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คํานํา 

 
 สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จดัทาํรายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี
งบประมาณ 2553 ของแผนงานวิจยัความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ+น ในพื.นที+ป่าชุมชน 
และโครงการอนุรักษ์และพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล         
(นายอภิสิทธิ8   เวชชาชีวะ) แถลงต่อรัฐสภาเมื+อวนัที+ 29 ธันวาคม 2551 เกี+ยวกบันโยบายเร่งด่วนที+จะ
ดาํเนินการ ข้อ 5.2 คุ้มครองและพื.นฟูพื.นที+อนุรักษ์ที+มีความสําคัญเชิงระบบนิเวศเพื+อการอนุรักษ ์           
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสํารวจ จัดทาํระบบฐานข้อมูล อนุรักษ์พฒันาและใช้ประโยชน์จาก      
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื+อสร้างความมั+นคงทางอาหาร พลงังาน สุขภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  
 

 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้หวงัว่ารายงานเล่มนี. จะเป็นส่วนหนึ+ งของขอ้มูล
ภาพรวมการปฏิบติังานของกรมป่าไม ้และเป็นประโยชน์ในเรื+องขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื.นที+   
ป่าไมต่้อไป 
 
                        ดร.สุรางค ์เธียรหิรัญ 
          ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
                                      มกราคม 2554 
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บุคลากรสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  นางสุรางค ์เธียรหิรัญ 
  ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

นายนพพร ตั.งจิตตง์าม 
เจา้พนกังานป่าไม ้ชาํนาญงาน 

หวัหนา้กลุ่มงานสาํรวจและพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลสารสนเทศความหลากหลายทาง

ชีวภาพดา้นป่าไม ้

นายธานี พนัแสง 
เจา้พนกังานป่าไม ้ชาํนาญงาน 

หวัหนา้กลุ่มงานส่งเสริม อนุรักษ ์และจดัการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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           อตัรากาํลงั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

นายอานุภาพ โตสุวรรณ 
นกัวทิยาศาสตร์ 

นางสาวสุทธิลกัษณ์ โรจนานุกลู 
ผูช่้วยนกัวจิยั 

นางสาวนิรดา แป้นนางรอง 
นกัวทิยาศาสตร์ 

นางสุวรรณี สร้างคาํ 
เจา้หนา้ที+บนัทึกขอ้มูล 

นางสาวสุกญัญานี แชประเสริฐ 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวจารินี บาํรุงถิ+น 
เจา้หนา้ที+บริหารงานทั+วไป 

นายสนั+น  หมดัส๊ะ 
เจา้พนกังานการเกษตร 

นางสาวสมรัก โกระวโิยธิน 
เจา้หนา้ที+ธุรการ 

นางสาวสุวชิา ทวสุีข 
พนกังานจา้งเหมา 
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นางสาวสิริกานต ์พนัธ์ุสาย 
พนกังานจา้งเหมา 

นายณฐัพงศ ์จนัทร์หอม 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวลกัขณา ชารีนิวฒัน์ 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวสาวติรี ช่วยดู 
พนกังานจา้งเหมา 

นายวชัรสรณ์ โคจร 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวกรรณิการ์ เอียดรา 
พนกังานจา้งเหมา 

นายกอ้งเกียรติ แกว้มหากาฬ 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวธิดารัตน์ ศิลปนิมิตร 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวพชัรินทร์ วฒิุเอกอนนัต ์

พนกังานจา้งเหมา 
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นายชลิต สากลวารี 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวรวสุิตา มงคลรัชต ์
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวสุพรรณษา เพช็รอาํไพ 
พนกังานจา้งเหมา 

นายกิตติกวนิ มดัตาฮา 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาววรีฏา ยภิุญโญ 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวจนัทร์จิรา นาคคลา้ย 
พนกังานจา้งเหมา 

นางสาวรุ่งทรัพย ์เพช็รอาํไพ 
พนกังานจา้งเหมา 
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ส่วนที� 1 ข้อมูลภาพรวมของ 

สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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1. ข้อมูลภาพรวมของ สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  (Forest   

Biodiversity  Division ) 

ประวตัิความเป็นมา 
 

สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไมจ้ดัตั.งขึ.น เพื+อรองรับภารกิจของกรมป่าไมต้าม
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที+ 10 (พ.ศ.2550–พ.ศ.2554)ใน
หวัขอ้ยุทธศาสตร์การพฒันา บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั+นคงของฐานทรัพยากร
สิ+งแวดลอ้มและดาํเนินตามพนัธกรณีของอนุสัญญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพที+ประเทศไทยไดใ้ห้
สัตยาบนั  ในวนัที+ 29 มกราคม  2547 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ป็นหน่วยงานใหม่ 
ตามคาํสั+งกรมป่าไมที้+  1607/2552  ลงวนัที+ 9  มิถุนายน 2552 เรื+อง ให้จดัตั.งสํานกังานความหลากหลายทาง
ชีวภาพดา้นป่าไม ้

 

ที�ตั6งสํานักงาน 
 

สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ชั.น 6 ตึกสุรัสวดี 
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
เบอร์โทรศพัท ์ : 0-25792814 เบอร์โทรสาร : 0-25792814 
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หน้าที�ความรับผดิชอบ 

 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม        
พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ อยู่ในความรับผิดชอบของ
สาํนกัวจิยัและพฒันาการป่าไม ้ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 กรมป่าไมไ้ดมี้คาํสั�งกรมป่าไมที้� 1607/2552 ลงวนัที� 9 
มิถุนายน พ.ศ.2552  เรื�องใหจ้ดัตั7งสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้เป็นหน่วยงานภายในขึ7น
ตรงต่ออธิบดีกรมป่าไม ้โดยกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ความรับผดิชอบ ดงันี7  

1 ) สาํรวจและพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นและการใชป้ระโยชน์ 

2 ) จดัทาํฐานขอ้มูลความหลากหลายทางชีวภาพและสารสนเทศ 
3 ) ส่งเสริมและจดัการความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
4 ) ติดตามและประสานงานเกี�ยวกบัอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละที�เกี�ยวขอ้ง 
5 ) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและองคค์วามรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
6 ) ปฏิบติังานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งและตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

ประกอบด้วย 
 

(1) ฝ่ายบริหารทั�วไป มีหน้าที�รับผดิชอบ 
 

  1 ) ปฏิบติังานธุรการทั�วไป งานสารบรรณ งานพิมพ ์งานการเจา้หนา้ที� 
  2 ) ปฏิบติังานดา้นการเงินบญัชี พสัดุ ครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
  3 ) ปฏิบติังานดา้นแผนงาน งบประมาณ และติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
  4 ) ปฏิบติังานอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
 

  (2) กลุ่มงานสํารวจและพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีหน้าที� 

รับผดิชอบ 
 

  1 ) สาํรวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง 
  2 ) รวบรวม พฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพ 

  3 ) ส่งเสริมพฒันาการใชป้ระโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมแ้ละภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง 
  4 ) บริการเผยแพร่และแลกเปลี�ยนขอ้มูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 
  5 ) ปฏิบติังานอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมาย 
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  (3) กลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางทางชีวภาพด้านป่าไม้ มีหน้าที�รับผิดชอบ 
 

  1 ) ส่งเสริมและพฒันาความร่วมมือในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมใ้นทุกมิติ เพื�อ
การใชป้ระโยชน์ป่าไมอ้ยา่งย ั�งยนื 
  2 ) ส่งเสริมการอนุรักษช์นิดพนัธ์ุความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมห้ายากและใกลสู้ญพนัธ์ 
  3 ) ประสานความร่วมมือกบัองคก์รทอ้งถิ�น หน่วยงานทั7งภาครัฐและเอกชนรวมทั7งองคก์รระหวา่ง
ประเทศ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาที�เกี�ยวขอ้งกบัความหลากหลายทางชีวภาพ 

  4 ) ปฏิบติังานอื�นใดตามที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

วสัิยทัศน์ 

  มุ่งมั�นบริหารจดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดอยา่งย ั�งยนืและ

เป็นธรรม 
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2.งบประมาณประจาํปี 2553 

ชื�อโครงการวจิยั 
งบประมาณปี 2553 

(บาท) 

แผนงานอนุรักษ์และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. กจิกรรมหลกัพฒันางานวจิยัด้านป่าไม้ 

กจิกรรมวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

1.1 ส่วนกลาง 
สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

1.2 ส่วนภูมิภาค 
พื7นที�ป่าชุมชนจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

2.  กจิกรรมหลกัจดัทาํฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

กจิกรรมโครงการอนุรักษ์และพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.1 ส่วนกลาง 
        สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
2.2 ส่วนภูมิภาค 
        โครงการอนุรักษแ์ละพฒันาดา้นความหลากหลายทางชีวภาพประจาํพื7นที� 
12 พื7นที�ไดแ้ก่ 

- พื7นที�ลุ่มนํ7 าปิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าสาละวนิ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าน่าน จงัหวดัน่าน 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าน่าน จงัหวดัพิษณุโลก 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าปิง จงัหวดัตาก 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าป่าสกั จงัหวดัสระบุรี 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าโมง จงัหวดัอุดรธานี 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าสงคราม จงัหวดัอุดรธานี 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าสงคราม จงัหวดัหนองคาย 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าชี จงัหวดัร้อยเอด็ 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 าชี จงัหวดัขอนแก่น 
- พื7นที�ลุ่มนํ7 ามูล จงัหวดัศรีสะเกษ 

 
 

1,189,800 
789,800 

 
400 ,000 

 
 

 
8,895,000 
4,495,000 

 
4,400,000 

 
 

รวมทั8งสิ8น 10,084,800 
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ส่วนที� 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจําปี 2553 
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1. งานที�ได้รับมอบหมาย 

1.1 การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ 

•    การประชุมต่างประเทศ 

ดร.สุรางค ์เธียรหิรัญ (Dr.Surang Thienhirun) ผูอ้าํนวยการสาํนกัความหลากหลายทางชีวภาพดา้น 

ป่าไม ้นายวิฑูรย ์ชลายนนาวิน  ผอ.สํานกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายทรงศกัดิ8   วิทยอุดม ผอ.

