
 
 

 

ร่าง 
ระเบียบคณะกรรมการสรรหา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

พ.ศ. ….  
   

 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายช่ือบุคคล 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๖๒  คณะกรรมการสรรหาจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการสรรหา ว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 

และการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. ….” 
 
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคล

ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามมาตรา ๑๑ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชน 
“ส านักจัดการป่าชุมชน” หมายความว่า  ส านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ หรือ 

ส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการสรรหา  

“องค์กรภาคประชาสังคม” หมายความว่า  องค์กรภาคประชาสังคมที่ได้จดแจ้ง 
เป็นองค์กรภาคประชาสังคมกับกรมป่าไม้ 

“เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด” หมายความว่า  เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
ที่ได้จดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกับกรมป่าไม้ 

 
ข้อ ๔  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหคั้ดเลือกจากบุคคลซึง่มีความรู ้ความเช่ียวชาญ 

มีผลงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน  
ในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  



๒ 

 

(๒) กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม  
(๓) กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
 
ข้อ ๕  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลงาน 

และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์  
หรือสังคมศาสตร์ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้  
ความเช่ียวชาญ ผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ เพื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปิดประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือ ณ กรมป่าไม้ และ
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ไม่น้อยกว่าสามสิบวันติดต่อกัน และในกรณีมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์
ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาอาจขยายระยะเวลาในการสมัครหรือรับการ
เสนอช่ือออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันพ้นก าหนด โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับการประกาศรับสมัคร
หรือรับการเสนอช่ือ 

 ในการประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครหรือการเสนอช่ือ พร้อมด้วยใบสมัครตามแบบ คปช. ๑  
ใบเสนอช่ือบุคคลตามแบบ คปช. ๒ หนังสือยินยอมของผู้ ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๓ และ 
ใบแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๔ ท้ายระเบียบนี้   

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้ง
ประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอช่ือตาม (๑) ไปยังหน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอื่น 
ที่มี วัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ในทุกจังหวัด ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เพื่อให้เสนอ
รายช่ือผู้แทนของแต่ละหน่วยงานเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเปน็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยประวัติ 
ผลงาน และประสบการณ์ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตามแบบ คปช. ๑ ท้ายระเบียบนี้  

(๔) การเสนอช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบเสนอช่ือบุคคล
ตามแบบ คปช. ๒ หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๓ และใบแสดงประวัติ ผลงาน  
และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๔ ท้ายระเบียบนี้  

 
ข้อ ๖  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม  

ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับการเสนอช่ือกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ในการประกาศรับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอช่ือ พร้อมด้วยใบเสนอช่ือบุคคลตามแบบ คปช. ๒ หนังสือยินยอมของ 
ผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๓ และใบแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ 



๓ 

 

คปช. ๔ ท้ายระเบียบนี้ และให้น าหลักเกณฑ์ในการประกาศรับการเสนอช่ือตามข้อ ๕ (๑) วรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับแก่การประกาศรับการเสนอช่ือกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมด้วยโดยอนุโลม 

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้ง
ประกาศรับการเสนอช่ือตาม (๑) ไปยังองค์กรภาคประชาสังคมในทุกจังหวัด เพื่อให้เสนอรายช่ือผู้แทน 
องค์กรของตนเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓) การเสนอช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบเสนอช่ือบุคคล
ตามแบบ คปช. ๒ หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๓ และใบแสดงประวัติ ผลงาน  
และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๔ ท้ายระเบียบนี้  

 
ข้อ ๗  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน 

ระดับจังหวัด ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับการเสนอช่ือประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับ

จังหวัดของจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคเดียวกัน ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามมาตรา ๑๐ 
และได้รับการรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน 
เกินกึ่งหนึ่ง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนภาคละไม่เกิน ๔ คน  

 ในการประกาศรับการเสนอช่ือตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่ และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอช่ือ พร้อมด้วยรายช่ือจังหวัดที่อยู่ในภาคต่าง ๆ รวม ๔ ภาค ตามที่ส านัก
จัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ก าหนด ใบแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอช่ือตาม
แบบคปช. ๔ และหนังสือรับรองจากประธานเครือข่ายปา่ชุมชนระดับจงัหวัดตามแบบ คปช. ๕ ท้ายระเบียบ
นี้ และให้น าหลักเกณฑ์ในการประกาศรับการเสนอช่ือตามข้อ ๕ (๑) วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับแก่การประกาศ
รับการเสนอช่ือกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดด้วยโดยอนุโลม  

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้ง
ประกาศรับการเสนอช่ือตาม (๑) ไปยังเครือข่ายป่าชุมชนประจ าจังหวัดในทุกจังหวัด เพื่อให้เสนอรายช่ือ
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ในภาคเดียวกัน จ านวนภาคละไม่เกิน  
๔ คน เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

(๓) การเสนอช่ือผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบแสดงประวัติ 
ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ถูกเสนอช่ือตามแบบ คปช. ๔ และหนังสือรับรองจากประธานเครือข่าย
ป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ คปช. ๕ ท้ายระเบียบนี้   

