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ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ กรมป่ำไม้ ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปี       

พ.ศ. 2554 เล่มน้ีเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญของส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำน 

ป่ำไม้ในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ของแผนงำนอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

กิจกรรมหลักจัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำด้ำน

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกิจกรรมหลักพัฒนำงำนวิจัยด้ำนป่ำไม้  กิจกรรมวิจัยควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2551 เห็นชอบนโยบำย 

มำตรกำรและแผนกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงย่ังยืน พ.ศ.2551-

2555 ที่เป็นพันธกรณีระหว่ำงประเทศตำมอนุสัญญำว่ำดว้ยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
 

 ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำรำยงำนประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2554 เลม่นีจ้ะเป็นส่วนหน่ึงของข้อมูลภำพรวมกำรปฏิบัติงำนของกรมป่ำไม้และเป็น

ประโยชน์ในเร่ืองข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพืน้ที่ป่ำไม้ต่อหน่วยงำนและผู้สนใจทั่วไป 

 

                        ดร.สุรำงค์ เธียรหิรัญ 

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 
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บุคลำกรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำววีรณำ สมพีร์วงศ์ 

นักวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร 

นำงสุรำงค์ เธียรหิรัญ 

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 
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อัตรำก ำลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยอำนุภำพ โตสุวรรณ 

นักวิทยำศำสตร์ 

นำงสำวสุทธลิักษณ์ โรจนำนุกูล 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

นำงสำวนิรดำ แป้นนำงรอง 

นักวิทยำศำสตร์ 

นำงสุวรรณี สร้ำงค ำ 

เจ้ำหนำ้ท่ีบันทึกข้อมูล 
 

นำงสำวจำริน ีบ ำรุงถิ่น 

เจ้ำหนำ้ท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

นำยสนั่น  หมัดส๊ะ 

เจ้ำพนักงำนกำรเกษตร 

นำงสำวสุวิชำ ทวสีุข 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 
 

นำงสำวกรรณิกำร์ เอียดรำ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวพัชรินทร์ วุฒิเอกอนันต์ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 
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นำงสำวสริิกำนต์ พันธุส์ำย 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำยณัฐพงศ ์จันทร์หอม 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวลักขณำ ชำรีนวิัฒน์ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 
 

นำยก้องเกียรติ แก้วมหำกำฬ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวชลดำ พอจ่ำย 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำยน ำโชค บุญน ำ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวนพวรรณ เทพประถม 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวพรรณวไิล ดำบพิมพ์ศร ี

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำยอนุชำ กันเมือง 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวสุภำพร จุลฤทธิ์ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวพัชรินทร์ สินเนอืง 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำยธวัชชัย วงศ์กันตำ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 
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นำยกิตติกวนิ มัดตำฮำ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำงสำวจันทร์จริำ นำคคล้ำย 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

 

นำยภำนุวัฒน์ พันชนะ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

แงา

นำยก ำไล ปุ่มไม้ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 

แงา

นำงสำวพิไลลักษณ์ ค ำเสนำะ 

พนักงำนจ้ำงเหมำ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลภำพรวมของ 

ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 
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1. ข้อมูลภำพรวมของ ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้  

(Forest  Biodiversity  Division ) 

ประวัติควำมเป็นมำ 
 

ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้จัดต้ังขึ้น เพ่ือรองรับภำรกิจของกรมป่ำไม้

ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  10 (พ.ศ.2550–

พ.ศ.2554)ในหัวข้อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ บนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสร้ำงควำมมั่นคง

ของฐำนทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมและด ำเนินตำมพันธกรณีของอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพที่ประเทศไทยได้ให้สัตยำบัน  ในวันที่ 29 มกรำคม  2547 ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพด้ำนป่ำไม้เป็นหน่วยงำนใหม่ ตำมค ำสั่งกรมป่ำไม้ที่  1607/2552  ลงวันที่ 9  มิถุนำยน 2552 

เร่ือง ให้จัดต้ังส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 
 

ที่ตั้งส ำนักงำน 
 

ส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม ้ช้ัน 6 ตึกสุรัสวดี 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

เบอร์โทรศัพท์  : 0-25792814 เบอร์โทรสำร : 0-25792814 
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หน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 

 ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม        

พ.ศ. 2551 ได้ก ำหนดให้กลุ่มงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ อยู่ในควำมรับผิดชอบของ

ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ ต่อมำในปี พ.ศ. 2552 กรมป่ำไม้ได้มีค ำสั่งกรมป่ำไม้ที่ 1607/2552 ลง

วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ.2552  เร่ืองให้จัดต้ังส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ เป็น

หน่วยงำนภำยในขึน้ตรงต่ออธิบดีกรมป่ำไม ้โดยก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1 ) ส ำรวจและพัฒนำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรใช้

ประโยชน์ 

2 ) จัดท ำฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและสำรสนเทศ 

3 ) สง่เสริมและจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้ 

4 ) ติดตำมและประสำนงำนเกี่ยวกับอนุสัญญำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไมแ้ละที่เกี่ยวข้อง 

5 ) เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรและองค์ควำมรู้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

6 ) ปฏิบัตงิำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องและตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 
 

ประกอบด้วย 
 

(1) ฝำ่ยบริหำรทั่วไป มหีน้ำที่รับผิดชอบ 
 

  1 ) ปฏิบัตงิำนธุรกำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนพิมพ์ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ 

  2 ) ปฏิบัตงิำนดำ้นกำรเงินบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยำนพำหนะ 

  3 ) ปฏิบัตงิำนดำ้นแผนงำน งบประมำณ และติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

  4 ) ปฏิบัตงิำนอื่นใดตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 
 

  (2) กลุ่มงำนส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำน

ป่ำไม้ มีหน้ำที ่

รับผดิชอบ 
 

  1 ) ส ำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไมแ้ละภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

  2 ) รวบรวม พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

  3 ) ส่งเสริมพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพด้ำนป่ำไม้และ        

ภูมิปัญญำท้องถิน่ที่เกี่ยวข้อง 

  4 ) บรกิำรเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลขำ่วสำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

  5 ) ปฏิบัตงิำนอื่นใดตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 
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  (3) กลุ่มงำนส่งเสรมิและจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ มีหน้ำที่

รับผดิชอบ 
 

  1 ) สง่เสริมและพัฒนำควำมร่วมมือในกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้ในทุกมิติ 

เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ป่ำไม้อยำ่งย่ังยืน 

  2 ) สง่เสริมกำรอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไมห้ำยำกและใกลสู้ญพันธ์ 

  3 ) ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กร

ระหว่ำงประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญำที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

  4 ) ปฏิบัตงิำนอื่นใดตำมที่ไดรั้บมอบหมำย 
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ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
 

มิติที่ 1  :  มิติด้านประสิทธิผล 
 

ตัวชี้วัดที ่1 : ระดับความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรความหลากหลาย ทาง 

ชีวภาพป่าไม้ที่ชุมชนด าเนนิการพัฒนาโดยใช้ฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชวีภาพป่าไม ้

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กลุ่มงำนส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศควำมหลำกหลำยทำง 

ชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก   : ร้อยละ 20 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ร้อยละ 70 ของครัวเรือนเป้ำหมำยน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลที่เผยแพร่ไปใช้ 

ประโยชน์ 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 4 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.8 

ตัวชี้วัดที ่2  : องค์ความรู้จากงานวิจัยในพ้ืนที่ป่าไม้  

                           (1) กจิกรรมวิจัยความหลากหลายทางชวีภาพด้านป่าไม้ จ านวน 4 เรื่อง 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กลุ่มงำนส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศควำมหลำกหลำยทำง 

ชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก                     : ร้อยละ 10 

ผลกำรด ำเนนิงำน : 4 เร่ือง 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.5 

ตัวชี้วัดที ่3  : ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักตามเป้าหมายผลผลิต 

ของกรมป่าไม้ (1) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มงำนส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก   : ร้อยละ 20 

ผลกำรด ำเนนิงำน        : 20 แห่ง 

ค่ำคะแนนที่ได้            : 5 
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ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก    : 1.0 
 

มิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บรกิาร 
 

ตัวชี้วัดที ่4                : ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบรกิารความรู้ด้านความ 

    หลากหลายทางชวีภาพป่าไม ้

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กลุ่มงำนสง่เสริมและจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก   : 15 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ร้อยละ 85  

