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รา่ง 
ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
พ.ศ. ….  

   
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนเพ่ือเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  
เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด พ.ศ. ….” 

  
ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 
ข้อ ๓  ในระเบียบนี้  
“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชน 
ได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  กรมป่าไม้หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซึ่งมีพ้ืนที่ใน 
ความดูแลรับผิดชอบจัดตั้งเป็นป่าชุมชน หรือมีพ้ืนที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนในความดูแล
รับผิดชอบ   

“เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนหรือได้มีการยื่นค า
ขอจัดตั้งป่าชุมชน  

“คณะท างานสรรหา” หมายความว่า  คณะท างานซึ่งท าหน้าที่สรรหาผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  

“หน่วยธุรการ” หมายความว่า  ส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดและคณะท างานสรรหา 
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ข้อ ๔  การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว หรือในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชน และมีชุมชนได้มีการยื่นค า
ขอจัดตั้งป่าชุมชน เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดหรือ 
ผู้ซึ่ งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายประกาศรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็น
กรรมการ โดยปิดประกาศรับการเสนอชื่อ ณ ศาลากลางจังหวัดและประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันติดต่อกัน  

ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องก าหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ คนช. 4 - 1 รายชื่อป่าชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ
และป่าชุมชนที่ได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแบบ คนช 4 – 2 และใบแสดงประวัติและประสบการณ์ของ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ คนช. 4 – 3 ท้ายระเบียบนี้   

(๒) การสรรหาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วหรือ 
ในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชนและมีชุมชนได้มีการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับแจ้ง  

(๓)  การเสนอชื่อผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ  
คนช. 4 - ๑ รายชื่อป่าชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบและป่าชุมชนที่ได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแบบ  
คนช. 4 - 2 และใบแสดงประวัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ คนช. 4 - 3 ท้ายระเบียบนี้ 

 

ข้อ ๕  ให้หน่วยธุรการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 
พร้อมทั้งประวัติและประสบการณ์ แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อแยกตามกลุ่มของผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เสนอให้คณะท างานสรรหาตามข้อ 6 พิจารณาคัดเลือก 

 

ข้อ 6 ให้มีคณะท างานสรรหาในจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  
(1) ปลัดจังหวัด เป็นประธานคณะท างาน  
(2) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นคณะท างาน  
(3) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะท างาน  
(4) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นคณะท างาน  
(5 ) ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่ งท้ องที่ หรือผู้ซึ่ งผู้ อ านวยการ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่มอบหมายซึ่งรับผิดชอบในท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้
ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ให้คณะท างาน
สรรหาประกอบด้วยคณะท างานสรรหาเท่าที่มีอยู่ 
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ข้อ ๗  ให้คณะท างานสรรหาด าเนินการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ  
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการเสนอชื่อ  

 
ข้อ ๘  การประชุมของคณะท างานสรรหาต้องมีคณะท างานสรรหามาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะท างานสรรหาทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยคณะท างานสรรหาคนหนึ่ ง 

ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะท างานซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน 
ในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 
ข้อ ๙ ให้คณะท างานสรรหาพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตามรายชื่อที่หน่วยธุรการเสนอ โดยพิจารณาจากประวัติและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน หรือติดตามดูแลป่าชุมชน แล้วเสนอรายชื่อผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนไม่เกินสามรายชื่อ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จ านวน 
ไม่เกินหกรายชื่อ เพ่ือเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในกรณีที่จังหวัดใดมีทั้งพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อ่ืนของรัฐที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือเป็นพ้ืนที่ 
ที่น ามายื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ให้มีสัดส่วน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่อ่ืนของรัฐที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือเป็นพ้ืนที่ที่น ามา
ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนด้วยตามความเหมาะสม  

 
ข้อ ๑๐  เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายชื่อที่คณะท างานสรรหาเสนอแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจารณาเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จากรายชื่อ
ดังกล่าว แล้วด าเนินการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐ จ านวนสองคน เป็นกรรมการ และให้จัดเรียงบัญชีรายชื่อที่เหลือตามล าดับเป็นบัญชีส ารอง  
 

ข้อ ๑๑  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 10 พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทราบ  
 

ข้อ 1๒  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับการเสนอชื่อตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศตามข้อ ๔ แล้ว 
หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะท างานสรรหาด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) กรณีจังหวัดใดมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด
เสนอรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้คณะท างานสรรหาเสนอ
รายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาจากท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ 
ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน จ านวนไม่เกินสามรายชื่อ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
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๔ 

 

 (๒) กรณีที่จังหวัดใดมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว หรือจังหวัดใดยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชนและ
มีการยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน หากพ้ืนที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นพ้ืนที่ 
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากกรมป่าไม้ และหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้
เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้คณะท างานสรรหาเสนอ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจ านวนไม่เกินหกรายชื่อ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จ านวนสองคนเป็นกรรมการ  

 
ข้อ 1๓ ในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวที่มีพ้ืนที่ป่าชุมชน

อยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบและยังไม่มีชุมชนยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนที่อยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน หรือในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่มีป่าชุมชนและมีชุมชนยื่นค าขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชนในจังหวัดนั้นเป็นค าขอแรก โดยท้องที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเป็นกรรมการ พร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
มีหนังสือแจง้ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทราบ  

 
ข้อ 1๔  ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระ 

การด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และให้จัดเรียง
บัญชีรายชื่อที่เหลือตามล าดับเป็นบัญชีส ารอง ตามข้อ 10 

 
ข้อ 1๕ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระการด ารง

ต าแหน่งจนกว่าจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือจนกว่าจะโอนหรือย้ายไป
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกท้องที่ท่ีป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน  
 

ข้อ 1๖  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก  
(3) คณะกรรมการนโยบายป่ าชุมชนหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจั งหวัด  

แล้วแต่กรณี มีค าวินิจฉัยหรือมีมติไม่อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นค าขอจัดตั้งป่าชุมชน
เป็นค าขอแรกในจังหวัดที่ยังไม่มีป่าชุมชน เฉพาะกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ 
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามข้อ ๑๓  

 
ข้อ 1๗  ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจากบัญชีส ารอง ตามข้อ 10  
หากไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อส ารองเหลืออยู่ ให้คณะท างานสรรหา ตามข้อ 7 

ด าเนินการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  
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๕ 

 

ให้น าความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ 
มาใช้บังคับแก่การสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ 
 

ข้อ 1๘  ให้ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจ
ออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่                                 พ.ศ. .... 
 
 

           (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
          รองนายกรัฐมนตรี 

          ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 
 
 
 

 
 
    



ผ่านคณะกรรมการ ทส. พจิารณาแลว้  
เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63 

 

 
ใบเสนอชื่อบุคคล  

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
   

 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
 

เขียน .......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 

วันที่ ......................................................... .... 
(หน่วยงานผู้เสนอ) …………………………………………………………………………………………….. 

ตั้งอยู่หมู่ที่ .............................................................. ต าบล ................. ....................................................... 
อ าเภอ ........................................................................... จงัหวดั ................................................................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……………………………… 

ขอเสนอให้ (ชื่อ - นามสกุล) ............................................................................................ 
ต าแหน่ง ................................................................................................... ................................................... 
สังกดั (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ) ...................................................................... 
..................................................................................................... ................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ...... หมู่บ้าน ....................................... ... ถนน ..................................... 
แขวง/ต าบล .......................................................... เขต/อ าเภอ ................................................................. 
จังหวัด .........................................................................  รหัสไปรษณีย์ ....................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................................................... E-mail Address: ............................................... 
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
(.......................................................... .............) 

ต าแหน่ง ........................................................................... 
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รายชื่อป่าชุมชนของ  …………………………..……..(ชื่อหน่วยงาน)............................................ 
 
ล าดับ รายชื่อป่าชุมชน หมู่ที ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด เนื้อที่ 

(ไร่ - งาน - ตารางวา) 
ประเภทที่ดิน 

1. ป่าชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.1        
1.2        
1.3        
1.4        

2. ป่าชุมชนที่ยื่นค าขอจัดตั้ง 
2.1        
2.2        
2.3        
2.4        
 
 
หมายเหตุ -     ประเภทที่ดิน เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่สาธารณประโยชน์. ที่นิคมสหกรณ์ เป็นต้น 

- กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐมีพ้ืนที่ที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือพ้ืนที่ที่ยื่นค าขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบหลายพ้ืนที่ ให้ระบุพื้นที่ดังกล่าวทุกแห่ง เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาสรรหากรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดต่อไป  
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ใบแสดงประวัติและประสบการณ์ 
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด 
   

 

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ 

 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................นามสกุล ......................... ......................... 
สัญชาติ ............................... เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............... อายุ .......... ป ี
ศาสนา ................................ เลขประจ าตัวประชาชน ......................................... ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ต าบล/แขวง .............................. 
อ าเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ............................ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address: .................................................................. 
ต าแหน่ง ................................................................................................................................................ 
หน่วยงาน ................................................................................... โทรศัพท ์........................................... 
 

๒. ประวัติการศึกษา (โดยสังเขป) 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวิชา 

    

    

    

 
๓. ประวัติการท างาน (โดยสังเขป) 
 

 
ชื่อสถานที่ท างาน/องค์กร ต าแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ช่วงเวลา 
ที่ด ารงต าแหน่ง/

ปฏิบัติหน้าที ่
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รูปถ่าย 
 



 

๒  
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๔. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน หรือติดตามดูแลป่าชุมชน 
 

ประสบการณ ์ ต าแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
ช่วงเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง/
ปฏิบัติหน้าที ่

  
 

  
 

  
 

 
๕. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัด  

และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความที่แสดงในใบแสดงประวัติและประสบการณ์ 
เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบแสดงประวัติและประสบการณ์  
หากข้อความที่ชี้แจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะท างานสรรหา 
ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

 
 

ลงชื่อ ......................................................... ................ 
(.......................................................... ...........) 

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

 
เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบแสดงประวัติและประสบการณ์ 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร จ านวน ๒ รูป) 
๒. เอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 

 


