
ระเบียบคณะกรรมการสรรหา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการสรรหา  และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ  

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
พ.ศ.  2563 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  และการเสนอรายชื่อบุคคล 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
คณะกรรมการสรรหาจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสรรหา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา  
และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน  พ.ศ.  2563” 

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้   
“คณะกรรมการสรรหา”  หมายความว่า  คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการสรรหาบุคคล 

ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนตามมาตรา  ๑๑ 
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน 
“องค์กรภาคประชาสังคม”  หมายความว่า  องค์กรที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มี

วัตถุประสงค์ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือองค์กรอื่นที่ไม่ได้เป็น  
นิติบุคคลแต่มีผลงานด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์  
ทั้งนี้  โดยมิได้มีการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  และได้มีการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม
ต่อกรมป่าไม้ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด   

“เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด”  หมายความว่า  เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดที่ได้จดแจ้ง
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกับกรมป่าไม้   

ข้อ  ๔  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ   
มีผลงาน  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชน  
ในแต่ละกลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน  และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์   

(๒)  กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม   
(๓)  กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ข้อ  ๕  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  มีผลงาน  
และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือมนุษยศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้    
ความเชี่ยวชาญ  ผลงาน  และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  หรือ
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  เพ่ือเข้ารับ 
การสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยปิดประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ  ณ  กรมป่าไม้  และ
ประกาศในเว็บไซตข์องกรมป่าไม้ไม่นอ้ยกวา่สามสบิวันตดิตอ่กัน  และในกรณีมีความจ าเปน็เพ่ือประโยชน์
ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสรรหาอาจขยายระยะเวลาในการสมัครหรือรับ  
การเสนอชื่อออกไปอีกคราวละไม่เกินสิบห้าวนันบัแตว่ันพ้นก าหนด  โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขยาย
ระยะเวลาการรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อให้ทราบโดยทั่วกันในช่องทางเดียวกับการประกาศรับสมัคร
หรือรับการเสนอชื่อ 

ในการประกาศรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  
และรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครหรือการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยใบสมัครตามแบบ  คนช.  3-๑  ใบเสนอ
ชื่อบุคคลตามแบบ  คนช.  3-๒  หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดง
ประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้   

(๒)  ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้งประกาศ  
รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อตาม  (๑)  ไปยังหน่วยงานราชการ  สถาบันอุดมศึกษา  หรือองค์กรอื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือ
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์  ในทุกจังหวัด  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร  เพ่ือให้เสนอ
รายชื่อผู้แทนของแต่ละหน่วยงานเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓)  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบสมัคร  พร้อมด้วยประวัติ  
ผลงาน  และประสบการณ์  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามแบบ  คนช.  3-๑  ท้ายระเบียบนี้   

(๔)  การเสนอชื่อผู้ เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคล 
ตามแบบ  คนช.  3-๒  หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดงประวัติ  
ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ ๖ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับการเสนอชื่อกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม   
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะตอ้งหา้มตามมาตรา  ๑๐  เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ   

 ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยใบเสนอชื่อบุคคลตามแบบ  คนช.  3 -๒  หนังสือยินยอม

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดงประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอ
ชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้  และให้น าหลักเกณฑ์ในการประกาศรับการเสนอชื่อตาม 
ข้อ  ๕  (๑)  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับแก่การประกาศรับการเสนอชื่อกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม  
ด้วยโดยอนุโลม 

(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้งประกาศ  
รับการเสนอชื่อตาม  (๑)  ไปยังองค์กรภาคประชาสังคมในทุกจังหวัด  เพ่ือให้เสนอรายชื่อผู้แทนองค์กร
ของตนเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๓)  การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบเสนอชื่อบุคคล 
ตามแบบ  คนช.  3-๒  หนังสือยินยอมของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๓  และใบแสดงประวัติ  
ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  ท้ายระเบียบนี้   

ข้อ  ๗  การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ให้คณะกรรมการสรรหาประกาศรับการเสนอชื่อประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด
ของจังหวัดต่าง ๆ  ที่อยู่ในภาคเดียวกัน  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และ
ได้รับการรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันเกินกึ่งหนึ่ง  
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนภาคละไม่เกิน  ๔  คน   

ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวัน  เวลา  สถานที่  และรายละเอียด
เกี่ยวกับการเสนอชื่อ  พร้อมด้วยรายชื่อจังหวัดที่อยู่ในภาคต่าง ๆ  รวม  ๔  ภาค  ตามที่ส านักจัดการ 
ป่าชุมชน  กรมป่าไม้  ก าหนด  ใบแสดงประวัติ  ผลงาน  และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  
คนช.  3-๔  และหนังสือรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  3 -๕   
ท้ายระเบียบนี้  และให้น าหลักเกณฑ์ในการประกาศรับการเสนอชื่อตามข้อ  ๕  (๑)  วรรคหนึ่ง  มาใช้บังคับ 
แก่การประกาศรับการเสนอชื่อกลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดด้วยโดยอนุโลม   

(๒)  ให้คณะกรรมการสรรหาหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการสรรหามอบหมายมีหนังสือแจ้งประกาศ  
รับการเสนอชื่อตาม  (๑)  ไปยังเครือข่ายป่าชุมชนประจ าจังหวัดในทุกจังหวัด  เพ่ือให้เสนอรายชื่อ 
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดบัจังหวัดของจังหวัดต่าง ๆ   ที่อยู่ในภาคเดียวกัน  จ านวนภาคละไม่เกิน  ๔  คน   
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

(๓)  การเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องยื่นใบแสดงประวัติ  ผลงาน  
และประสบการณ์  ของผู้ถูกเสนอชื่อตามแบบ  คนช.  3-๔  และหนังสือรับรองจากประธานเครือข่าย 
ป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  3-๕  ท้ายระเบียบนี้ 

ข้อ  ๘  ให้ส านักจัดการป่าชุมชนหรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายรวบรวมรายชื่อ
ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมทั้งประวัติ  
ผลงาน  ประสบการณ์  และเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  และท าการตรวจสอบคุณสมบัติและ

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๓



ลักษณะต้องห้าม  แล้วจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยแยกบัญชีตามประเภทของแต่ละกลุ่ม  เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  ภายในระยะเวลาสิบห้าวัน 
นับแต่การรับสมัครสิ้นสุดลง 

ข้อ  ๙  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอรายชื่อเพ่ือเข้ารับการสรรหา  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงความรู้   แนวคิด  หรือแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือป่าชุมชนก็ได้   

ข้อ  10  ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่ส านักจัดการป่าชุมชน
หรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมาย  โดยคณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่ได้รับการเสนอรายชื่อจากส านักจัดการป่าชุมชนหรือหน่วยงานที่อธิบดีกรมป่าไม้
มอบหมาย  ซึ่งพิจารณาจากประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ความรู้  ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  
ผลงาน  ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งป่าชุมชนอันเป็น 
ที่ประจักษ์  และกรณีที่คณะกรรมการสรรหาก าหนดให้ผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอรายชื่อแสดงแนวคิด
และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือป่าชุมชน  ให้คณะกรรมการ  
สรรหาน าแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่ได้รับฟังมาประกอบการพิจารณาด้วย   

ข้อ  11  การประชุมของคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหามาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม   

การประชุมของคณะกรรมการสรรหา  ถ้าประธานกรรมการสรรหาไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการสรรหาคนหนึ่งให้มี 
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ  12  เมื่อคณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔   
โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อยเป็นจ านวนสองเท่าของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่ม  
เสนอประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเพ่ือพิจารณาเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อ  
ผู้ได้รับการสรรหาแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่ม   

รายชื่อของผู้ที่ประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนมิได้ เลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ให้จัดท าบัญชีรายชื่อส ารองแยกตามประเภทของแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๔  โดยขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองไว้
จนกว่าจะมีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่   

กรณีที่ไม่สามารถแตง่ตัง้ผู้ได้รบัการสรรหาเปน็กรรมการผู้ทรงคุณวฒุไิดเ้นื่องจากไม่มีรายชื่อของ
ผู้ได้รับการสรรหาซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหลืออยู่ในบัญชีรายชื่อบัญชีใด  ให้ด าเนินการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะในกลุ่มเดียวกับบัญชีรายชื่อนั้นใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้   

