
ระเบียบกรมป่าไม้ 
ว่าดว้ยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชมุชนระดับจังหวดั   

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดแจ้งการเป็นเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด  เพ่ือรองรับสถานะเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดให้มีความชัดเจนขึ้นในทางกฎหมาย  
และเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ  และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ในการจัดการป่าชุมชน  รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมของป่าชุมชนระดับจังหวัด  อันน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในบทนิยามค าว่า  “เครือข่ายป่าชุมชน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัต ิ
ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมป่าไม้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมป่าไม้  ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัด  พ.ศ.  2562” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“ป่าชุมชน”  หมายความว่า  ป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ

ป่าชุมชน  พ.ศ.  ๒๕๖๒   
“เครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  การรวมตัวกันของคณะกรรมการจัดการ 

ป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ  ที่อยู่ในอ าเภอเดียวกัน  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน   
เพ่ือเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพ่ือน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนระดับอ าเภอ 
ร่วมกันอย่างยั่งยืน   

“เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด”  หมายความว่า  การรวมตัวกันของเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
อ าเภอที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน  โดยมีเป้าหมายร่วมกัน  เพ่ือเรียนรู้  สร้างความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  เพื่อน าไปสู่การจัดการป่าชุมชนระดับจังหวัดร่วมกันอย่างยั่งยืน 

“คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการ
จัดการป่าชุมชนหรือสมาชิกป่าชุมชนของป่าชุมชนต่าง ๆ  ที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันยอมรับให้เป็นตัวแทน
เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริม  สร้างความเข้าใจ  และประสานการท างานระหว่างป่าชุมชนภายในอ าเภอนั้น 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่อธิบดีมอบหมาย 
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ข้อ ๕ คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดในจังหวัดหนึ่ง  ประกอบด้วย  ประธาน
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  และกรรมการเครือข่าย  
ป่าชุมชนระดับจังหวัด 

ให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอทุกเครือข่ายในจังหวัดเลือกผู้แทนเครือข่าย 
ป่าชุมชนระดับอ าเภอของเครือข่ายตนเองในจ านวนที่เท่ากันทุกเครือข่ายแต่ต้องไม่น้อยกว่าเครือข่ายละ
หนึ่งคน  เพ่ือเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด   

ให้ผู้แทนเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัดตามวรรคสอง  จัดให้มีการประชุมโดยให้ผู้มีอาวุโสสูงสุดในที่ประชุมท าหน้าที่ประธาน  
ในที่ประชุม  เพ่ือด าเนินการเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและรองประธานเครือข่ าย 
ป่าชุมชนระดับจังหวัด  จากกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  และให้ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดหรือกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายเป็นตัวแทน  
ในการยื่นค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

การประชุมกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น 
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๖ ให้ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหรือกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้เป็นตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามข้อ  ๕   
ยื่นค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  1-1  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(1) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  ตามแบบ  คนช.  1 -2   
ท้ายระเบียบนี้ 

(2) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอครั้งที่มีการเลือก
ผู้แทนระดับอ าเภอเข้าไปเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

(๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่มีการเลือก
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและรองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

การยื่นค าขอจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีประกาศก าหนด   
ข้อ ๗ เมื่อได้รับค าขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ  เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  
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ให้แจ้งผู้ขอจดแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือจัดส่งเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา  
ที่เจ้าหน้าที่ก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ขอจดแจ้งไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอหรือไม่จัดส่งเอกสาร  หลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าค าขอจดแจ้งนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่ 
พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  และให้เจ้าหน้าที่แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอจดแจ้งทราบ 

ข้อ  ๘  เมื่อค าขอเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่รับจดแจ้ง 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับจดแจ้ง   

ข้อ  ๙  ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดในจังหวัดที่เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดนั้นได้รับการจดแจ้งทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่  
ได้จดแจ้ง  รวมทั้งมีหนังสือแจ้งขอ้มูลของเครือขา่ยป่าชุมชนระดับจังหวดัที่ไดม้ีการจดแจ้งให้ส านกัจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ทราบ  เพ่ือที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่จะได้รวบรวมข้อมูล
ดังกล่าวแจ้งต่อกรมป่าไม้  ให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
ในสารบบของกรมป่าไม้ต่อไป   

ในการนี้  ให้เจ้าหน้าที่และส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ปิดประกาศการจดแจ้ง
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่  และศาลากลางจังหวัดแห่งจังหวัดที่เครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัดนั้นได้รับการจดแจ้ง  รวมทั้งให้ส านักจัดการป่าชุมชนหรือส่วนราชการภายในกรมป่าไม้  
ที่อธิบดีมอบหมาย  เผยแพร่การจดแจ้งผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมป่าไม้ด้วย 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีการแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลงประธานเครือข่ายป่าชุมชน 
ระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
หรือผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  ให้ประธานเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดหรือกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดมีมติมอบหมายเป็นตัวแทนในการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับ
จังหวัดตามแบบ  คนช.  1-3  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๖  พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  1 -2   
ท้ายระเบียบนี้ 

(๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกรณีที่มีการเลือก
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  หรือกรรมการ
เครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  เพ่ือแก้ไข  เพ่ิมเติม  หรือเปลี่ยนแปลง  หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
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(๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอครั้งที่มีการเลือก
ผู้แทนระดับอ าเภอเข้าไปเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

ให้น าความในข้อ  ๗  ข้อ  ๘  และข้อ  ๙  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอแก้ไข  เพ่ิมเติม  
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  และการแก้ไขข้อมูลในสารบบ  
ของกรมป่าไม้  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดที่ได้  
จดแจ้งต่อกรมป่าไม้  อธิบดีอาจประกาศก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้คณะกรรมการเครือข่าย  
ป่าชุมชนระดับจังหวัดปฏิบัติตามก็ได้ 

ข้อ 1๒ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดแต่ละจังหวัด 
ที่มีอยู่เดิมตามแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายป่าชุมชนของกรมป่าไม้  เป็นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดตามระเบียบนี้  และให้ด าเนินการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ   
คนช.  ๑-๑  ท้ายระเบียบนี้  ต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๖  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้   

(1)  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามแบบ  คนช.  1 -2   
ท้ายระเบียบนี้   

(2)  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่มีการเลือก
ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  หรือหนังสือรับรองการเป็นคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน
ระดับจังหวัดจากส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ 

ให้คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ  ๕  
และข้อ  ๑๐  ให้แล้วเสร็จภายในสองปี  นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้การจดแจ้งเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดในจังหวัดนั้นเป็นอันถูกยกเลิก 

ข้อ ๑๓ ให้อธิบดีกรมป่าไม้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด   
ค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  4  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

อรรถพล  เจรญิชนัษา 
อธิบดีกรมป่าไม ้

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓



 

แบบค ำขอจดแจ้งเป็นเครือข่ำยป่ำชุมชนระดับจังหวัด  
 
เขียนที่................................................................ 
วันที่............ เดือน................................. พ.ศ. .... 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................................................................... ....... 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย....................................... .................... 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง............................................ อ าเภอ/เขต.................... .......... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โท รศัพท์.................................. 
โทรสาร.............................................. e-mail address : .......................................................................  
เป็นตัวแทนในการยื่นขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด......................................................................................  
๒. จ านวนกรรมการ ............................ คน  
๓. ผู้ประสานงานหลักของคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

   ๓.๑ ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
ต าแหน่ง  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด    
  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................... ............ อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย....................................................  ถนน......................................  
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต............................................ .... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................... .............. 
โทรสาร.............................................. e-mail address : ....................................................................... 
   ๓.๒ ชื่อ.................................................... นามสกุล............................................... 
ต าแหน่ง  ประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  รองประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด    
  กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................. . อยู่บ้านเลขที่.................................. 
หมู่ที่ ................... ตรอก/ซอย....................................................  ถนน......................................  
ต าบล/แขวง.............................................................. อ าเภอ/เขต............................................ .... 
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................... .............. 
โทรสาร.............................................. e-mail address : ....................................................................... 
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๒ 

 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
  บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับอ าเภอครั้งที่ 

 มีการเลือกผู้แทนระดับอ าเภอเข้าไปเป็นกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 
  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดครั้งที่ 

 มีการเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดและรองประธานเครือข่าย
 ป่าชุมชนระดับจังหวัด 

  เอกสารและหลักฐานอื่น...................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้ยื่นค าขอจดแจ้ง 
         (....................................................) 

 
 

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 
 

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

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (...................................................... ........) 
ต าแหน่ง 
 



 

รำยช่ือคณะกรรมกำรเครือข่ำยป่ำชุมชนระดับจังหวัด..................................................  
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล 
ต ำแหน่งใน

คณะกรรมกำรเครือข่ำย
ป่ำชุมชนระดับจังหวัด 

เลขประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 
ตัวแทนจำก

เครือข่ำยป่ำชุมชน
ระดับอ ำเภอ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(ลงช่ือ) .................................................................. 
    (ประธำนเครือข่ำยป่ำชุมชนระดับจังหวัด………) 
(ลงวันที่) ................................................................ 
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แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ำยป่ำชุมชนระดับจังหวัด 

 
เขียนที่................................................................ 
วันที่............ เดือน................................. พ.ศ. .... 
 

ข้าพเจ้า ชื่อ.................................................... นามสกุล...............................................  
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................... ............................................... 
อยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่................... ตรอก/ซอย......................................... .................. 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง............. ............................... อ าเภอ/เขต..............................  
จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................... .............. 
โทรสาร...................................... ........ e-mail address : .......................................................................  
ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด.............................................................................. 
ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ............................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
.................................. ............................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................... .................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................... 
................................................................................................................................................................ 

พร้อมนี้ได้แนบเอกสารและหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
 บัญชีรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด  
 ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดกรณี 

                            ที่มีการเลือกประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดหรือรองประธานเครือข่าย
 ป่าชุมชนระดับจังหวัด เพ่ือแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือกรณีที่มีการ
 เปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานหลักของเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 

 เอกสารและหลักฐานอื่น......................................................................................  
 
 

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้ยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
         (...................................................)
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(ด้านหลัง) 
 

ค าสั่งเจ้าหน้าที่ 
 

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

 
 

(ลงชื่อ) ................................................................ 
         (..............................................................)  
ต าแหน่ง 
 


