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ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนเพื่อเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๔) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่
23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
“ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กรมป่าไม้หรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีพื้นที่ในความดูแล
รับผิดชอบจัดตั้งเป็นป่าชุมชน หรือมีพื้นที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนในความดูแลรับผิดชอบ
“เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนซึง่ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดที่มกี ารจัดตัง้ ป่าชุมชนหรือได้มีการยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชน
“คณะทางานสรรหา” หมายความว่า คณะทางานซึ่งทาหน้าที่สรรหาผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
“หน่วยธุรการ” หมายความว่า ส่วนราชการภายในกรมป่าไม้ซึ่งอธิบดีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดและคณะทางานสรรหา
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ข้อ ๔ การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว หรือในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งป่าชุมชน และมีชุมชนยื่นคาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายประกาศรับการเสนอชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่
หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยปิดประกาศรับการเสนอชื่อ
ณ ศาลากลางจังหวัดและประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันติดต่อกัน
ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเสนอชื่อ พร้อมด้วยใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ คนช. 4-1 รายชื่อป่าชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
และป่าชุมชนที่ได้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนตามแบบ คนช. 4-2 และใบแสดงประวัติและประสบการณ์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ คนช. 4-3 ท้ายระเบียบนี้
(๒) การสรรหาเจ้าหน้ าที่ของหน่วยงานของรัฐ ในจังหวัด ที่มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วหรือ
ในจั ง หวั ด ที่ ยั ง ไม่ มีก ารจั ด ตั้งป่ า ชุ มชนและมี ชุ ม ชนยื่ นค าขอจั ด ตั้ง ป่า ชุ มชน ให้ ผู้ ว่ า ราชการจังหวัด
หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการภายในสิบห้าวันหลังจากได้รับแจ้ง
(๓) การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ คนช. 4-๑
รายชื่อป่าชุมชนในพื้น ที่รับผิด ชอบและป่าชุมชนที่ได้ยื่นคาขอจัด ตั้งป่าชุมชนตามแบบ คนช. 4-2
และใบแสดงประวัติและประสบการณ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ คนช. 4-3 ท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ ให้หน่วยธุรการรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
พร้อมทั้งประวัติและประสบการณ์ แล้วจัดทาบัญชีรายชื่อแยกตามกลุ่มของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เสนอให้คณะทางานสรรหาตามข้อ 6 พิจารณาคัดเลือก
ข้อ 6 ให้มีคณะทางานสรรหาในจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ปลัดจังหวัด เป็นประธานคณะทางาน
(2) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นคณะทางาน
(3) ท้องถิ่นจังหวัด เป็นคณะทางาน
(4) ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นคณะทางาน
(5) ผู้อานวยการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่หรือผู้ซึ่งผู้อานวยการสานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่มอบหมายซึ่งรับผิดชอบในท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชน เป็นคณะทางานและเลขานุการ
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ให้คณะทางานสรรหา
ประกอบด้วยคณะทางานสรรหาเท่าที่มีอยู่
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ข้อ ๗ ให้ ค ณะท างานสรรหาด าเนิ น การสรรหาผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดการเสนอชื่อ
ข้อ ๘ การประชุมของคณะทางานสรรหา ต้องมีคณะทางานสรรหาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนคณะทางานสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยคณะทางานสรรหาคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะทางานซึ่งทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๙ ให้ ค ณะท างานสรรหาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ตามรายชื่อที่หน่วยธุรการเสนอ โดยพิจารณาจากประวัติและประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน หรือติดตามดูแลป่าชุมชน แล้วเสนอรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวนไม่เกินสามรายชื่อ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจานวนไม่เกินหกรายชื่อ
โดยจัดเรียงลาดับตามตัวอักษร เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ในกรณีที่จังหวัดใดมีทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่อื่นของรัฐที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือเป็นพื้นที่ที่นามา
ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชน การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ให้มีสัดส่วนเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่อื่นของรัฐที่จัดตัง้ เป็นป่าชุมชนหรือเป็นพื้นที่ที่นามายื่นคาขอจัดตัง้
ป่าชุมชนด้วยตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับรายชื่อที่คณะทางานสรรหาเสนอแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จากรายชื่อดังกล่าว
แล้วดาเนินการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนหนึ่งคน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
จานวนสองคน เป็นกรรมการ สาหรับรายชื่อที่เหลือ ให้หน่วยธุรการจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อสารอง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบัญชีรายชื่อสารองเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 10 เป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดพร้อมทั้งมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทราบ
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ข้อ 1๒ เมื่อสิ้น สุด ระยะเวลารับการเสนอชื่อตามที่กาหนดไว้ในประกาศตามข้อ ๔ แล้ว
หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะทางานสรรหาดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีจังหวัดใดมีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว และไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดเสนอรายชื่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้คณะทางานสรรหาเสนอรายชื่อ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาจากท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้ง
ป่าชุมชนจานวนไม่เกินสามรายชื่อ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๒) กรณี ที่ จั ง หวั ด ใดมี ก ารจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนแล้ ว หรื อ จั ง หวั ด ใดยั ง ไม่ มี ก ารจั ด ตั้ง ป่ า ชุ มชน
และมีการยื่นคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชน หากพื้นที่ที่จัดตั้งป่าชุมชนหรือพื้นที่ที่ยื่นคาขอจัดตัง้ ป่าชุมชนเป็นพืน้ ที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐนอกเหนือจากกรมป่าไม้ และหน่วยงานของรัฐนั้น
ไม่ได้เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนั้นเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ให้คณะทางานสรรหา
เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจานวนไม่เกินหกรายชื่อ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแต่งตัง้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจานวนสองคน เป็นกรรมการ
สาหรับรายชื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานของรัฐที่เหลือ
ให้จัดทาบัญชีรายชื่อสารอง โดยให้นาความในข้อ 10 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 1๓ ในกรณีที่จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียวที่มีพื้นที่ป่าชุมชน
อยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบและยังไม่มีชุมชนยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนที่อยู่ในท้องที่ ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น หรือในกรณีที่จังหวัดใดยังไม่มีป่าชุมชนและมีชุมชนยื่นคาขอจัดตั้ง
ป่ า ชุ ม ชนในจั ง หวั ด นั้ น เป็ น ค าขอแรก โดยท้ อ งที่ ที่ ยื่ น ค าขอจั ด ตั้ ง ป่ า ชุ ม ชนอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเป็นกรรมการพร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
มีหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทราบ
ข้อ 1๔ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง
เท่ากับวาระการดารงตาแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อ 1๕ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รบั แต่งตั้งเป็นกรรมการมีวาระการดารงตาแหน่ง
จนกว่าจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น หรือจนกว่าจะโอนหรือย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ในจังหวัดอื่นที่อยู่นอกท้องที่ที่ป่าชุมชนตั้งอยู่หรือท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชน
ข้อ 1๖ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