 
ข้อ ๘  ให้ส านักจัดการป่าชุมชนรวบรวมรายช่ือผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายช่ือ 

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ และเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และท าการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม แล้วจัดท าบัญชีรายช่ือ 
ผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแยกบัญชีตามประเภทของแต่ละกลุ่ม 
เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 

 
ข้อ ๙  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอรายช่ือเพื่อเข้ารับการสรรหา 



๔ 

 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความรู้ แนวคิด หรือแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือป่าชุมชนก็ได้   

 
ข้อ ๑๐  ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้แทนภาคประชาสังคม หรือผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมสังเกตการณ์  
และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้  

 
ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายช่ือที่ส านักจัดการ  

ป่าชุมชนเสนอ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
ผลงาน ประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน 
อันเป็นที่ประจักษ์ และกรณีที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายช่ือ 
แสดงแนวคิดและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือป่าชุมชน  
ให้คณะกรรมการสรรหาน าแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ได้รับฟังมาประกอบการพิจารณาด้วย  

 
ข้อ ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
การประชุมของคณะกรรมการสรรหา ถ้าประธานกรรมการสรรหาไม่มาประชุม 

หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธาน  
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการสรรหาคนหนึ่ง  
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ข้อ ๑๓  เมื่อคณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้จัดท าบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่ม 
ตามข้อ ๔ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยเป็นจ านวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในแต่ละกลุ่ม เสนอประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่ม  

รายช่ือของผู้ที่ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนไม่ได้แต่งตั้งเปน็กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ให้จัดท าบัญชีรายช่ือส ารองแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่มตามข้อ ๔ โดยข้ึนบัญชีรายช่ือส ารองไว้ 
จนกว่าจะมีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิได้เนื่องจากไม่มีรายช่ือ
ของผู้ได้รับการสรรหาซึ่งมคุีณสมบตัิครบถ้วนหลืออยู่ในบัญชีรายช่ือบญัชีใด ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มเดียวกับบัญชีรายช่ือนั้นใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี ้

 
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้อธิบดีกรมป่าไม้

เสนอรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาที่ข้ึนบัญชีรายช่ือส ารองในกลุ่มเดียวกัน ต่อประธานกรรมการนโยบาย 
ป่าชุมชนเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ ว่าง และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง 



๕ 

 

เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  

 
ข้อ ๑๕  ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออก

ประกาศหรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย 

ช้ีขาด ค าวินิจฉัยน้ันให้เป็นที่สุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่                            พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

ประธานกรรมการสรรหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

ใบสมัคร 
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

   
 
 
 
 
๑. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล ........................................... .......... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ป ี
ศาสนา .................................. เลขประจ าตัวประชาชน ................................................... ............................ 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่ ................. หมูท่ี่ ....... ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ................. ............... 
อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ...................... .............. รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ .................................... E-mail address ....................................................................... 
อาชีพ ...................................................... ต าแหน่ง ..................................................................................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ .......................................................................... โทรศัพท์ ...................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา 

ประถมศึกษา 
 
 

 
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

  
 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

  
 

ปวส./อนปุรญิญา 
 
 

 
 

ปริญญาตร ี
 
 

 
 

ปริญญาโท 
 
 

 
 

ปริญญาเอก 
 
 

 
 

การศึกษาพเิศษอื่น ๆ  
นอกเหนอืจากข้างตน้ 

  
 

 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
 
 

แบบ คปช. ๑  



๒ 
 

 

๓. ประวัติการท างาน 
 

 
ชื่อสถานท่ีท างาน/องค์กร ต าแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ช่วงเวลา 
ท่ีด ารงต าแหน่ง 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
๔. การฝึกอบรม ดูงาน 
 

 
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน/ประเทศ 

ช่วงเวลา 
ท่ีอบรม ดูงาน 

(ระบุเดือน พ.ศ.) 

 

ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
๕. ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านใดด้านหน่ึงอย่างแท้จริง 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 
 

ระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

ท้องถ่ิน/หน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันเอกชน   

 

ประเทศ 
   

 

ภูมิภาค/นานาชาติ 
   

 

 



๓ 
 

 

๖. เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะท างาน/สมาชิก 
ในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน/องค์กรอิสระ/อ่ืน ๆ 

 

สถานท่ี/องค์กร ต าแหน่งท่ีปฏิบัติ ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

 
   
 
   
 
   

 
๗. ผลงานเด่น/งานวิจัย 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
๘. ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................ ...................... 
 
๙. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของกรมป่าไม้  
อีกทั้งข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานที่แนบกับใบสมัครเป็นจริงทุกประการ  
และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบสมัคร หากข้อความที่ช้ีแจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิก  
ที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

 
 

ลายมือช่ือผู้สมัคร .......................................................................... 
(.......................................................................) 

วันที่ .........../............................/............... 
 



๔ 
 

 

             
 
เอกสารหลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับใบสมัคร 
๑. รปูถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว  โดยถ่ายไมเ่กนิ ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรบัสมัคร จ านวน ๒ รปู) 
๒. ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
๓. ส าเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
๔. เอกสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 
 
 



 

 

ใบเสนอชื่อบุคคล 
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
   

 
 กลุ่มผู้ซึง่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิง่แวดล้อม หรือมนุษยศาสตรห์รือสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 
 
  เขียนที่ ................................................................. 