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.75 
 

   มิติที่ 3  : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

ตัวชี้วัดที ่5  :  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 

น้ ำหนัก   : 15 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ร้อยละ 100  

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.75 
 

มิติที่ 4 : มิติด้านการพัฒนาองค์กร 
 

ตัวชี้วัดที ่6  : ระดับความส าเร็จของการด าเนนิการมาตรการ/โครงการตามนโยบาย 

การก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 

น้ ำหนัก   : 4 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ระดับ 5 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.2 
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ตัวชี้วัดที ่7              : ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานคู่มือการให้บรกิารอย่างน้อย 1  

         งานบริการ  

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กลุ่มงำนสง่เสริมและจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก   : 4 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ระดับ 5 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.2 

ตัวชี้วัดที ่8                : ระดับความส าเร็จการด าเนนิการตามแผนการจัดการความรูอ้ย่างน้อย  

1 องค์ความรู้  

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กลุ่มงำนสง่เสริมและจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก   : 4 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ระดับ 5 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.2 

ตัวชี้วัดที ่9                : ระดับความส าเร็จในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 เรื่อง  

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : กลุ่มงำนส ำรวจและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศควำมหลำกหลำยทำง 

ชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

น้ ำหนัก   : 4 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ระดับ 5 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.2 

ตัวชี้วัดที ่10 : ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรม/ประชุม/

สัมมนาประจ าปี 

ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดำ้นป่ำไม้ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป 

น้ ำหนัก   : 4 

ผลกำรด ำเนนิงำน : ระดับ 5 

ค่ำคะแนนที่ได้  : 5 

ค่ำคะแนนถ่วงน้ ำหนัก : 0.2 
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ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติงาน ประจ าป ี2554 
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1. งานที่ได้รับมอบหมาย 

1.1 การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ 

    การประชุมต่างประเทศ 
 

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 

นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้

เข้าประชุมการประชุมสัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 (Tenth 

meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP-10) ใน

ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีประเด็นที่ส าคัญในเร่ือง     

การเข้าถงึทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ สทิธิและการมีส่วนร่วมในการอนุญาตให้มี

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชุมชน

ท้องถิ่นและการก าหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บรรยากาศในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 10 

(Tenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity 

(COP-10) 
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การอบรมในหัวข้อ “The training Program on Environmental Protection 

for Thailand (ENTL) : Life cycle Assessment” 

นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้า

ร่วมการอบรมในหัวข้อ “The training Program on Environmental Protection for Thailand (ENTL) : Life 

cycle Assessment” ในวันที่ 7-17 ธันวาคม 2553 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการอบรมในคร้ังน้ี

ประเด็นที่ส าคัญในเร่ืองการประเมินผลกระทบจากการผลติและการบริการต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 

เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาวะบรรยากาศ การเกิดสาหร่ายในน้ า การสูญเสียช้ันโอโซน ความเป็นพิษใน

ดนิ น้ าและอากาศ ผลกระทบต่อชวีิตมนุษย ์ทรัพยากรรวมถึงระบบนิเวศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศการอบรมในหัวข้อ “The training Program on Environmental Protection for Thailand 

(ENTL) : Life cycle Assessment” 
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การอบรมเรื่อง International Course 

on Intergrate Biodiversity and Ecosystem Management Training Course 
 

นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้เข้าฝึกอบรมเร่ือง International  

Course on Intergrate Biodiversity and Ecosystem Management Training Course ระหว่างวันที่ 4-27 

ตุลาคม 2554 ณ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการ Third Country Training Programme (TCTP) ของ

หน่วยงาน Institute for Tropical and Conversation  ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือแบ่งปันประสบการณ์ในการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพของรัฐบาลรัฐซาบาห์ โดยใช้วิธีบูรณาการจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน     

ซาบาห์ (โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศใน Bomean ภายใต้การร่วมทุน

ของรัฐบาลรัฐซาบาห์ และประเทศญี่ปุ่น) อาศัยความรว่มมือจากหน่วยงานหลักของรัฐบาล 

 การอบรมครัง้น้ีมีประเด็นที่ส าคัญในเร่ืองการวางแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การเขียนโครงการวิจัย PCM เพ่ือหาวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 

แนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้สามารถรับมือได้ และศึกษาดู

งานตามหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลซาบาห์ อีกทั้งยังมีการให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้ลงพื้นที่

เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนในการอยู่กับป่าแบบอนุรักษ์ 
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คณะผู้แทนไทยและบรรยากาศในที่ฝึกอบรม International Course on Intergrate Biodiversity 

and Ecosystem Management Training Course ระหว่างวันที่วันที่ 4-27 ตุลาคม 2554  

ณ ประเทศมาเลเซีย 
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 การประชุมในประเทศ 

- ประชุมภายในกรมป่าไม้ 

ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวัน 

ปิยมหาราช 

18 ตุลาคม 2553 

9.30 น. 

หอ้งประชุม2 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนประชาสัมพันธ์

และเผยแพร ่

ส านักบริหารกลาง 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวางระบบ

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ของกรมป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2553 

11 ตุลาคม 2553 

9.00 น. 

โรงแรมอมารี ดอนเมือง

แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

3 การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2554 

ด าเนินการในพืน้ท่ี 75 จังหวัด ของ

หนว่ยงานในสังกัด ทส. 

19 ตุลาคม 2553 

13.00 น. 

หอ้งประชุม2 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนแผนงานและ 

งบประมาณ  

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

4 การเดินทางตรวจเย่ียมและรับฟัง

รายงานการสรุปผลการด าเนินงานของ

หนว่ยงาน 

19 ตุลาคม 2553 

13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุม1 อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่  

ส านักบริหารกลาง 

5 ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ภายใน

เขตป่าสงวนแหง่ชาติครั้งท่ี 8/2553 

20 ตุลาคม 2553 

10.00 น. 

หอ้งผู้อ านวยการส านัก

การอนุญาต กรมป่าไม้ 

ส่วนอนุญาตใช้

ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต 

6 ประชุมกระบวนการผลิตผลงานวิจัย 22 ตุลาคม 2553 

13.30 น. 

หอ้งประชุม 301 ชั้น 3 

อาคารกริตสามะพุทธ ิ 

กรมป่าไม ้

กลุ่มงานพัฒนาและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

7 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 8/2553 28 ตุลาคม 2553 

9.00 น. 

หอ้งประชุม1 อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักบริหารกลาง 

8 ประชุม ติดตามความก้าวหน้าในการ

ปฏิบัติงานโครงการการมีสว่นร่วมของ

เกษตรกรผู้ปลูกปา่ในการจัดการป่าไม้

อย่างย่ังยืน 

28 ตุลาคม 2553 

13.00 น. 

หอ้งประชุมส านักส่งเสริม

การปลูกป่า ชั้น 4 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักส่งเสริมการ

ปลูกป่า 

 

9 ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ภายใน

เขตป่าสงวนแหง่ชาติครั้งท่ี 9/2553 

 

1 พฤศจิกายน 2553 

13.30 น. 

หอ้งผู้อ านวยการส านัก

การอนุญาต กรมป่าไม้ 

ส่วนอนุญาตใช้

ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

10 ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

กรมป่าไม้ ครั้งท่ี 3/2553 

2 พฤศจิกายน 2553 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของกรมป่าไม้ 

11 ประชุมคณะกรรมการด้านการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการท าลาย

ป่าและการท าใหป่้าเสื่อมโทรม การ

อนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการป่าอย่างย่ังยืน 

และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนใน

ประเทศก าลังพัฒนา ครั้งท่ี 1/2553 

4 พฤศจิกายน 2553 

9.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

12 ประชุมคณะกรรมการภารกิจด้านการ 

ป่าไม้ตา่งประเทศ 

8 พฤศจิกายน 2553 

13.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนวิเทศสัมพันธ ์ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

13 ประชุมเพื่อหารือ เรื่อง การจ้างเอกชน

ด าเนินงานลักษณะค่าตอบแทน  

8 พฤศจิกายน 2553 

9.00 น. 

หอ้งประชุมส านักส่งเสริม

การปลูกป่า ชั้น 4  

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

14 ประชุมกับคณะผู้แทนจากญี่ปุ่น จาก 

Japan International Cooperation System 

(JICS) 

15-19 พฤศจิกายน 

2553 

กรมป่าไม ้ ส่วนวิเทศสัมพันธ ์

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

15 ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วย

การอนุญาตใหเ้ข้าท าประโยชน์ภายใน

เขตป่าสงวนแหง่ชาติครั้งท่ี 10/2553 

22 พฤศจิกายน 2553 

13.30 น. 