(3) คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนหรือคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดแล้วแต่กรณี
มีคาวินิจฉัยหรือมีมติไม่อนุมัติให้จัดตั้งป่าชุมชนในท้องที่ที่ชุมชนได้ยื่นคาขอจัดตั้งป่าชุมชนเป็นคาขอแรก
ในจังหวัดที่ยังไม่มีป่าชุมชน เฉพาะกรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่ได้รับการแต่งตัง้
เป็นกรรมการตามข้อ ๑๓
ข้อ 1๗ ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐจากบัญชีรายชื่อสารอง
ตามข้อ 10 หรือข้อ 12 วรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง
และให้นาความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับแก่การทาคาสั่งแต่งตั้งและการแจ้งคาสั่งแต่งตั้งด้วยโดยอนุโลม
หากรายชื่ อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
ในบัญชีรายชื่อสารองตามข้อ 10 ไม่สามารถนามาใช้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ หรื อไม่มีรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อสารองเหลืออยู่ ให้คณะทางานสรรหาตามข้อ 7 ดาเนินการสรรหาผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้นาความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒
และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่การสรรหาและการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม
ข้อ 1๘ ให้ ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
ออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณี มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ค ณะกรรมการนโยบายป่ า ชุ ม ชน
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประวิตร วงษ์สวุ รรณ
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชน
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ใบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ

เขียน ..........................................................
..........................................................
..........................................................
วันที่ .............................................................
(หน่วยงานผู้เสนอ) ……………………………………………………………………………………………..
ตั้งอยู่หมู่ที่ ................................................................ตาบล ........................................................................
อาเภอ ......................................................................จังหวัด ......................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ……….…………………………
ขอเสนอให้ (ชื่อ - นามสกุล) ............................................................................................
ตาแหน่ง ......................................................................................................................................................
สังกัด (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชื่อหน่วยงานของรัฐ) ......................................................................
.....................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ...... หมู่บ้าน .......................................... ถนน .....................................
แขวง/ตาบล .......................................................... เขต/อาเภอ .................................................................
จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ......................................................... E-mail Address: ...............................................
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
ลงชื่อ ........................................................................
(.....................................................................)
ตาแหน่ง .......................................................................

คนช. ๔-๒

รายชื่อป่าชุมชนของ …………………………..……..(ชื่อหน่วยงาน)............................................
ลาดับ

รายชื่อป่าชุมชน

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

เนื้อที่
(ไร่ - งาน - ตารางวา)

ประเภทที่ดิน

1. ป่าชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
1.1
1.2
1.3
1.4
2. ป่าชุมชนที่ยื่นคาขอจัดตั้ง
2.1
2.2
2.3
2.4

หมายเหตุ : ประเภทที่ดิน เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่สาธารณประโยชน์ ที่นิคมสหกรณ์ เป็นต้น
: กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐมีพื้นที่ที่จัดตั้งเป็นป่าชุมชนหรือพื้นที่ที่ยื่นคาขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนอยู่ในความดูแลรับผิดชอบหลายพื้นที่ ให้ระบุพื้นที่
ดังกล่าวทุกแห่ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสรรหากรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัดต่อไป

ใบแสดงประวัติและประสบการณ์
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ
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รูปถ่าย

๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................นามสกุล ..................................................
สัญชาติ ............................... เกิดวันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ............... อายุ .......... ปี
ศาสนา ................................ เลขประจาตัวประชาชน ..........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ............... หมู่ที่ ....... ถนน .................................. ตาบล/แขวง ..............................
อาเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ............................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................. E-mail Address: ..................................................................
ตาแหน่ง ................................................................................................................................................
หน่วยงาน ................................................................................... โทรศัพท์ ...........................................
๒. ประวัติการศึกษา (โดยสังเขป)
ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชา

๓. ประวัติการทางาน (โดยสังเขป)
ชื่อสถานที่ทางาน/องค์กร

ตาแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

ช่วงเวลา
ที่ดารงตาแหน่ง/
ปฏิบัติหน้าที่

๒
๔. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน หรือติดตามดูแลป่าชุมชน
ประสบการณ์

ตาแหน่ง/ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ

ช่วงเวลา
ที่ดารงตาแหน่ง/
ปฏิบัติหน้าที่

๕. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจาจังหวัด
และขอรั บรองว่าข้อความข้างต้ นตลอดจนข้อความที่แสดงในใบแสดงประวัติและประสบการณ์
เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบแสดงประวัติและประสบการณ์
หากข้ อความที่ ชี้ แจงแม้ เพี ยงบางส่ วนไม่ เป็ นความจริ ง ข้ าพเจ้ ายิ นยอมให้ คณะท างานสรรหา
ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด
ลงชื่อ .........................................................................
(.....................................................................)
วันที่ ........ /........................... /.............
เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบแสดงประวัติและประสบการณ์
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร จานวน ๒ รูป)
๒. เอกสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก