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

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

 
ข้าพเจ้า (ช่ือหน่วยงาน/ช่ือองค์กร/ช่ือสถาบัน/ช่ือคณะบุคคล/ช่ือบุคคล ผ ู้เสนอ)................ 

........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่ ................. หมูท่ี่ ....... ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ...................................... 
อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........... ...................... 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

ขอเสนอให้ (ช่ือ - นามสกุล) ....................................................................................... ........... 
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... ....................................... 
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 
 

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

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

แบบ คปช. ๒  



 

 

หนังสือยินยอม 
กรณีเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
   

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

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

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

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................... 

สัญชาติ ..................................... เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ป ี
ศาสนา ....................................... เลขประจ าตัวประชาชน ...................................................................... ........ 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่ ................. หมูท่ี่ ....... ถนน ..................................... ต าบล/แขวง .............. ........................ 
อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........... ...................... 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

ยินยอมเป็นผู้ ถูกเสนอช่ือในการเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
     กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 
     กลุม่ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 
โดย (ช่ือหน่วยงาน/ช่ือองค์กร/ช่ือสถาบนั/ช่ือคณะบุคคล/ช่ือบุคคล ผู้เสนอ)..........................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
 

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

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

แบบ คปช. ๓  



 

 

ใบแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
   

 

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กลุ่มผู้ซึง่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ผลงาน และประสบการณ์เกี่ยวกับ  
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสงัคมศาสตร์ 

 กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม 

 กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดบัจงัหวัด  
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล ........................................... .......... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ป ี
ศาสนา .................................. เลขประจ าตัวประชาชน .................................................................. ............. 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่ ................. หมูท่ี่ ....... ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ......... ....................... 
อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........... ................ 

 โทรศัพทเ์คลือ่นที่ .................................... E-mail address ....................................................................... 
อาชีพ ...................................................... ต าแหน่ง ..................................................................................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ .......................................................................... โทรศัพท์ ...................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา 

ประถมศึกษา 
 
 

 
 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

  
 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช. 

  
 

ปวส./อนปุรญิญา 
 
 

 
 

ปริญญาตร ี
 
 

 
 

ปริญญาโท 
 
 

 
 

ปริญญาเอก 
 
 

 
 

การศึกษาพเิศษอื่น ๆ  
นอกเหนอืจากข้างตน้ 

  
 

แบบ คปช. ๔  

 
 

รูปถ่าย 
 
 



๒ 
 

 

๓. ประวัติการท างาน 
 

 
ชื่อสถานท่ีท างาน/องค์กร ต าแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ช่วงเวลา 
ท่ีด ารงต าแหน่ง 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
๔. การฝึกอบรม ดูงาน 
 

 
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน/ประเทศ 

ช่วงเวลา 
ท่ีอบรม ดูงาน 

(ระบุเดือน พ.ศ.) 

 

ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 
๕. ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านด้านหน่ึงอย่างแท้จริง 

(เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์) 
 

ระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา 
(ปี/เดือน) 

ท้องถ่ิน/หน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันเอกชน   

 

ประเทศ 
   

 

ภูมิภาค/นานาชาติ 
   

 

 
 



๓ 
 

 

๖. เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะท างาน/สมาชิก 
ในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน/องค์กรอิสระ/อ่ืน ๆ 

 

สถานท่ี/องค์กร ต าแหน่งท่ีปฏิบัติ 
ช่วงเวลา 

(ระบุเดือน พ.ศ.) 
 
   
 
   
 
   

 
๗. ผลงานเด่น/งานวิจัย 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
๘. ความสามารถด้านอ่ืน ๆ 

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
๙. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย  

ป่าชุมชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับการเสนอช่ือของกรมป่าไม้  
อีกทั้ งข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานที่ แนบกับใบแสดงประวัติ ผลงาน  
และประสบการณ์เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบแสดงประวัติ หาก
ข้อความที่ช้ีแจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาถือเป็นเหตุผล 
เพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

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

(.......................................................................) 
วันที่ .........../............................/............... 



๔ 
 

 

             

 
เอกสารหลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับใบสมัคร 
๑. รปูถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและไมส่วมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว  โดยถ่ายไมเ่กนิ ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรบัการเสนอช่ือ จ านวน ๒ รปู) 
๒. ส าเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
๓. ส าเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
๔. เอกสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 



 

 

 
หนังสือรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

   
 
 

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

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

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

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า 
 

(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
สัญชาติ ..................................... เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ป ี
ศาสนา ....................................... เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................ .................. 
ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่ ................. หมูท่ี่ ....... ถนน ..................................... ต าบล/แขวง ...................................... 
อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........... ...................... 
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ในนามภาค 

  ภาคเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคกลาง 
  ภาคใต ้
 

ลายมือช่ือผู้รบัรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 

แบบ คปช. ๕  



๒ 
 

 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด........................................................ 

 