กลุ่มงานเศรษฐกิจป่าไม ้นายอนวทัย ์สุโขธนงั ผอ.กลุ่มงานอุตสาหกรรมป่าไม ้และนายสุชาติ กลัยาวงศา 

นักวิชาการชํานาญการพิเศษ เจ้าหน้าที>ประสานงานITTO เป็นคณะผูแ้ทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการดา้นการป่าไมเ้อเซีย-แปซิฟิค สมยัที> 23  (Asia-Pacific Forestry Commission Twenty-Third 

Session (APFC) ) วนัที> 9-11 มิถุนายน 2553  ณ. เมืองทิมพู ประเทศภูฎาน โดยมีองค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกบักระทรวงเกษตรและป่าไมข้องประเทศภูฎานเป็นเจา้ภาพ 

 การประชุมครัZ งนีZ มีประเด็นที>สําคญัในเรื> องแนวทางการทาํงานของประเทศสมาชิกเพื>อให้ได้

เป้าหมายของการฟืZ นฟูป่า การปลูกป่าในพืZนที>ป่าเสื>อมโทรม  การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพป่าไมอ้ย่างย ั>งยืน การประเมินมูลค่าป่าไมท้ั>วโลกในปี 2553  ความก้าวของการปรับปรุงและ

พฒันากฎหมายป่าไมข้องประเทศในภูมิภาคนีZ   ป่าไมก้บัการเเปลี>ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ REDD  
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คณะผูแ้ทนไทยและบรรยากาศในที>ประชุมคณะกรรมาธิการดา้นการป่าไมเ้อเซีย-แปซิฟิค สมยัที> 23  

 ( Asia-Pacific Forestry Commission Twenty-Third Session (APFC) )วนัที> 9-11 มิถุนายน 2553   

 เมืองทิมพ ูประเทศภูฎาน 
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• การประชุมในประเทศ 

- ประชุมภายในกรมป่าไม้ 

ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

1 ประชุมเตรียมการการตรวจเยี>ยมกรมป่าไม้
ของรองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ>งแวดลอ้ม 

19ตุลาคม 2552 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2  
อาคารเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้กรุงเทพฯ 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศกรมป่าไม ้
 

2 ประชุมขอตรวจเยี>ยม รับฟังภารกิจและ
แผนการดาํเนินงาน 

20 ตุลาคม 2552    
13.30 – 15.00น. 

 

หอ้งประชุม 2  
อาคารเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้กรุงเทพฯ  

ส่วนแผนงานและ
งบประมาณสาํนกั
แผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้
 

3 ประชุมคณะทาํงานเพื>อพิจารณาปรับปรุง
และแกไ้ขระเบียบกรมป่าไมว้า่ดว้ยการ
อนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชน์ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ 

22 ตุลาคม 2553  
14.00 น. 

หอ้งผูอ้าํนวยการกองการ
อนุญาต กรมป่าไม ้
กรุงเทพฯ 

กลุ่มงานอนุญาตใช้
ประโยชน์ป่าไม ้ 
กองการอนุญาต 
กรมป่าไม ้

4 ประชุมทบทวนแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 29 ตุลาคม 2552 
14.00 น. 

 

หอ้งประชุมสาํนกัส่งเสริม
การปลูกป่า ชัZน 4 อาคาร
เทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้กรุงเทพฯ 

ส่วนแผนงานและ
งบประมาณ  
สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

5 ประชุมเจรจาความเหมาะสมตวัชีZวดั ตาม
คาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 

11พฤศจิกายน 2552 
13.30 น. 

หอ้งประชุม2 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้
กรุงเทพฯ 

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร กรมป่าไม ้

6 การตรวจเยี>ยมหน่วยงานของ
คณะกรรมการการตรวจสอบ และ
ประเมินผลประจาํกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติสิ>งแวดลอ้ม 

17 พฤศจิกายน2552 
13.30 น. 

หอ้งประชุม2 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้
กรุงเทพฯ 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ กรมป่าไม ้

7 ประชุมเพื>อพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ข
ระเบียบกรมป่าไม ้

18 พฤศจิกายน2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุม2 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้
กรุงเทพฯ 

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนฝึกอบรม 
กรมป่าไม ้

8 ประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไม ้ครัZ งที> 8 26 พฤศจิกายน2552  
10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้
กรุงเทพฯ 

สาํนกับริหารกลาง 
 กรมป่าไม ้
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

9 พิธีถวายสตัยป์ฏิญาณเพื>อเป็นขา้ราชการที>
ดีและพลงัของแผน่ดิน 

3 ธนัวาคม 2552 
7.00 – 9.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง   
กรมป่าไม ้

10 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการของกรมป่าไม ้ครัZ งที> 1/2552 

16 ธนัวาคม 2552 
9.30 น. 

หอ้งประชุม 2  กรมป่าไม ้ กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร กรมป่าไม ้

11 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการจดังาน
ทาํบุญตกับาตรเนื>องในเทศกาล วนัปีใหม่ 

16 ธนัวาคม 2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนงาน 
ชัZน 3 อาคารเทียมคมกฤส   
กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนประชาสมัพนัธ์
และเผยแพร่ 

12 ประชุมคณะกรรมการภารกิจดา้นการป่าไม้
ต่างประเทศ ครัZ งที> 4/2552 

18 ธนัวาคม 2552 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ กรมป่าไม ้

13 ประชุมร่วมกบัสาํนกังบประมาณ โดย
ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัทาํงบประมาณดา้น
เศรษฐกิจ2 และ คณะ 

21 ธนัวาคม 2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

14 ประชุมหารือเพื>อจดัทาํร่าง เมตริกซ์ 
นโยบายโครงการจดัทาํแผนแม่บท เพื>อ
รองรับการเปลี>ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก การผนัผวนของราคา
พลงังาน และ วกิฤตของอาหารของโลก 
ในส่วนที>เกี>ยวขอ้งกบักรมป่าไม ้

23 ธนัวาคม 2552 
9.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนงาน 
ชัZน 3 อาคารเทียมคมกฤส   
กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

15 ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษาและ
ตรวจการจา้งที>ปรึกษาโครงการประเมินผล
การดาํเนินงานของแผนงานผลผลผลิต/
โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 

23 ธนัวาคม 2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล สาํนกั
แผนงานและ
สารสนเทศ กรมป่าไม ้

16 ประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไม ้ครัZ งที> 9/2552 28 ธนัวาคม 2552 
8.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง  
ส่วนอาํนวยการ 
กรมป่าไม ้

17 ประชุมเรื>อง ขอส่งรายงานเบืZองตน้ 
(Inception Report) โครงการประเมินผล
การดาํเนินงานของแผนงาน/ผลผลิต/
โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่า
ไม ้ฉบบัแกไ้ขปรับปรุง 

29 ธนัวาคม 2552 
14.00 น. 

อาคารศูนยว์จิยั คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล  สาํนกั
แผนและสารสนเทศ 
กรมป่าไม ้
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

18 ประชุม “เรื>อง การลงนามในขอ้ตกลง 
โครงการ TCP/THA/3203 (D)” 
Participation of farmers for sustainable 
forest management 

30 ธนัวาคม 2552 
10.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

19 ประชุมหารือเพื>อการจดัทาํแผนการตรวจ
ราชการและแผนปฏิบติังาน 

4 มกราคม 2553 หอ้งผูต้รวจราชการกรม กรมป่าไม ้

20 ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษาและ
ตรวจการจา้งที>ปรึกษาโครงการประเมินผล
การดาํเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/
โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่า
ไม ้

4 มกราคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล สาํนกั
แผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

21 ประชุมการประเมินผลการดาํเนินงานของ
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมณ 
พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม ้

8 มกราคม 2553 
 

กรมป่าไม ้ ส่วนติดตามและ
ประเมินผล 
กรมป่าไม ้

22 ประชุมชีZแจงการเลื>อนเงินเดือนระบบใหม่
และการดาํเนินการตามหลกั ประกนั
คุณภาพ การฝึกอบรม 

15 มกราคม 2553 
9.00-16.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง   
กรมป่าไม ้

23 ประชุมเพื>อเตรียมการจดัทาํคาํขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

15 มกราคม 2553 
13.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนงาน
และสารสนเทศ ชัZน 3 
อาคารเทียมคมกฤส   
กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ  ส่วน
แผนงานและ
งบประมาณ กรมป่าไม ้

24 ประชุมเพื>อตรวจเยี>ยมกรมป่าไมโ้ดย
เลขานุการรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้ม 

20 มกราคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 1  อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

สาํนกังานแผนงาน
และสารสนเทศ    
กรมป่าไม ้

25 ประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ
ของกรมป่าไม ้ครัZ งที> 1/2553 

25 มกราคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมกฤส  กรมป่าไม ้

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร   กรมป่าไม ้

26 ประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไม ้ครัZ งที> 1/2553 28 มกราคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร
เทียมกฤส  กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนอาํนวยการ  
กรมป่าไม ้

27 เขา้ร่วมประชุม และ เชิญประชุม เรื>อง การ
ประชุมคณะทาํงานฯ 

2 กมุภาพนัธ์ 2553 
10.00 น. 

หอ้งผูอ้าํนวยการกองการ
อนุญาตกรม 

กองการอนุญาต กลุ่ม
งานอนุญาตใช้
ประโยชน์ป่าไม ้ 
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

28 ประชุมแจง้กาํหนดการใหค้าํปรึกษาครัZ งที> 
2 กบักรมป่าไม ้

18 กมุภาพนัธ์ 2553 
13.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนงานฯ 
อาคารเทียมคมกฤส ชัZน 3 

สาํนกับริหารกลาง 
กรมป่าไม ้

29 เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานทบทวนภารกิจ
ของกรมป่าไม ้

18 กมุภาพนัธ์ 2553 
9.00 น. 

หอ้งประชุม 2  อาคารเทียม
คมกฤส   กรมป่าไม ้

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร  กรมป่าไม ้

30 ประชุม Paying acoutesy all to explain 
planned 

18 กมุภาพนัธ์ 2553 
9.00 น. 

หอ้งประชุม 2 สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ กรมป่าไม ้

31 เขา้ร่วมประชุมการกาํหนดกรอบการ หารือ
ในการเตรียมการจดัทาํ Project  Proposal 
phasell 

23 กมุภาพนัธ์ 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัจดัการป่า
ชุมชน ชัZน 3  อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

สาํนกัจดัการป่าชุมชน 
กรมป่าไม ้

32 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบั
การศึกษาและตรวจการจา้งที>ปรึกา
โครงการประเมินผลการดาํเนินงาน 

23 กมุภาพนัธ์ 2553 
13.00 น. 

หอ้งประชุม 2  ชัZน 2  อาคาร
เทียมคมกฤส  กรมป่าไม ้

กรมป่าไม ้

33 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการวจิยัและ
จดัการ ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไมค้รัZ งที> 
1/2553 

2 มีนาคม 2553 
15.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

ฝ่ายเลขานุการคณะ
การวจิยัและจดัการ
ทรัพยากรพนัธุกรรม
ป่าไม ้

34 เขา้ร่วมประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไมค้รังที> 2 4 มีนาคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนอาํนวยการ 

35 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา
กฎหมายกรมป่าไมป้ระจาํปี พ.ศ.2553 

5 มีนาคม 2553 
9.00 น. 

หอ้งประชุม 2 ชัZน 2 อาคาร 
เทียมคมกฤส  กรมป่าไม ้

กลุ่มนิติการ   
กรมป่าไม ้

36 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา
กฏหมาย กรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 

12 มีนาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัส่งเสริม
ปลูกป่า ชัZน 4  อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

คณะกรรมการพฒันา
กฎหมาย กรมป่าไม ้

37 เขา้ร่วมงานแถลงข่าวและงานวนัป่าไมโ้ลก 
ประจาํปี 2553 

15 มีนาคม 2553 
10.00 น.และ 9.00 น. 