้หนา   ๔
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ข้อ  ๑3  ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  
เพื่อให้การสรรหาเป็นไปอย่างบริสุทธิ์  ยุติธรรม  เปิดเผย  และโปร่งใสตามระบบคุณธรรม   

ข้อ  ๑๔  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ  ให้อธิบดีกรมป่าไม้ 
เสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อส ารองในกลุ่มเดียวกัน  ต่อประธานกรรมการนโยบาย  
ป่าชุมชนเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง  อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  ประธาน
กรรมการจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้  และในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่   

ข้อ  ๑๕  ให้ประธานกรรมการสรรหารักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ
หรือค าสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิ จฉัยชี้ขาด  
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  5  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

พงศ์บุณย์  ปองทอง 
รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ประธานกรรมการสรรหา 

้หนา   ๕
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ใบสมัคร 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

   
 
 
 
 
๑. ประวัติส่วนตัว 

ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล ..................................................... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา .................................. เลขประจําตัวประชาชน ............................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ................................ 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ....................................................................... 
อาชีพ ...................................................... ตําแหน่ง ..................................................................................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ .......................................................................... โทรศัพท์ ...................................... 
 

๒. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา

สาขาวิชา 

ประถมศึกษา  
   

มัธยมศึกษา
ตอนต้น    

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช.    

ปวส./อนุปริญญา  
   

ปริญญาตร ี  
   

ปริญญาโท  
   

ปริญญาเอก  
   

การศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากขา้งต้น    

 
 

 
 

รูปถ่าย 
 
 

คนช. 3-๑  



๒ 
 
๓. ประวัติการทํางาน 
 

 
ชื่อสถานท่ีทํางาน/องค์กร ตําแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ช่วงเวลา 
ที่ดํารงตําแหนง่ 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

    

    

    

    

    

 
๔. การฝึกอบรม ดูงาน 
 

 
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบนั/ประเทศ 

ช่วงเวลา 
ที่อบรม ดูงาน 

(ระบุเดือน พ.ศ.) 

 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

    

    

    

    

    

 
๕. ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านใดด้านหนึ่งอย่างแท้จริง 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 
 

ระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

ท้องถิ่น/หน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันเอกชน   

 

ประเทศ 
   

 

ภูมิภาค/นานาชาติ 
   

 

 



๓ 
 
๖. เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/สมาชิก 

ในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน/องค์กรอิสระ/อ่ืน ๆ 
 

สถานที/่องค์กร ตําแหน่งทีป่ฏิบัติ ช่วงเวลา
(ระบุเดือน พ.ศ.)

 
  
 
  
 
  

 
๗. ผลงานเด่น/งานวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
๙. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย

ป่าชุมชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของกรมป่าไม้  
อีกทั้งข้อความข้างต้นตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานที่แนบกับใบสมัครเป็นจริงทุกประการ  
และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบสมัคร หากข้อความท่ีช้ีแจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง 
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิก 
ที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

 
 

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

 
 



๔ 
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ × ๒ น้ิว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับสมัคร จํานวน ๒ รูป) 
๒. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
๓. สําเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
๔. เอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 
 



 

 
ใบเสนอชื่อบุคคล 

เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 

   
 
 กลุ่มผูซ้ึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร ์
 กลุ่มผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสังคม 
 
  เขียนที่ ................................................................. 

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

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

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

........................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

ขอเสนอให้ (ช่ือ - นามสกุล) .................................................................................................. 
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................ 
เป็นผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
 
 

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

ตําแหน่ง ........................................................................... 
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หนังสือยินยอม 
กรณีเปน็ผู้ได้รบัการเสนอช่ือให้เขา้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
   

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

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

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

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

สัญชาติ ..................................... เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

ยินยอมเป็นผู้ถูกเสนอช่ือในการเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ  
ในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
    กลุ่มผู้ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 
     กลุม่ผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสังคม 
โดย (ช่ือหน่วยงาน/ช่ือองค์กร/ช่ือสถาบัน/ช่ือคณะบุคคล/ช่ือบุคคล ผู้เสนอ)..........................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
 

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

ตําแหน่ง ........................................................................... 
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ใบแสดงประวัติ ผลงาน และประสบการณ์ 
ของผู้ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

ในคณะกรรมการนโยบายปา่ชุมชน 
   

 

เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 กลุ่มผูซ้ึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีผลงาน และประสบการณ์เก่ียวกับ  
 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรือมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 
 กลุ่มผูแ้ทนองค์กรภาคประชาสังคม 
 กลุ่มผูแ้ทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
 

๑. ประวัติส่วนตัว 
ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล ..................................................... 
สัญชาติ ................................ เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา .................................. เลขประจําตัวประชาชน ............................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ................................ 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ........................... 

 โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ....................................................................... 
อาชีพ ...................................................... ตําแหน่ง ..................................................................................... 
สถานที่ประกอบอาชีพ .......................................................................... โทรศัพท์ ...................................... 

๒. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา/จังหวัด/ประเทศ ปีที่สาํเร็จ
การศึกษา สาขาวิชา 

ประถมศึกษา  
   

มัธยมศึกษา
ตอนต้น    

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวช.    

ปวส./อนุปริญญา  
   

ปริญญาตร ี  
   

ปริญญาโท  
   

ปริญญาเอก  
   

การศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากขา้งต้น    
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รูปถ่าย 
 
 



๒ 
 
๓. ประวัติการทํางาน 
 

 
ชื่อสถานท่ีทํางาน/องค์กร ตําแหน่ง/ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ช่วงเวลา 
ที่ดํารงตําแหนง่ 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

    

    

    

    

    

 
๔. การฝึกอบรม ดูงาน 
 

 
ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบนั/ประเทศ 

ช่วงเวลา 
ที่อบรม ดูงาน 

(ระบุเดือน พ.ศ.) 

 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

    

    

    

    

    

 
๕. ความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านด้านหนึ่งอย่างแท้จริง 

(เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์) 
 

ระดับ ความรู้ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ 

ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

ระยะเวลา
(ปี/เดือน) 

ท้องถิ่น/หน่วยงาน/
องค์กร/สถาบันเอกชน   

 

ประเทศ 
   

 

ภูมิภาค/นานาชาติ 
   

 

 
 



๓ 
 
๖. เคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทํางาน/สมาชิก 

ในสมาคม/ชมรม/มหาวิทยาลัย/องค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน/องค์กรอิสระ/อ่ืน ๆ 
 

สถานที/่องค์กร ตําแหน่งทีป่ฏิบัติ ช่วงเวลา 
(ระบุเดือน พ.ศ.) 

 
   
 
   
 
   

 
๗. ผลงานเด่น/งานวิจัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
 
๙. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบาย 

ป่าชุมชน และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับการเสนอช่ือของกรมป่าไม้  
อีกทั้ งข้อความข้ างต้นตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานที่ แนบกับใบแสดงประวัติ  ผลงาน  
และประสบการณ์เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลตามใบแสดงประวัติ หาก
ข้อความที่ช้ีแจงแม้เพียงบางส่วนไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการสรรหาถือเป็นเหตุผล 
เพียงพอที่จะไม่พิจารณาต่อไปหรือยกเลิกที่พิจารณาไว้แล้วทั้งหมด  

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

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

 



๔ 
 
เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับใบสมัคร 
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ × ๒ น้ิว  โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี  

(นับถึงวันปิดรับการเสนอช่ือ จํานวน ๒ รูป) 
๒. สําเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับสูงสุดฉบับสมบูรณ์ ยกเว้นกรณีจบการศึกษาระดับปริญญาโท/

ปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมาด้วย 
๓. สําเนาหลักฐานแสดงการฝึกอบรม/ดูงาน (ถ้ามี) 
๔. เอกสารอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคัดเลือก 
 



 

 
หนังสือรับรองจากประธานเครือข่ายป่าชมุชนระดับจังหวัด 

   
 
 

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

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

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

หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า 
 

(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 
สัญชาติ ..................................... เกิดวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ................ อายุ ........... ปี 
ศาสนา ....................................... เลขประจําตัวประชาชน .............................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ ................. หมู่ที ่....... ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ...................................... 
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .................................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ .................................... E-mail address ............................................................................. 

เป็นประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 
กลุ่มผู้แทนประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ในนามภาค 

  ภาคเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคกลาง 
  ภาคใต้ 
 

ลายมือช่ือผู้รับรองจากประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกัน 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 
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๒ 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 
 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

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

ประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
จังหวัด........................................................ 

 


