปลูกพืชแล้วบางส่วน  มีการปลูกพืชเต็มพื้นที่  ที่ไร่  ที่นา  ที่ตาบอด
 มีแหล่งน้าเก่า
 อื่นๆ ระบุ ...........................................
4. วัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน
 เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ น้าท่วม น้าแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และน้าเสีย เป็นต้น
 เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
 อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้ากรอก
ข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.......................................ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
(............................................)
วันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ...........
ความเห็นของส่วนราชการที่กากับ ดูแล ตามประเภทที่ดิน
 พร้อมดาเนินการ
 ยังไม่พร้อมดาเนินการ ............................................................................................................
 ไม่เหมาะสมดาเนินการ ...........................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง ... หัวหน้าส่วนราชการที่กากับ ดูแล ...
ตามประเภทที่ดิน หรือเทียบเท่า ...
วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ................

ใบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
1. ข้าพเจ้า ชื่อ – สกุล ........................................................................................................................................
เลขบัตรจาตัวประชาชน ......................................................................................................................................
เลขที่.......................หมู่ที่...................ตาบล..........................................อาเภอ.....................................................
จังหวัด............................................... โทรศัพท์....................................... มีความประสงค์เข้าร่วม โครงการ
ขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
2. ประสงค์นาที่ดินขนาด ...........ไร่........งาน ........ ตรว. ตั้งอยู่ ที่พิกัด ................................................................
หมู่ที่..................... ตาบล ....................... อาเภอ.....................................จังหวัด...................................................
ประเภทกรรมสิทธิ์ ............................................... เลขที่ ............................... เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งที่ดินแปลง
ดังกล่าวมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จานวน ...... คน (ให้ระบุ ชื่อ – สกุล ทุกคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
.......................................................................................................................................................................... ....
..............................................................................................................................................................................
มีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ........................................................
3. สภาพที่ดินปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 เป็นที่รกร้างว่างเปล่า
 ที่ร่องสวน  ที่สูงลาดชัน  ที่ราบลุ่มน้าท้วมขัง
 มีการปลูกพืชแล้วบางส่วน  มีการปลูกพืชเต็มพื้นที่  ที่ไร่  ที่นา  ที่ตาบอด
 มีแหล่งน้าเก่า
 อื่นๆ ระบุ ...........................................
4. วัตถุประสงค์การใช้ที่ดิน
 เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ น้าท่วม น้าแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และน้าเสีย เป็นต้น
 เพื่อสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต
 อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................................................
5. ลักษณะผู้เข้าร่วมโครงการ
 พื้นที่ใหม่/สมัครใหม่
 พื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน
 พื้นที่ตามโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้าพเจ้าขอให้การรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้ากรอก
ข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.......................................ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
(............................................)
วันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ...........
ความเห็นของส่วนราชการที่กากับ ดูแล ตามประเภทที่ดิน/อาเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พร้อมดาเนินการ
 ยังไม่พร้อมดาเนินการ ............................................................................................................
 ไม่เหมาะสมดาเนินการ ...........................................................................................................
ลงชื่อ ................................................................
(................................................................)
ตาแหน่ง ... หัวหน้าส่วนราชการ/นายอาเภอ/
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....
วันที่ .............. เดือน ....................... พ.ศ. ................