หอ้งประชุม 301 ชัZน 3  
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม และบริเวณลาน
อเนกอุทยานสวรรคอ์าํเภอ
เมือง จงัหวดันครสวรรค ์

สาํนกับริหารกลาง 
กรมป่าไม ้

38 เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานและ
ประสานงานดา้นองคแ์ละอนุสญัญา
ระหวา่งประเทศ 

17 มีนาคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนงาน 
ชัZน 3 อาคารเทียมคมกฤส  
กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศส่วนนิเทศ
สมัพนัธ์ 

   39 เขา้ร่วมประชุมเจา้หนา้ที>ฝ่ายพสัดุ 18 มีนาคม 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งประชุม 1 ชัZน 2 อาคาร
เทียมคมกฤส  กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ ศูนย์
สารสนเทศ 
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

40 เขา้ร่วมประชุมหารือ และ รับฟังรายงาน
ผลการดาํเนินงานโครงการจดัการผืนป่า
อนุรักษป่์าไม ้

18 มีนาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 ชัZน 2  
อาคารเทียมคมกฤส  กรม
ป่าไม ้

โครงการจดัการผืนป่า
อนุรักษป่์าไม้
สามเหลี>ยมมรกตฯ 

41 ประชุมแจง้กาํหนดเขา้ใหค้าํปรึกษาครัZ งที> 2 
ในโครงการส่งเสริมและกาํกบัดูแลอาคาร 

18 มีนาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผน  
ชัZน 3  

สาํนกับริหารกลาง  
กรมป่าไม ้

42 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา
กฏหมายกรมป่าไมป้ระจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ครัZ งที> 3/2553 

19 มีนาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัส่งเสริม
ปลูกป่า ชัZน 4 อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

กลุ่มนิติการ กรมป่าไม ้

43 เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาคุณภาพ
บริหารจดัการภาครัฐ ครัZ งที> 1/2553 

22 มีนาคม 2553 
9.00-16.30 น. 

หอ้งประชุม 2  อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร  กรมป่าไม ้

44 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการพฒันา
กฎหมายกรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

26 มีนาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมส่งเสริมปลูก
ป่า ชัZน 4 

กลุ่มนิติการ กรมป่าไม ้

45 เขา้ร่วมเป็นวทิยากรบรรยายการผกึอบรม
หลกัสูตร Plantation of Past Growing 
Wood Species for pulp 

31 มีนาคม 2553 
8.00-9.50 น. 

หอ้งประชุม สาํนกัจดัการ
ป่าชุมชน 

สาํนกัจดัการป่าชุมชน  
กรมป่าไม ้

46 เขา้ร่วมสมัมนาการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตดา้นทรัพยากร ทรัพยากรที>ดิน
และป่าไม ้

2 เมษายน 2553 
 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์
คอนเวนชั>น 

สาํนกับริหารกลาง  
กรมป่าไม ้

47 เขา้ประชุมคณะกรรมการพฒันากฏหมาย
กรมป่าไมป้ระจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

5 เมษายน 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัส่งเสริม
ปลูกป่าชัZน 4 อาคารเทียม
คมกฤส  กรมป่าไม ้

กลุ่มนิติการ กรมป่าไม ้

48 ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื>อดาํเนินการพฒันา
ระบบราชการของกรมป่าไม ้

8-9 เมษายน 2553 
8.00-16.00 น. 

โรงแรมทีเค พาเลซ 
กรุงเทพ 

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร  กรมป่าไม ้

49 ประชุมใหค้วามคิดเห็นชอบ รายชื>อ 
ผูเ้ขา้ร่วมสมมนาครัZ งที> 2 ครัZ งที> 3  
โครงการประเมินผลการดาํเนินงานของ
แผนงานผลผลิต/โครงการ  ตามเอกสาร
งบประมาณฯ 

20 เมษายน 2553 
8.30-16.30 น. 

KU HOME หอ้งนนทรี 1 
ชัZน 4  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สาํนกังานแผนงาน
และสารสนเทศ   
กรมป่าไม ้

50 เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานจดัทาํมาตรฐาน
ความโปร่งใสของกรมป่าไม ้

21 เมษายน 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
กรมป่าไม ้
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

51 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกาํกบัศึกษา
และตรวจการจา้งที>ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 

21 เมษายน 2553 
13.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัส่งเสริม
การปลูกป่า ชัZน4 

ส่วนติดตาม
ประเมินผล สาํนกัแผน 

52 เขา้ประชุมคณะกรรมการพฒันากฎหมาย 
กรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
ครัZ งที> 6/2550 

28 เมษายน 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนฯ 
ชัZน 3 

กลุ่มนิติการ กรมป่าไม ้ 

53 เขา้ประชุมคณะทาํงานการจดัการความรู้ 
ครัZ งที> 1/2553 

3 พฤษภาคม 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 2 กรมป่าไม ้ สาํนกับริหารกลาง  

54 ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษาและ
ตรวจการจา้งที>ปรึกษา 

10 พฤษภาคม 2553 
15.00 น.. 

กรมป่าไม ้ ส่วนติดตามและ
ประเมินผล กรมป่าไม ้

55 เขา้อบรมหลกัสูตร “ระเบียบสารบรรณฯ” 10-12 พฤษภาคม 2553 
9.00-16.00 น. 

กรมป่าไม ้ สาํนกับริหารกลาง 
กรมป่าไม ้

56 เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร การ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

17-19 พฤษภาคม 2553 
18.00 น. 

หอ้งประชุมชัZน 2 อาคาร
ศูนยป์ฏิบติัการป่าไม ้กรม
อุทยานฯ  

สาํนกับริหารกลาง 
กรมป่าไม ้

57 เขา้ร่วมการสมัมนาเชิงปฏิบติัการเรื>อง
ความรู้เบืZองตน้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา
และคุม้ครองพนัธ์ุพืชฯ 

18 พฤษภาคม 2553 
 

หอ้งประชุมอาคาร กริต  
สามะพทุธิ  

กรมป่าไม ้

58 เขา้ประชุมผูบ้ริหารกรมป่าไม ้ครัZ งที> 4  1 มิถุนายน 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนอาํนวยการ 

59 เขา้ประชุมคณะทาํงานประจาํกลุ่มงานศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดกรมป่าไม ้   

2 มิถุนายน 2553ง 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส กรมป่าไม ้

ศูนยป์ระสานราชการ
ใสสะอาด กรมป่าไม ้

60 เขา้ประชุมคณะกรรมการภารกิจดา้นการ
ป่าไมต้่างประเทศ ครัZ งที> 1/2553 

2 มิถุนายน 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 2  สาํนกัแผนและ
สารสนเทศ กรมป่าไม ้

61 เขา้ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา 
และตรวจการจา้งที>ปรึกษา 

2 มิถุนายน 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผน ฯ  ส่วนติดตามและ
ประเมินผล กรมป่าไม ้

62 เขา้ประชุมจดัทาํแผนการบริหารจดัการ
และพฒันาลุ่มนํZ า แบบบูรณาการลุ่มนํZ ามูล 

3 มิถุนายน 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนงาน
และสารสนเทศ ชัZน 3 
อาคารเทียม คมกฤส 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ ส่วน
แผนงานและ
งบประมาณ กรมป่าไม ้

63 เขา้ประชุมคณะทาํงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ในการจดัมหกรรมฯ ปี 53 

10 มิถุนายน 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 ชัZน 9 
ศูนยร์าชการเฉลิม        
พระเกียรติ อาคาร B  แจง้
วฒันะ 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) 
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

64 เขา้ประชุมคณะทาํงานพฒันาคุณภาพ
บริหารจดัการภาครัฐ ครัZ งที> 2 (2553) 

10 มิถุนายน 2553 
16.30 น. 

หอ้งประชุม1  กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร กรมป่าไม ้

65 เขา้ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา
และตรวจการจา้งที>ปรึกษาโครงการ
ประเมินผลการดาํเนินงานของแผนงาน 

11 มิถุนายน 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผน  
ชัZน 3 

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล ฝ่าย
วเิคราะห์ และ
ประเมินผล 
 

66 เขา้ประชุมคณะกรรมการจดัทาํขอ้กาํหนด
การจา้ง TORโครงการวางระบบติดตาม
และประเมินผลการดาํเนินงานของ 
กรมป่าไม ้

11 มิถุนายน 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผน  
ชัZน 3 

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล 
กรมป่าไม ้

67 Request for Meeting with RFD Officials  16 มิถุนายน 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกั
แผนงานและสารสนเทศ 
ชัZน 3 อาคารเทียมคมกฤส 

สาํนกัแผนงานและ 
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

68 เขา้ร่วมคลินิกใหค้าํปรึกษาแนะนาํการ
ดาํเนินการตามตวัชีZวดัระดบัความสาํเร็จ
ของการพฒันาคุณภาพฯ 

17 มิถุนายน 2553        
13.00-14.30 น. 

 กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร 
กรมป่าไม ้

69 เขา้ประชุมเจา้หนา้ที>อาวโุสอาเซียนดา้นป่า
ไม ้ครัZ งที> 14 

18 มิถุนายน 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัวจิยั
และพฒันาการป่าไม ้ 
ชัZน 2 อาคาร สุรัสวดี 

สาํนกัวจิยัและ
พฒันาการป่าไม ้
กรมป่าไม ้

70 เขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ เรื>องการ
ทบทวนแผนกลยทุธ์ กรมป่าไม ้

18 มิถุนายน 2553 
 

หอ้งประชุม 1 ชัZน 2 
อาคารเทียมคมกฤส 
 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

71 เขา้ประชุมซกัซอ้มการชีZแจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณต่อคณะ         
อนุกรรมาธิการครุภณัฑ ์

22 มิถุนายน 2553 
17.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ ส่วนแผน
และงบประมาณ 

72 เขา้ชีZแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ
อิสระมีดูพิจารณาศึกษาร่างพระราชบญัญติั 
งบประมาณรายจ่าย 

23 มิถุนายน 2553 
9.30-12.30 

หอ้งรับรอง1-2 ชัZน 3  
อาคารสอง 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 

73 เขา้ชีZแจงงบประมาณต่อคณะอนุ
กรรมาธิการคุรภณัฑที์>ดิน สั>งก่อสร้าง 

23 มิถุนายน 2553 
 

หอ้งประชุมคณะ 
กรรมาธิการหมายเลข 
215-216 ชัZน 2 อาคาร
รัฐสภา 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

74 เขา้ชีZแจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ
อิสระ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบญัญติั 
งบประมาณรายจ่าย 

28 มิถุนายน 2553 
9.30-12.30 

หอ้งรับรอง1-2 ชัZน 3  
อาคาร2 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 

75 การชีZแจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะ 
อนุกรรมาธิการ ฝึกอบรมสมัมนา
ประชาสมัพนัธ์ งบประมาณดาํเนินงานฯ 

30 มิถุนายน 2553 
13.00 น. 

หอ้งประชุม
คณะกรรมาธิการ 3401 ชัZน 
4 อาคารรัฐสภา 3 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ 
กรมป่าไม ้

76 เขา้ประชุมคณะทาํงานสาํรวจความพึง
พอใจตามภารกิจของกรมป่าไม ้

9 กรกฎาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผน
และสารสนเทศ 

ส่วนติดตามและ
ประเมินผลวเิคราะห์
และประมวลผล 

77 ประชุมในโครงการส่งเสริมและกาํกบัดูแล
อาคารควบคุมภาครัฐ 

13 กรกฎาคม 2553 
8.45-12.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร
เทียมคมกฤส 

กรมป่าไม ้สาํนกั
บริหารกลาง 

78 ประชุมเพื>อใหข้อ้มูลในการรวมกรมป่าไม ้
และกรมอุทยาน สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช  

15 กรกฎาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม 2  อาคาร
ศูนยป์ฏิบติัการป่าไมก้รม
อุทยาน สตัวป่์าและพนัธ์ุ
พืช 

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร 

79 ประชุมกลุ่มยอ่ยโครงการจดัทาํประเด็น
ยทุธศาสตร์การจดัทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ>งแวดลอ้มของประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ขา้งหนา้ 

16 กรกฎาคม 2553 
8.30-13.15 น. 

หอ้งรังสิต โรงแรมหลุยส์
แทเวร์ิน กทม. 

สาํนกันโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมาติ
และสิ>งแวดลอ้ม 

80 เขา้ประชุมคณะกรรมการคดัเลือก
ขา้ราชการเพื>อรับทุนรัฐบาลฯ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 

20 กรกฎาคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2 กรมป่าไม ้ สาํนกับริหารกลาง
ส่วนฝึกอบรม 
กรมป่าไม ้

81 เขา้ร่วมประชุมเปิดตวัโครงการจดัทาํแผน
แม่บท เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื>อสาร กรมป่าไม ้

21 กรกฎาคม 2553 
9.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส 
 

กรมป่าไม ้

82 เขา้ประชุมคณะทาํงานประสานงานร่วม
ตามแผนงานและโครงการภายใตแ้ผนกล
ยทุธ์ การวจิยัและพฒันาทรัพยากร
พนัธุกรรมป่าไม ้ครัZ งที> 2/2253 

30 กรกฎาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 303 อาคาร 
กริต กรมป่าไม ้

ฝ่ายเลขานุการ
คณะทาํงาน
ประสานงานร่วมตาม
แผนงานและโครงการ
ภายใตแ้ผนกลยทุธ์ 
การวจิยั 

83 เขา้ประชุมเกี>ยวกบัการเปิดเสรีตามรายการ
ขอ้สงวน “การทาํไมจ้ากป่าปลูก” 

3 สิงหาคม 2553 
10.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส 

กลุ่มนิติการ กรมป่าไม ้
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

84 เขา้ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา 
และตรวจการจา้งโครงการ ประเมินผลการ
ดาํเนินงานของแผนงานผลผลิตฯ 

4 สิงหาคม 2553 
9.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร
เทียมคมกฤส 

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล ฝ่าย
วเิคราะห์และประมวล
ขอ้มูล 

85 ประชุมคณะทาํงานการจดัการความรู้ 
ครัZ งที> 2/2253 

6 สิงหาคม 2553 
15.30 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนฝึกอบรม 

86 ประชุมคณะทาํงานสาํรวจความพึงพอใจ
ตามภารกิจของกรมป่าไม ้

9 สิงหาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

คณะทาํงานสาํรวจ
ความพึงพอใจตาม
ภารกิจ 

87 เขา้ประชุมหารือร่วมกบัคณะสาํรวจของ
สถาบนัวจิยัองคก์ารความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศแห่งประเทศญี>ปุ่น 

17 สิงหาคม 2553 
15.30 น. 

 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศวเิทศ
สมัพนัธ์ 

88 เขา้ประชุมการจดังานสถาบนักรมวจิยั
ครบรอบ 114 ปี 

20 สิงหาคม 2553 
14.00 น. 

 

หอ้งประชุม 2 ชัZน 2
อาคารเทียมคมกฤส กรม
ป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนประชาสมัพนัธ์ 
กรมป่าไม ้

89 เขา้ประชุมคณะทาํงานการจดัการความรู้     
(Knowledge Mamagement Team) 

23 สิงหาคม 2553 
15.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนฝึกอบรม  
กรมป่าไม ้

90 เขา้ประชุมเพื>อใหข้อ้มูลการรวมกรมป่าไม้
และกรมอุทยาน สตัวป่์า พนัธ์ุพืช เป็นกรม
ป่าไม ้

23 สิงหาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม ชัZน 2 กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร กรมป่าไม ้

91 เขา้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบติัและประเมินผลงานของบุคคล
ดา้นวนวฒันะวจิยัดา้นความหลากหลายฯ 

24 สิงหาคม 2553 
15.00 น. 

หอ้งประชุมวจิยัและ
พฒันาป่าไม ้ชัZน 2 อาคาร
สุรัสวดี 

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนเจา้หนา้ที> 

92 เขา้ประชุมคณะกรรมการอาํนวยการ
สาํรวจความพึงพอใจตามภารกิจของกรม
ป่าไม ้ราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 

26 สิงหาคม 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผนฯ ส่วนติดตามและ
ประเมินผล สาํนกั 
แผนฯ 

93 เขา้ประชุมคณะทาํงานจดัการผลกระทบ
ทางลบต่อสงัคมของกรมป่าไม ้

27 สิงหาคม 2553 
13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมฯ กรมป่าไม ้

กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร 

94 เขา้ประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษา
และตรวจการจา้ง โครงการประเมินผลการ 
ดาํเนินงานของแผนงานผลผลิต/โครงการฯ 

30 สิงหาคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกั
ส่งเสริมปลูกป่าชัZน 4 

ส่วนติดตามและ
ประเมินผล   
ฝ่ายวเิคราะห์และ
ประมวลขอ้มูล 
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

95 เขา้ประชุมคณะทาํงานสาํรวจความพึง
พอใจ ตามภารกิจของกรมป่าไม ้ตามคาํ
รับรอง 

31 สิงหาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมฯ กรมป่าไม ้

ส่วนติดตาม และ
ประเมินผลสาํนกั
แผนงานและสาน
สนเทศ กรมป่าไม ้

96 เขา้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอ
และติดตามผลโครงการวจิยั ครัZ งที> 3/2253 

7 กนัยายน 2553 
9.30-12.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัวจิยั  
ชัZน 2 

งานวจิยัและจดัการ
เมลด็พนัธ์ุไมป่้า กลุ่ม
งานวนวฒันวจิยั 

97 เขา้ประชุมคณะทาํงานเพื>อการดาํเนินการ
สมัมนา เรื>องการทบผลการดาํเนินงานตาม
นโยบาบภาครัฐประจาํปี  

13 กนัยายน 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 2 กรมป่าไม ้ สาํนกับริหารกลาง 
กรมป่าไม ้
 

98 เขา้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอ
และติดตามผลโครงการวจิยั ครัZ งที> 4/2553 

14 กนัยายน 2553 
15.00-16.30 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัวจิยั
และพฒันาการป่าไม ้

งานวจิยัและจดัการ
เมลด็พนัธ์ุไมป่้า กลุ่ม
งานวนวฒันวจิยั 

99 เขา้ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานภายใต้
ยทุธศาสตร์ฯ 

21 กนัยายน 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม 17 อาคาร
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 

สาํนกับริหารกลาง 
ส่วนอาํนวยการ 

100 ประชุมเตรียมการสาํหรับการประชุม
คณะกรรมการร่วมภายใตค้วามตกลง
หุน้ส่วนเศรษฐกิจอาเซียน ญี>ปุ่น ครัZ งที> 4 
และการประชุมที>เกี>ยวขอ้ง 

22 กนัยายน 2553 
13.30-15.30 น. 

หอ้งประชุม 1 ชัZน 6   
กรมเจรจาการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

สาํนกัแผนงานและ
สารสนเทศ ส่วนวเิทศ
สมัพนัธ์ กรมป่าไม ้
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- ประชุมภายนอก 

ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

1 ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
หลกัเกณฑว์ธีิการระเบียบปฏิบติั และ
แนวทางการวเิคราะห์ผลกระทบสาํหรับ
พืZนที>ที>มีความสาํคญัทางความหลากหลาย 

12 ตุลาคม 2552 
8.30-16.30 น. 

หอ้งแกรนด ์บอลลูม 1 
โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ 
กรุงเทพฯ 

สาํนกังานความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 
 

2 ประชุมอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  

15 ตุลาคม 2552   
9.00 น. 

 

หอ้งประชุม ชัZนที> 17 
สาํนกัปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 
กรุงเทพฯ 

คณะอนุกรรมการ
อนุสญัญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 
 

3 ประชุมการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ในระดบัระหวา่งประเทศและภูมิภาคและ
รับทราบบทบาทและดาํเนินการในปัจจุบนั
ของหน่วยงาน 

20 ตุลาคม 2552 
8.30-16.30น. 

หอ้งลาเวนเดอร์ โรงแรม
รามา การ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ 

สาํนกังานความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 
 

4 ประชุมการศึกษาวเิคราะห์แนวโนม้ในการ
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 

22 ตุลาคม 2552  
8.30-16.30 น. 

 
 

หอ้งบอลลูม ซี  
โรงแรมมารวยการ์เดน้ส์  
กรุงเทพฯ 

สาํนกังานความหลาก 
หลายทางชีวภาพ  
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 

5 ประชุมหารือและระดมความคิดเห็นต่อ
คู่มือทะเบียนชนิดพนัธ์ุต่างถิ>นที>ควร
ป้องกนั ควบคุม และกาํจดัของประเทศ
ไทย 

30 ตุลาคม 2552 
8.30-12.00 น. 

หอ้งรวยเพชร โรงแรม   
มารวยการ์เดน กรุงเทพฯ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 

6 ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เรื>องขอความ
อนุเคราะห์ใหผู้เ้กี>ยวขอ้งเพิ>มประสิทธิภาพ 
พร้อมทัZงหามาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาผนืป่าแก่งกระจาน 

5 พฤศจิกายน 2552 
10.30 น. 

หอ้งคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข 106 ชัZน 1 อาคาร
รัฐสภา 2 

คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ>งแวดลอ้ม 
วฒิุสภา 
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7 ประชุมหารือการจดัทาํกลไกการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพ 

23 พฤศจิกายน2552 
13.00 – 16.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
กรุงเทพฯ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 
 

8 ระเบียบวาระการประชุม 24 พฤศจิกายน2552  
10.00 น. 

หอ้งประชุม สภพ.1 ชัZน 9 
อาคารรวมหน่วยงาน
ราชการ (อาคารB) ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธนัวาคม  

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องคก์าร
มหาชน) 

9 ประชุมคณะทาํงานประสานงานพฒันา
ระบบและเครือข่ายฐานขอ้มูลความ
หลากหลายชีวภาพระดบัประเทศ ระยะที> 1 
ครัZ งที> 4/2552 

25 พฤศจิกายน2552 
13.00-14.30 น. 

หอ้งประชุม สภพ1. ชัZน9 
อาคารรวมหน่วยงาน
ราชการ (อาคารB) ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธนัวาคม 
 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ(องคก์าร
มหาชน) 

10 สมัมนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกในภาคป่าไม ้ประโยชน์สู่สงัคมไทย 

27 พฤศจิกายน 2552 
9.00-16.30 น. 

หอ้งเมจิก3 ชัZน 2 โรงแรม
มิราเคิล 
แกรนด ์
คอนเวนชัZน กรุงเทพฯ 

องคก์ารบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องคก์ารมหาชน)  

11 เขา้ร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมนานาชาติ 
หลกัสูตร “เทคนิคการส่งเสริมการปลูกป่า
สาํหรับเจา้หนา้ที>ป่าไม”้ ประจาํปี 2552 รุ่น
ที> 3 

27 พฤศจิกายน 2552 
11.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม
คมกฤส 
กรุงเทพฯ 

สาํนกัส่งเสริมการปลูก
ป่า กรมป่าไม ้ 
 

12 เขา้ร่วมการสมัมนา การนาํเสนอผลการ
ศึกษาวจิยั เรื>อง การเตรียมความพร้อมของ
ประเทศไทย : การเขา้เป็นภาคีสนธิสญัญา 
บูดาเปสตแ์ละระบบระหวา่งประเทศฯ 

2 ธนัวาคม 2552 
8.30 – 12.30 น. 

หอ้งแกรนด ์บอลรูม 1 
โรงแรมรามาการ์เดน้ ถ.
วภิาวดีรังสิต กรุงทพฯ 

สาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั 

13 
 
 
 
 
 

เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการคุม้ครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ครัZ ง
ที> 3/2552 
 
 

4 ธนัวาคม 2552 
9.30 – 16.00 น. 

 
 
 

หอ้งประชุมเบญจกลู ชัZน
ใตดิ้น อาคารพิพิธภณัฑ์
และศูนยอ์บรมแพทยแ์ผน
ไทย กรมการพฒันา
การแพทยฯ์ 

กรมพฒันาการแพทย์
แผนไทย และ
การแพทยท์างเลือก 
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14 
 

เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานประสานงาน
พฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลความ
หลากหลายทางชีวภาพระดบัประเทศ 
ระยะที>1 ครัZ งที> 5/2552 

16 ธนัวาคม 2552 
14.00 – 15.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ1 ชัZน 9 
อาคาร B ศูนยร์าชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธ.ค. 2550  

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์าร 
มหาชน) 

15 เขา้ร่วมสมัมนาในหวัขอ้เรื>องสตัวป่์า
เมืองไทย ครัZ งที> 30  

17-18 ธนัวาคม 2552 หอ้งประชุมสง่าสรรพศรี 
ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะ
วนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ 

16 ประชุมเรื>อง การดาํเนินการสนบัสนุนการ
อนุวตัอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. 2552 

22-23 ธนัวาคม 2552 
8.00-16.30 น. 

หอ้งธาราทอง 1 โรงแรม
ฮอลิเดยอิ์นน์ จงัหวดั
เชียงใหม่ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ    
สาํนกังานนโยบายและ
แผน 

17 ประชุม เรื>องการพฒันาฐานขอ้มูลดา้น
เศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพครัZ งที> 2 

23 ธนัวาคม 2552 
10.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ. 1  
สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ  ชัZน 9 
อาคารรวมหน่วยงาน
ราชการ(อาคารB)  ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ   

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) 

18 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

28 ธนัวาคม 2552 
13.00 น. 

หอ้งประชุม ชัZน 17 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 

สาํนกังานนโยบาย 
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ>งแวดลอ้ม 

19 ประชุม เรื>อง เชิญส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมการ
ประชุม ในหวัขอ้ วธีิสู่ความอยูเ่ยน็เป็นสุข
ร่วมกนัในสงัคมไทยระดบัเมือง ชนบท 

7 มกราคม 2553 
8.00-13.00 น. 

หอ้งราชา 1 โรงแรมปรินธ์
พาเลช โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 
อาคาร 2 ชัZน11 กรุงเทพฯ 

คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

20 การจดังานวนัอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้อง
ชาติประจาํปี 

14 มกราคม 2553 
 

กรมทหารราบที 11 ถนน
พหลโยธิน 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สตัวป่์า  และพนัธ์ุพืช 

21 ประชุมรับฟังความกา้วหนา้เกี>ยวกบั
ประเด็นเจรจา เรื>อง REDD-Plus และ 
LULUFC จากที>ประชุม COP15 ณ กรุง
โคเปนเยเกน ประเทศเดนมาร์ก 

15 มกราคม 2553 
10.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 301 อาคาร 
กริต สามะพทุธิ 

กรมอุทยานแห่งชาติ  
สตัวป่์า  และพนัธ์ุพืช 

22 ประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างหลกัเกณฑ ์
วธีิการระเบียบปฏิบติั และแนวทางการ
วเิคราะห์ผลกระทบสาํหรับพืZนที>ที>มี
ความสาํคญัทางความหลากหลายฯ 

18 มกราคม 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งทิวลิปโรงแรมรามา
การ์เดน  กรุงเทพฯ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
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ชาติ 
23 เขา้ร่วมเป็นเกิยรติในพิธี ลงนามบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมมือ 
18 มกราคม 2553 

10.00 น. 
หอ้งประชุม1 สาํนกังาน
พฒันาเศรษฐกิจรากฐาน
ชีวภาพ อาคาร B ชัZน g 
ศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ถนนแจง้วฒันะ  
เขตหลกัสี> กรุงเทพฯ 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) 

24 ประชุมผูเ้ชียวชาญและภาคีที>เกี>ยวขอ้งกบั
ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 

21 มกราคม 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งประชุมลาเบลแอร์ 
โรงแรมมอมารี ดอนเมือง 
แอร์พอร์ท 

สถาบนัสิ>งแวดลอ้ม
ไทย (สสท) 

25 ประชุม เพื>อหารือและใหข้อ้คิดเห็นในการ
ดาํเนินงานวจิยั โครงการฯ 

21 มกราคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม 1 ภาควชิา
บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ภาควชิาสหกรณ์  คณะ
เศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ 

26 ประชุมเชิงปฏิบติัการเนื>องในวนัพืZนที>ชุ่ม
นํZ าโลก ประจาํปี 2553 

2 กมุภาพนัธ์ 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งแกรนดบ์อลลูม 
โรงแรมรามาการ์เดน้ส์ 
กรุงเทพ 

สาํนกังานนโยบาย 
และแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 

27 ร่วมเสวนา เรื>อง “การส่งเสริมการต่อยอด
ในเชิงพาณิชยจ์ากผลการสาํรวจความ
หลากหลายฯ 

4-5 กมุภาพนัธ์ 2553 
9.00-16.00 น. 

หอ้งประชุมใหญ่ สถาบนั
การประชาสมัพนัธ์ 

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง  
สาํนกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ 

28 เขา้ร่วมสมัมนา เพื>อพิจารณาความร่วมมือ
ทางวชิาการ ระหวง่สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจรากฐาน และ มหาวทิยาลยั 
คอร์แนล 

8 กมุภาพนัธ์ 2553 
 

หอ้งประชุมสาํนกังาน
พฒันาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากรากฐาน
ชีวภาพ 

29 เขา้ร่วมสมันา โครงการประเมินผลการ
ดาํเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการ 

15 กมุภาพนัธ์ 2553 
13.00-16.30 น. 

หอ้ง EC 5313ชัZน 3  อาคาร
ปฏิบติัการ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ภาควชิาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ 

30 เขา้ร่วมประชุม คณะทาํงานเฉพาะกิจวา่
ดว้ยการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

17 และ 21 กมุภาพนัธ์ 
2553 

9.00-16.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกังานนโยบายและ
แผน 
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31 ประชุมใหข้า้ราชการและเจา้หนา้ที>เขา้
ประชุมเชิงปฏิบติัเพื>อเพิ>มประสิทธิภาพ
ดา้นการพฒันาระบบราชการฯ 

24-26 กมุภาพนัธ์ 2553 
13.00 น. 

โรงแรมวลิล่าพาราดี  
เขาใหญ่ อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา 

สาํนกังานนโยบาย
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติ 

32 เขา้ร่วมการแถลงข่าว”เปิดระบบฐานขอ้มูล
ทรัพยากรชีวภาพ” 

3 มีนาคม 2553 
10.00-11.00 น. 

หอ้งBallroom Sweet ชัZน 
M โรงแรมโซฟิเทลเซ็น
พารา  กรุงเทพฯ 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

33 เขา้ร่วมประชุมหารือเพื>อเตรียมประเด็นท่า 
ทีสาํหรับการประชุมคณะทาํงานเฉพาะกิจ
วา่ดว้ยการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

3 มีนาคม 2553 
8.00-16.00 น. 

หอ้งรวยเงิน 2  โรงแรมมา
รวยการ์เดน้  กรุงเทพฯ 

สาํนกัความหลายทาง
ชีวภาพ 

34 เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุสญัญา
วา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

4 มีนาคม 2553 
15.00 น. 

หอ้งประชุมชัZน 1 
สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการ
อนุสญัญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

35 เขา้ร่วมประชุม เรื>อง การนาํเสนอผลการ
ดาํเนินงานโครงการ NBSAP 

10 มีนาคม 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งแคทลียา โรงแรมรามา
การ์เดน้ส์ 

สาํนกังานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกังานนโยบาย 

36 เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดา้น
วชิาการในการประชุมวชิาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ครัZ งที> 3 

27 เมษายน 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมชัZน 17 
สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการดา้น
วชิาการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ>งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ครัZ งที> 3 

37 เขา้ร่วมสมัมนา โครงการประเมินผลการ
ดาํเนินงานของแผนงานผลผลิต/โครงการ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 

27 เมษายน 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้ง Ballroom C ชัZน2 
โรงแรมมารวย 

ภาควชิาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร์ 

38 เขา้ประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดั
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ>น ปี2553 

28 เมษายน 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 ชัZน 9 
อาคาร B 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) (สพภ) 

39 ประชุมคณะทาํงานวชิาการในการจดั
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ>น ปี 2553 

10 พฤษภาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ. 1 ชัZน 9 
อาคาร B ถนนแจง้วฒันะ 
เขตหลกัสี> กรุงเทพฯ 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

40 ประชุมเตรียมการดาํเนินงานและจดัทาํคาํ
ขอโครงการจดัการผนืป่าอนุรักษป่์าไม้
สามเหลี>ยมมรกตฯ 

10 พฤษภาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม2 ชัZน 2 อาคาร
เทียมฯ 

โครงการจดัการผืนป่า
อนุรักษไ์มส้ามเหลี>ยม
มรกต กรมป่าไม ้
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   41 เขา้ประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดั
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ>น ปี2553 

11 พฤษภาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 ชัZน 9 
อาชากรเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร B  

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

42 เขา้ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจดัทาํ
แผนงานจดัการเพื>อคุม้ครองสมุนไพรและ
บริเวณถิ>นกาํเนิดของสมุนไพร 

18 พฤษภาคม 2553 
 

โรงแรมวงัคาํ จงัหวดั
เชียงราย 

กรมพฒันาการแพทย์
แผนไทย และ
การแพทยท์างเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท ์

43 เขา้ร่วมเป็นวทิยากรในการประชุมวนั
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

20-21 พฤษภาคม 2553 
8.30 -16.30 น. 

หอ้งแคทรียา โรงแรมการ์
เดน้ส์ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกันโยบายและ
แผนฯ 

44 เขา้ร่วมกิจกรรมฉลองเนื>องในโอกาสปี
สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

22 พฤษภาคม 2553 
8.30-16.00 น. 

สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว 
จงัหวดั ชลบุรี 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ>งแวดลอ้ม 

45 เขา้ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงานภายใตก้ลยทุธ์
การบริหารการจดัการ 

26 พฤษภาคม 2553 
13.30 น. 

หอ้งประชุม 203 อาคาร 
ทส. 

สาํนกังาน
ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ>งแวดลอ้ม 

46 เขา้ประชุมที>ปรึกษาหารือแนวทางการ
จดัการอนุรักษ ์และแกไ้ขการลดลงของ
จาํนวนพลบัพลึงธารในเขตจงัหวดัระนอง 

15 มิถุนายน 2553 
10.00-14.00 น. 

หอ้งประชุมกองประสาน
จดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 
ชัZน 3 ตึกหลงัอาคาร
สาํนกังานนโยบายฯ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกันโยบายและ
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม 

47 เขา้ประชุมคณะทาํงานเฉพาะกิจวา่ดว้ยการ
เขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์

16 มิถุนายน 2553 
9.30-16.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
สาํนกังานนโยบายและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

48 เขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ กลุ่ม 3 

24 มิถุนายน 2553 
9.30-12.00 น. 

หอ้งประชุมสาํนกัแผน
และสารสนเทศ 

คณะทาํงานพฒันา
คุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ กลุ่ม 3 
ดา้น ปฏิบติัการ 
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49 หน่วยงานร่วมจดัมหกรรมทรัพยาชีวภาพ
และภูมิปัญญาทอ้งถิ>นประจาํปี 2553 

28 มิถุนายน 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมสพภ.1ชัZน9 
อาคาร B ศูนยร์าชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา  5 ธนัวา 

สาํนกังานพฒันา 
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) 

50 เขา้ร่วมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ 29 มิถุนายน 2553 
8.30-16.30 

หอ้งบอลรูมซี โรงแรม 
มารวย 

กองคุม้ครองพนัธ์ุพืช 
กรมวชิาการเกษตร 

51 การประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื>อวเิคราะห์
ปัจจยัภายในและภายนอก 

30 มิถุนายน 2553 
8.30-13.00 น. 

หอ้งรามอินทรา 2 โรงแรม
หลุยส์แทเวร์ิน กทม. 

สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 

52 การประชุมหารือเพื>อเตรียมการเสวนา 5 กรกฎาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุม 2 หอ้ง 205 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลุ่มภารกิจดา้น
สิ>งแวดลอ้ม 

53 ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮ
นาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ ครัZ งที> 
1-2553 

7 กรกฎาคม 2553 
9.00 น. 

หอ้งประชมชัZน 17 
สาํนกังานปลดักระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ>งแวดลอ้ม 

คณะอนุกรรมการพิธี
สารคาร์ตาเฮนาวา่ดว้ย
ความปลอดภยัดา้น
ชีวภาพ 
 

54 ประชุมวชิาการเนื>องในปีสากลแห่งความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

2-6 สิงหาคม 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งบอลรูมซี โรงแรมมา
รวยการ์เดน้ส์ 

สาํนกัความหลาก 
หลายทางชีวภาพ  
สาํนกันโยบายและ 
แผนทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ>งแวดลอ้ม 
 

55 ประชุมประชาพิจารณ์ 3 สิงหาคม 2553 
8.30-16.30 น. 

หอ้งคอนเวนชั>นฮอลล ์
ศูนยป์ระชุมสถาบนัวจิยั
จุฬาภรณ์   

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 

56 ประชุมคณะกรรมการตดัสินการประกวด
เมลด็พนัธ์ุบา้นเรา 

4 สิงหาคม 2553 
10.00 น. 

หอ้งนิวเคลียส ชัZน 7 
อาคาร 4  

ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื>อ
การศึกษา 

57 ประชุมหน่วยงานร่วมจดันิทรรศการใน
งาน มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ>นประจาํปี 2553 ครัZ งที> 2/2553 

10 สิงหาคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ. ชัZน 9 
อาคาร B 

สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 
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58 สมัมนาโครงการประเมินผลการ
ดาํเนินงานของแผนงานผลผลิต/โครงการ
ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2552 

16 สิงหาคม 2553 
8.30-16.30 น. 

 

หอ้งบอลรูมซี ชัZน 2 
โรงแรมมารวย 

ภาควชิาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 

59 วทิยากรบรรยายพิเศษ เรื>องความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ>งมีชีวติใน
ระบบนิเวศป่าไมแ้ละประโยชน์ของป่าไม ้

16 สิงหาคม 2553 หอ้งเรียนชัZน 12 อาคาร
วตักรรมการเรียนรู้ 
 
มหาวทิยาลยัพระจอม
เกลา้ธนบุรี 

โครงการสนบัสนุน
การจดัตัZงหอ้งเรียน 
วทิยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยกาํกบั 
ดูแลมหาวทิยาลยั  
พระจอมเกลา้ธนบุรี 
 

60 ประชุมคณะทาํงานบริหารจดัการขอ้มูลใน
ระบบ www.ThaiBiodiversity.org ครัZ งที>    
1/2553 

19 สิงหาคม 2553 
11.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 ชัZน 9
อาคาร B ศูนยร์าชการ
เฉลิมพระเกียรติ 

สพภ.(สาํนกังาน
พฒันาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ) 

61 ประชุมโครงการ Capicity Building and 
Regional Collaboration for Enhancing 
Conservation and Sustainable Use of 
Plant Genetic Resourse in Asia 

20 สิงหาคม 2553 โรงแรมเคยโูฮม 
มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

กรมวชิาการเกษตร 

62 ประชุมคณะกรรมการคุม้ครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 
 ครัZ งที> 2/2553 

25 สิงหาคม 2553 
9.30 น. 

หอ้งประชุมกอง
การแพทยแ์ผนไทยฯ 

กรมพฒันาการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก 

63 ประชุมคณะทาํงานดา้นประชาสมัพนัธ์ใน
การจดัมหกรรมฯ ปี2553 ครัZ งที> 1/2553 

25 สิงหาคม 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 ชัZน 9 
อาคาร B  

สพภ. สาํนกังานพฒันา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ 
 

64 ประชุมคณะทาํงานเขา้ถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ครัZ งที> 2 

26 สิงหาคม 2553 
9.30-15.00 น. 

หอ้งประชุม 122  
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ>งแวดลอ้ม 

สาํนกัความหลาก- 
หลายทางชีวภาพ
สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยกรธรรม
ชาติ และสิ>งแวดลอ้ม  
 

65 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสญัญาวา่ดว้ย
ความหลากหลายทางชีวภาพครัZ งที> 4/2553 

30 สิงหาคม 2553 หอ้งประชุม ชัZน 17 
สาํนกังานปลดักระทรวง 
ทรัพยกรธรรมชาติฯ 

คณะอนุกรรมการ
อนุสญัญาวา่ดว้ยความ
หลากหลายทาง 
ชีวภาพฯ 
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ลาํดบั เรื�องการประชุม วนัที�/เวลา สถานที� หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

66 เขา้ฟังการบรรยายพิเศษ การปรับปรุง
แผนการดาํเนินดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศฯ 

2 กนัยายน 2553 
9.00-16.00 น. 

สาํนกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม หอ้งประชุม 
141 ชัZน 4 

สาํนกัความ
หลากหลายทางชีวภาพ
สาํนกันโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติ 

67 ประชุมคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดั
มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญา
ทอ้งถิ>น ปี 2553 

3 กนัยายน 2553 
14.00 น. 

หอ้งประชุมสพภ.1 ชัZน 9 
ศูนยร์าชการเฉลิม      
พระเกียรติ8  

สพภ. 

68 เขา้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก
เพื>อการขบัเคลื>อนมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม 

3 กนัยายน 2553 
9.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร
เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กพช. 

69 สมัมนาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 

8 กนัยายน 2553 
12.30-15.30 น. 

หอ้งประชุมระดมความ
คิดเห็น 

ไบโอเทค 

70 ประชุมสมัมนาเพื>อรับฟังความคิดเห็นต่อ
กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจดัการ
คุณภาพสิ>งแวดลอ้ม พ.ศ.2555-2559 

20 กนัยายน 2553 
8.00-14.00 น. 

หอ้งคอนเวนชั>น เซ็น
เตอร์ โรงแรมรามา      
การ์เดน้ กทม. 

สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรม- 
ชาติและสิ>งแวดลอ้ม 

71 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพ
แห่งชาติครัZ งที> 1/2553 

27 กนัยายน 2553 
10.00 น. 

หอ้งประชุม 202 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

คณะกรรมการอนุรักษ์
และใชป้ระโยชนค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ 
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1.2  วทิยากร 
ดร.สุรางค ์เธียรหิรัญ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดรั้บ 

เชิญจาก สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโบบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ>งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวทิยากรเรื>องการเขา้ถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ จากทรัพยากรพนัธุกรรมทิศทางใน
เวทีโลก ในประชุมการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในระดบัระหว่างประเทศและภูมิภาคและรับทราบ
บทบาทและดาํเนินการในปัจจุบนัของหน่วยงาน เมื>อวนัองัคาร  ที> 20 ตุลาคม 2552 ณ ห้องลาเวนเดอร์ 
โรงแรมรามา การ์เดน้ส์ กรุงเทพฯ 
 

 1.3 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และคณะทํางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดเ้ขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

และคณะทาํงานต่างๆ ดงันีZ  

1. คณะกรรมการคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 

2. คณะกรรมการพฒันาระบบราชการของกรมป่าไม ้

3. คณะกรรมการจดังานทาํบุญตกับาตรเนื>องในเทศกาล วนัปีใหม่ 

4. คณะกรรมการภารกิจดา้นการป่าไมต่้างประเทศ 

5. คณะกรรมการกาํกบัการศึกษาและตรวจการจา้งที>ปรึกษาโครงการประเมินผลการดาํเนินงานของ

แผนงานผลผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 

6. คณะกรรมการวจิยัและจดัการ ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้

7. คณะกรรมการพฒันากฎหมายกรมป่าไมป้ระจาํปี พ.ศ.2553 

8. คณะกรรมการจัดทาํข้อกําหนดการจ้าง TORโครงการวางระบบติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกรมป่าไมฯ้ 

9. คณะกรรมการคดัเลือกขา้ราชการเพื>อรับทุนรัฐบาลฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

10. คณะกรรมการตดัสินการประกวดเมล็ดพนัธ์ุบา้นเรา 

11. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานของบุคคลด้านวนวฒันวิจัยด้านความ

หลากหลายฯ 

12. คณะกรรมการอํานวยการสํารวจความพึงพอใจตามภารกิจของกรมป่าไม้ ราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2553 

13. คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกเพื>อการขบัเคลื>อนมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
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14. คณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอและติดตามผลโครงการวจิยั 

15. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานภายใตย้ทุธศาสตร์ฯ 

16. คณะกรรมการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

17. คณะอนุกรรมการวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

18. คณะอนุกรรมการดา้นวชิาการในการประชุมวชิาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้มแห่งชาติ 

19. คณะอนุกรรมการดาํเนินการจดัมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ>น ปี2553 

20. คณะอนุกรรมการพิจารณาจดัทาํแผนงานจดัการเพื>อคุม้ครองสมุนไพรและบริเวณถิ>นกาํเนิดของ

สมุนไพร 

21. คณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ 

22. คณะทํางานเพื>อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทํา

ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

23. คณะทํางานประสานงานพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ

ระดบัประเทศ 

24. คณะทาํงานเฉพาะกิจวา่ดว้ยการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

25. คณะทาํงานทบทวนภารกิจของกรมป่าไม ้

26. คณะทาํงานและประสานงานดา้นองคแ์ละอนุสัญญาระหวา่งประเทศ 

27. คณะทาํงานพฒันาคุณภาพบริหารจดัการภาครัฐ 

28. คณะทาํงานจดัทาํมาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม ้

29. คณะทาํงานการจดัการความรู้ 

30. คณะทาํงานวชิาการในการจดัมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ>น ปี 2553 

31. คณะทาํงานประจาํกลุ่มงานศูนยป์ระสานราชการใสสะอาดกรมป่าไม ้   

32. คณะทาํงานสาํรวจความพึงพอใจตามภารกิจของกรมป่าไม ้

33. คณะทาํงานประสานงานร่วมตามแผนงานและโครงการภายใตแ้ผนกลยุทธ์ การวิจยัและพฒันา

ทรัพยากรพนัธุกรรมป่าไม ้

34. คณะทาํงานบริหารจดัการขอ้มูลในระบบ www.ThaiBiodiversity.org  
35. คณะทาํงานจดัการผลกระทบทางลบต่อสังคมของกรมป่าไม ้

36. คณะทาํงานเพื>อการดาํเนินการสัมมนา เรื> องการทบทวนผลการดาํเนินงานตามนโยบาบภาครัฐ

ประจาํปี 
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2. กจิกรรมดาํเนินงานและผลการดาํเนินงาน 

2.1 โครงการอนุรักษ์และพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื7นที�ดําเนินการต่อเนื�องในปีงบประมาณ 2553 

ลาํดบั กลุ่มป่า ชื�อป่าสงวน ชื�อท้องถิ�น 
ที�ตั7ง 

หมู่บ้าน ตาํบล อาํเภอ  จงัหวดั 

1 ภูพาน ป่าดงมะอี> ภูคาํบก ท่าสะอาด ท่าสีดา หนองพอก ร้อยเอด็ 
2 ภูพาน ที>สาธารณะ หนองแปน สร้างคาํ, 

วงัยาว, 
พลูผง(หมู่5) 

วงัชมภู พรเจริญ หนองคาย 

3 ภูพาน ที>สาธารณะ ป่าคาํหวัแฮด หมู่1,10 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 
4 ภูพาน ป่ากดุจบั ภูพานนอ้ย-ถํZาสิงห์ หนองเจริญ ขอนยงู กดุจบั อุดรธานี 
5 พนมดงรัก 

ผาแตม้ 
ป่าดงภู ดงภูดิน ผึZง, 

เพียมาตย ์
หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 

6 ภูเขียว ป่าเขาผาลาด เขามนต ์ หมู่4 ซบัสนุ่น มวกเหลก็ สระบุรี 
7 ภูเมี>ยง-ภู

ทอง 
ป่าเขากระยาง ป่าหว้ยเสน บา้นเนิน

กลาง หมู่20 
หนองกระ

ทา้ว 
นครไทย พิษณุโลก 

8 ดอยภูคา ป่าสาลีก ป่าสาลีก ขึ>ง ขึ>ง เวยีงสา น่าน 
9 ลุ่มนํZ าปาย ป่าแม่แจ่ม ป่าสนวดัจนัทร์ บา้นจนัทร์ บา้นจนัทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
10 สาละวนิ แม่ยวมฝั>งซา้ย ตน้นํZ าหวัปอน หวัปอน แม่ยวมนอ้ย ขนุยวม แม่ฮ่องสอน 

 

กจิกรรมดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

 

กจิกรรมดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมที� 1      พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดาํเนินงานด้านความ
หลากหลายขององค์กรส่วนท้องถิ>น ครู นักเรียน 
เยาวชน และชุมชน รวมทัZงสถาบนัทางศาสนา  

กิจกรรมที� 2   ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจความ

หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของชุมชน 

2.ศึกษามูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
เพื>อใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้
ประโยชน์อยา่งย ั>งยนื 
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กิจกรรมที่  3 ติดตามการเปลี่ ยงแปลงความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

3.วางแปลงศึกษาสังคมพืชเพื่อด าเนินการเก็บขอ้มูล
ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่  4 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

4.น าฐานองคค์วามรู้ของทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ด  าเนินการ มาพัฒนา
ประโยชน์  ตัวอย่างเช่น พัฒนาพื้นที่ เ ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวการสร้างศูนยส์มุนไพรพื้นบา้น รวมถึงการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ของป่าโดยชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้
ใหก้บัชุมชน 

 

 พืน้ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2553 

ล าดับ ลุ่มน า้ กลุ่มป่า ช่ือป่าสงวน 
ทีต่ั้ง 

ต าบล อ าเภอ  จังหวดั 

1 ปิง แม่ปิง-อมก๋อย ป่าประดางและป่าวงักเ์จา้ นาโบสถ ์ วงัเจา้ 
 

ตาก 

2 ชี ภูพาน ป่าเขาสวนกวาง บวัเงิน น ้าพอง ขอนแก่น 
 

กิจกรรมด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและองค์
ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 1. ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ห ลั ก สู ต ร 
กระบวนการท างานและมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้ระหว่างวนัที่ 8-
11 ธันวาคม 2552 ณ อาคารสโมสรชุมชนมั่นยืน 
(บ้านดิน) บา้นเทพพนา ต าบลบ้านไร่ อ าเภอเทพ
สถิต จังหวัดชัยภู มิ   โดยมีผู ้เข้า ฝึกอบรมเป็ น
เจา้หนา้ที่ป่าไมแ้ละอาสาสมคัรชุมชนเป็นจ านวน 50 
คน 

กิจกรรมที่ 2 อนุรักษ์ชนิดพันธ์ุพืชป่าเฉพาะถิ่นหา
ยากและใก้สูญพันธ์ุ 
 
 

1.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เ ร่ืองการวางแผนการ
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูชนิดพนัธุพ์ชืป่าทอ้งถ่ินหายากและ
ใกลสู้ญพนัธุ ์ในแต่ละพื้นที่ด  าเนินการ 
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กิจกรรมที� 3 เสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชน

ในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่า

ไม้ 

1 . จัด ฝึ ก อ บ ร ม  “ เ ย า ว ช น รั ก ษ์ ป่ า ”  ห ลัก สู ต ร              
นกัอนุกรมวธิานนอ้ย ในแต่ละพืZนที>ดาํเนินการ 
2. จดัเวทีประชาคมเรื>องการอนุรักษแ์ละพฒันาความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ในแต่ละพืZนที>
ดาํเนินการ 

กิจกรรมที� 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดทําแผนบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าไม้ 

1. การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื>อการวางแผนการ
จดัการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่า
ไม ้ในแต่ละพืZนที>ดาํเนินการ 

กิจกรรมที�  5  พัฒนาการใ ช้ประโยชน์จากฐาน

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

1.นาํฐานองคค์วามรู้ของทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแต่ละพืZนที>ดําเนินการ มาพัฒนา
ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น พัฒนาพืZนที> เ ป็นแหล่ง
ท่องเที>ยวการสร้างศูนยส์มุนไพรพืZนบา้น รวมถึงการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ของป่าโดยชุมชน เพื>อเพิ>มรายได้
ใหก้บัชุมชน 
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2.2 แผนงานวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ�นในพื7นที�ป่าชุมชน 

           ณ ป่าชุมชน ต.หนองเหล่า อ.เขื�องใน จ.อุบลราชธานี 
 

ในปีงบประมาณ 2553 แผนงานวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ>นใน 
พืZนที>ป่าชุมชนไดด้าํเนินการในพืZนที>ป่าชุมชน ตาํบลหนองเหล่า อาํเภอเขื>องใน จงัหวดัอุบลราชธานี 
 1. ป่าชุมชนดงเซ 

กจิกรรมดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 

กจิกรรมดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

โครงการที� 1 ความหลากหลายของเห็ดราในพื7นที�ป่า

ชุมชน 
• เห็ดกินได ้จาํนวน 21 ชนิด ไดแ้ก่ เห็ดโคน 

3 ชนิด เห็ดระโงกเหลือง เห็ดระโงกส้ม เห็ดขา้ว
แป้ง เดแดงนํZาหมาก เห็ดก่อแดง เห็ดโคนไก่นอ้ย 
เห็ดไคลนกแขก เห็ดไคล เห็ดเผาะ เห็ดผึZงยคูา เห็ด
ผึZงขาด เห็ดผึZงแย ่เห็ดผึZงหลวง เหด้ผึZงหอม เห็ดผึZง
ดาํ เห็ดผึZงขาลาย และเห็ดขลาํหมา 

• เห็ดที>กินไม่ไดพ้บจาํนวน 6  ชนิดไดแ้ก่ 
Xylaria sp.  Scleroderma sp. เห็ดหวัเข่า เห็ดขอน
แดง และเห็ดปะการัง 2 ชนิด   

โครงการที� 2 ความหลากหลายของแมลงในพื7นที�ป่า

ชุมชน 

 

 

การสาํรวจ กาํหนดกลุ่มแมลงเป้าหมายออกเป็น            
4 กลุ่ม ไดแ้ก่  ผเีสืZอ  ดว้ง  มด  และปลวก   
- ผเีสืZอกลางวนั 50  ชนิด 
- ผเีสืZอกลางคืน 9 ชนิด 
- ดว้ง 23 ชนิด 
- ปลวก 15 ชนิด 

โครงการที� 3 ความหลากหลายของสังคมพชืในพื7นที�

ป่าชุมชน 

 

 

การศึกษาครัZ งนีZ ไดว้างแปลงตวัอย่างทัZงหมดจาํนวน 

4 แปลง เป็นตวัแทนของสังคมพืชแต่ละชนิดไดแ้ก่ 

ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าทาม 

จาํนวนชนิดพรรณไมที้>พบทัZงในแปลงตวัอย่างและ

จากการเดินสํารวจทัZงหมด 100 ชนิด สามารถแยก

ตามลักษณะวิสัย (Habits) ได้ดังนีZ  ไม้ต้น (Tree)     
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64 ชนิด ไมต้น้ขนาดเล็ก (Shrubby Tree) 6 ชนิด ไม้

พุม่กึ>งไมต้น้ขนาดเล็ก (Shrub/Shrubby Tree) 8 ชนิด 

ไมล้ม้ลุก (Herb) 7 ชนิด ไมเ้ถาลม้ลุก (Herbaceous 

Climber) 1 ชนิด ไมเ้ถา (Climber) 6 ชนิด ไมพุ้่มกึ>ง

ไมต้น้ (Shrub/Tree) 1 ชนิด ไมพุ้่ม (Shrub) 2 ชนิด 

ไมพุ้่มที>เลืZอยทอดลาํตน้เกาะเกี>ยวขึZนไป (Scandent 

Shrub)  1 ช นิ ด  ก า ฝ า ก เ ถ า ล้ ม ลุ ก  (Parasitic 

Herbaceous Climber) 1 ชนิด กลว้ยไมที้>เกาะอาศยั

อยูบ่นตน้ไม ้1 ชนิด ผกักูดที>เกาะอาศยัอยูบ่นตน้ไม ้

1 ชนิด และไมเ้ถาลม้ลุก (Herbaceous Climber) 1 

ชนิด มีจาํนวนชนิดพรรณไมที้>ไม่สามารถจาํแนกได้

จาํนวน 14 ชนิด 

โครงการที� 4 ภูมิปัญญาท้องถิ�นการใช้ประโยชน์ของ

ป่าในพื7นที�ป่าชุมชน 

พบภูมิปัญญาทอ้งถิ>นที>สาํคญัแบ่งเป็น 5 เรื>อง 
ไดแ้ก่  
1. อาหารจากป่าหน้าฝน 
2. พาแลงจากป่าของคนบา้นป่าก่อ 
3. ฮีตที> 7 บุญซาํฮะ หรือบุญเดือนเจ็ด เลีZยงผปีู่ ตา 
4. ธรรมเนียมหมอยาสมุนไพรโบราณอีสาน 
5. ป่าหวัไร่ปลายนา ภูมิปัญญาเพื>อการอนุรักษป่์าไม ้
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3. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ทางวชิาการ 

 3.1 นิทรรศการ  

งานสัปดาห์คุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจําปี 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื>อวนัที> 25-26 ธนัวาคม 2552 กรมป่าไม ้โดยสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมเ้ขา้
ร่วมจดันิทรรศการในงาน สัปดาห์คุม้ครองสัตวป่์าแห่งชาติ ประจาํปี 2552 ซึ> งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า
และพนัธ์ุพืช ไดจ้ดังาน ณ เวทีกลางการจดังานฯ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงานและชมนิทรรศการจากส่วนราชการ 
โรงเรียนต่าง ๆ และองคก์รภาคเอกชน ประมาณ 2,000 คน 
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ภาพบรรยากาศในงาน 

 

 

 

 

                   ซุม้นิทรรศการของกรมป่าไม ้                           เด็กนกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เขา้ชมนิทรรศการ 

 

 

 

 

 

การแสดงสุนขัแสนรู้                                                  เด็กนกัเรียนร่วมกิจกรรมตอบคาํถาม 

 

 

 

 

 

การแสดงของเด็กนกัเรียนโรงเรียนวดัแสมดาํ 
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ซุม้นิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน 
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วนัอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชาติ ประจาํปี 2553 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที> 14 มกราคม 2553 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้ไดเ้ขา้ร่วมจดั
นิทรรศการวนัอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมข้องชาติ ประจาํปี 2553   ณ สํานักจดัการทรัพยากรป่าไมที้> 5 
(สระบุรี)  บริเวณศูนยเ์มล็ดพนัธ์ไมภ้าคกลาง อาํเภอมวกเหล็ก จงัหวดัสระบุรี โดยมีนายถาวร พรหมมีชยั       
ผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน ในงานนีZ มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการจากส่วน
ราชการ องคก์รภาคเอกชน โรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั>วไป 

การจดันิทรรศการในวนันีZ สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดน้าํสนอกิจกรรม  
การดาํเนินงานของกรมป่าไมด้า้นการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมโ้ดยชุมชน
มีส่วนร่วม  พร้อมทัZงไดจ้ดัเตรียมเอกสารเผยแพร่ใหแ้ก่ผูส้นใจ 
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ภาพบรรยากาศผูเ้ขา้ร่วมงานและรับเอกสารเผยแพร่จากสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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งานวนัสิ�งแวดล้อมโลก 2553     ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วกิฤตชีวติโลก 

วนัที>  4 มิถุนายน 2553 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้ไดเ้ขา้ร่วมจดั
นิทรรศการในหวัขอ้ “ร่วมคิด ร่วมคน้หา ร่วมรักษาความหลากหลายฯ ร่วมกนั เพื>อสิ>งแวดลอ้มที>ย ั>งยืน” ใน
วนัสิ>งแวดลอ้มโลก 2553  ความหลากหลายทางชีวภาพ กูว้ิกฤตชีวิตโลก Many Species One Planet One 
Future ณ อาคารคอนเวนชั>นเซ็นเตอร์อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนายสุวิทย ์คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้มเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการจาก
ส่วนราชการ องคก์รภาคเอกชน โรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั>วไป 

การจดันิทรรศการในครัZ งนีZสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดน้าํเสนอผลงานการ
ดาํเนินงานของกรมป่าไมด้า้นการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมโ้ดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  พร้อมทัZงไดจ้ดัเตรียมเอกสารเผยแพร่ใหแ้ก่ผูส้นใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศภายในงาน 
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กจิกรรมฉลองเนื�องในโอกาส “ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010”        

ความหลากหลายทางชีวภาพ คอืชีวติ คอืชีวติของเราทุกคน 

วนัที> 9-10 กรกฎาคม 2553 สํานกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้ไดเ้ขา้ร่วม
จดันิทรรศการในกิจกรรมฉลองเนื>องในโอกาส “ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2010” “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือชีวิต คือชีวิตของเราทุกคน” ณ สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี โดยมีนาย             
สุวทิย ์คุณกิตติ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้มเป็นประธานเปิดงาน ในงานมี
ผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการทัZงเยาวชน และประชาชนทั>วไป 

การจดันิทรรศการในครัZ งนีZสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดน้าํเสนอผลงานการ
ดาํเนินงานของกรมป่าไมด้า้นการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมโ้ดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  พร้อมทัZงไดจ้ดัเตรียมเอกสารเผยแพร่ใหแ้ก่ผูส้นใจ และผูแ้ทนที>ทาํงานความหลากหลายฯ กบักรม
ป่าไม ้จากพืZนที>จงัหวดัขอนแก่น ร้อยเอ็ด พิษณุโลก และสระบุรี  เขา้รับมอบธงสัญลกัษณ์ความร่วมมือของ
ชุมชนที>ร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายอยา่งย ั>งยืน “ชุมชนคนรักษค์วาม
หลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Friend)” 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศของงาน ฯ 

 

 

 

 

ผูแ้ทนชุมชนเขา้รับมอบธง “คนรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ”  
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มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมปัิญญา ท้องถิ�น ปี 2553 

 

 

 

 

 

เมื>อวนัที>  23-24 กันยายน 2553 ที>ผ่านมา กรมป่าไม้โดยสํานักงานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   ดา้นป่าไม ้ไดเ้ขา้ร่วมการจดันิทรรศการในงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ>น ปี 
2553 เรื>อง “2553 ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ จุดเริ>มของการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
อย่างย ั>งยืน”  ณ ลานเอนกประสงค์  ชัZ น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐  อาคาร B    ถนนแจง้วฒันะ  เขตหลกัสี>  กรุงเทพฯ  โดยมีนายภิมุข สิมะโรจน์ ผูช่้วยรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้มเป็นประธานเปิดงาน ในงานมีผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการทัZง
เยาวชนและประชาชนทั>วไป 

กรมป่าไมน้าํเสนอผลการดาํเนินงานดา้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยจดันิทรรศการภายใตใ้นแนวคิดที>วา่ “เกืZอกูล  แบ่งปัน รักษา” ในรูปแบบของ
แกลอรี>ภาพถ่าย เนน้ชนิดพนัธ์ุความหลากหลายที>น่าสนใจของแต่ละพืZนที> อีกทัZงยงัมีเอกสารเผยแพร่จาํนวน 
5 เรื>อง คือ เรื>องเล่าจากพืZนที>…บนเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ ศกัยภาพการใชป้ระโยชน์
จากความสัมพนัธ์ของปลวกกบัสิ>งแวดลอ้ม  วถีิพึ>งพา วถีิแบ่งปัน ป่าหว้ยเสน   ความสะป๊ะของคนเมือง เส้น
ใยบางบางที>เชื>อมคนกบัป่าเขา้ไวด้ว้ยกนั   และเราอยูบ่นผืนป่าเดียวกนั  และนอกจากนีZ ยงันาํผลิตภณัฑ์ที>ได้
จากการพฒันาการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายฯ จากพืZนที>ดาํเนินการของโครงการฯ อาทิ ยาดมสมุนไพร
ตะไคร้ตน้  แชมพมูะคาํดีควาย  เมล็ดพนัธ์ุพระเจา้ 5 พระองค ์ นํZ ามนัเขาวง-เขานอ้ย  มาเผยแพร่ให้แก่ผูที้>เขา้
ชมนิทรรศการในครัZ งนีZดว้ย 
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โปสเตอร์ผลงานทางวชิาการ 
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3.2 เอกสารเผยแพร่ทางวชิาการ 

 ไดจ้ดัทาํหนงัสือเผยแพร่ในการดาํเนินงานศึกษาวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้ไดแ้ก่ 
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3.3 เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ 

 สาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมไ้ดจ้ดัทาํเวบ็ เผยแพร่ เกี>ยวกบัการดาํเนินงานต่างๆ

ของสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้และการแลกเปลี>ยนขอ้มูลข่าวสารกบัหน่วยงานอื>นๆ 

ซึ> งเวบ็ไซตข์องสาํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพคือ http://fbd.forest.go.th  โดยในปีงบประมาณ 2553

มีผูเ้ขา้ชม 733 คน 
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และเวบ็ไซตก์ลไกการแลกเปลี>ยนขอ้มูลข่าวสารดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) กรมป่าไม ้โดย

การจดัทาํเวบ็ไซตภ์ายใตส้าํนกังานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมท้ัZงภาคภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

รวมทัZงจดัทาํเอกสารเผยแพร่ สื>อวดีิทศัน์ เพื>อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้บัหน่วยงานและบุคคลภายนอก

องคก์รคือ http://chm.forest.go.th  โดยในปีงบประมาณ 2553 มีผูเ้ขา้ชม 189 คน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ประมวลภาพผลการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ 

โครงการอนุรักษ์และพฒันาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

กจิกรรมสํารวจและจัดทาํฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร กระบวนการทาํงานและมีส่วนร่วมในการจดัการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้ระหวา่งวนัที' 8-11 ธนัวาคม 2552 ณ อาคารสโมสรชุมชนมั'นยนื (บา้น
ดิน) บา้นเทพพนา ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ   

 

 

 

 

 

 

 

 

นางเปรมพิมล พิมพนัธ์ ผูต้รวจราชการกรมป่าไม ้เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 

หลกัสูตร กระบวนการทาํงานและมีส่วนร่วมในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรมฯฝึกปฏิบติังานจริงในพื:นที' 



กจิกรรมอนุรักษ์ชนิดพนัธ์ุพืชป่าเฉพาะถิ/นหายากและใกล้สูญพนัธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมเสริมสร้างความตระหนักให้กบัชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทาํแผนบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมพฒันาศักยภาพเครือข่ายด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมประเมินมูลค่าทางเศรษฐกจิความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรม ติดตามการเปลี/ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมพฒันาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมจัดตั4งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้ 

 
การประชุมเสวนาเรื'อง ภายใตห้วัขอ้ เมื'อหนูกบัแมวจบัมือกนัทาํงานความหลากหลายทางชีวภาพ

แลว้อะไรจะเกิดขึ:น วนัที' 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอ้ง Sapphire 6 ชั:น 2  
ณ อาคารคอนเวนชั'นเซ็นเตอร์ อิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานวจิยัความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ/นในพื4นที/ป่าชุมชน 

ณ ป่าชุมชน ต.หนองเหล่า อ.เขื/องใน จ.อุบลราชธานี 
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