หอ้งผู้อ านวยการส านัก

การอนุญาต กรมป่าไม้ 

ส่วนอนุญาตใช้

ประโยชน์พืน้ท่ีป่าไม้ 

ส านักการอนุญาต 

16 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 ครั้งท่ี 1/2553 

29 พฤศจิกายน 2553 

9.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

ชั้น 3  

อาคารเทียมคมกฤส 

กรมป่าไม ้

ส่วนกฎหมายและ 

นิตกิรรมสัญญา 

ส านักกฎหมาย 

17 การตรวจราชการรอบท่ี 1 ของผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 

2 ธันวาคม 2553 

13.30-16.00 น. 

หอ้งประชุม 202 ชั้น 2 

อาคารกรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ส่วนติดตามและ

ประเมินผล 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

18 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 ครั้งท่ี 1/2553 

7 ธันวาคม 2553 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

ชั้น 3 อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม ้

คณะกรรมการพัฒนา

กฎหมายของ 

กรมป่าไม ้

ส่วนกฎหมายและนิติ

กรรมสัญญา 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

19 ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานความ

โปร่งใสของกรมป่าไม ้

15 ธันวาคม 2553 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

20 ประชุมคณะกรรมการกีฬากรมป่าไม้ 

ครั้งท่ี 1/2553 

22 ธันวาคม 2553 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 2 

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ  

ส านักบริหารกลาง 

21 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 9/2553 29 ธันวาคม 2553 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักบริหารกลาง 

22 ประชุมโครงการสายใยรักแหง่ครอบครัว 5 มกราคม 2554 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักโครงการ

พระราชด าริและ 

กิจการพิเศษ 

23 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน

แผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 หมวด 4 

6 มกราคม 254 

9.00-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

ชั้น 3  

อาคารเทียมคมกฤส 

กรมป่าไม ้

ศูนย์สารสนเทศ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

 24 ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล 

7 มกราคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

25 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2554 

12 มกราคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส่วนกฎหมายและนิติ

กรรมสัญญา 

ส านักกฎหมาย 

26 เรื่องคณะท างานเพื่อด าเนินงานภายใต้

ความร่วมมือแบบใหเ้ปล่า Grand Aid กับ

รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งท่ี 1  

19 มกราคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

27 ประชุมผู้ประสานงานข้อมูลสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

19 มกราคม 2554 

13.30-16.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

28 ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความ

พร้อมในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 

24-25 มกราคม 2554 หอ้งประชุมกลุ่มพัฒนา

ระบบบริหาร ชั้น 4 

อาคารเทียมกฤส  

กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

29 ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

25 มกราคม 2554 

13.30 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

30 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล 

28 มกราคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

 

31 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน

จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี

ของกรมป่าไม้ 

7 กุมภาพันธ ์2554 

14.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

32 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 1/2554 8 กุมภาพันธ ์2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

33 ประชุมเจ้าหนา้ท่ีดูแลระบบเว็บไซด์และ

อีเมล์กรมป่าไม ้

8 กุมภาพันธ ์2554 

9.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ศูนย์สารสนเทศ 

34 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการ

ฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “ เทคนิค

การส่งเสริมการปลูกป่าส าหรับเจ้าหนา้ท่ี

ป่าไม้” ระยะท่ี 2 (Reforestation and 

Extension Techniques for Forester 

Phase II) 

25 กุมภาพันธ ์2554 

11.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักส่งเสริมการ

ปลูกป่า  

35 ประชุมคณะกรรมการเรง่รัดติดตามการ

ใช้จา่ยเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 ครั้งท่ี1/2554 

2 มีนาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

36 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการของกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 1/2554 

4 มีนาคม 2554 

10.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

37 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

ของกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 2/2554 

7 มีนาคม 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักกฎหมาย 

38 ประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

กรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 (Site Visit) 

8 มีนาคม 2554 

9.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

39 ประชุมคณะท างานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหป้ระชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง

เหมาะสม กิจกรรมท่ี 2 ครั้งท่ี 2/2554 

11 มีนาคม 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ 

40 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 2/2554 14 มีนาคม 2554 

9.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

41 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ

ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา คณะกรรมการ

อ านวยการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรม กรมป่าไม ้

15 มีนาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

42 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามเซ็น

สัญญาระบบเครือข่ายและระบบความ

ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

16 มีนาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 1  

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

43 ประชุมคณะกรรมการติดตามและก ากับ

ดูแลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ(Steering 

Committee) และคณะท างานพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(Working Team) กรมป่าไม้ 

22 มีนาคม 2554 

9.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

44 ประชุมคณะท างานด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวดท่ี4 

กิจกรรมท่ี1-4 

24 มีนาคม 2554 

13.30-15.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ 

45 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาระบบการ

ฝึกอบรมบุคลากรใหส้อดคล้องกับระบบ

การประกันคุณภาพ แนวทางการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

23 มีนาคม 2554 

8.30 น. 

โรงแรม ที เค พาเลส 

กรุงเทพฯ 

ส่วนฝึกอบรม  

ส านักบริหารกลาง 

46 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีการเปิดประชุม

เชิงปฏิบัติการ เรื่องการวนิิจฉัยองค์กร

และแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร  

กรมป่าไม ้

29-30 มนีาคม 2554 

8.30 น. 

โรงแรม ที เค พาเลส 

กรุงเทพฯ 

ส่วนฝึกอบรม  

ส านักบริหารกลาง 

47 การสัมมนาโครงการวางระบบติดตาม

และประเมินผล การด าเนินงานของ 

กรมป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2553 ครั้งท่ี 2 

31 มีนาคม 2554 

9.00 

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  

กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

48 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบริหาร

ความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศ กรมป่าไม้ 

4-5 เมษายน 2554 

9.00-16.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ศูนย์สารสนเทศ 

49 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 3/2554 12 เมษายน 2554 

8.30 น. 

หอ้งประชุม 1  

อาคารเทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส่วนอ านวยการ 

ส านักบริหารกลาง 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

50 ประชุมผู้ประสานงานเพื่อจัดท า

มาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้ 

20 เมษายน 2554 

8.30-16.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

51 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการของกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 2/2554 

28 เมษายน 2554 

14.00-16.00 น. 

หอ้งประชุมส านักส่งเสริม

การปลูกป่า อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

52 ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทักษะทรัพยากรบุคลากรกรมป่าไม้ 

2 พฤษภาคม 2554 

8.30 น. 

โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักบริหารกลาง 

53 ประชุมคณะท างานด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 หมวดท่ี4 

กิจกรรมท่ี1 

10 พฤษภาคม 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ  

ศูนย์สารสนเทศ 

54 ประชุมคณะท างานด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 หมวด4 กิจกรรมท่ี 2 

11 พฤษภาคม 2554 

13.30 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

55 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 4/2554 19 พฤษภาคม 2554 

14.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

56 ประชุมคณะท างานด าเนินการตาม

แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2554 หมวด4 กิจกรรม

ท่ี 1 ครั้งท่ี 3/2554 

23 พฤษภาคม 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ  

ศูนย์สารสนเทศ 

57 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

26-27 พฤษภาคม 

2554 

8.00 น. 

โรงแรมมารวยการ์เด้น 

กรุงเทพฯ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

58 ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานความ

โปร่งใสของกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 2/2554 

30 พฤษภาคม 2554 

13.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

59 ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ 

ครั้งท่ี 2/2554 

30 พฤษภาคม 2554 

15.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

 

60 ประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการภายใต้

ความร่วมมือแบบใหเ้ปล่า (Grant Aid) 

กับรัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งท่ี 3/2554 

30 พฤษภาคม 2554 

9.00-12.00 น. 

31 พฤษภาคม 2554 

3.00-12.00 น. 

1 มิถุนายน 2554 

13.00 น. 

หอ้งประชุมส านักส่งเสริม

ปลูกป่า กรมป่าไม้ 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม้

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักความร่วมมือ

ด้านการป่าไม้ระหว่าง

ประเทศ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

61 ประชุมคณะท างานด้านสารัตถะเพื่อ

ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหนา้ท่ีอาวุโส

อาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งท่ี14(The 14 th 

Meeting of asean senior Officials on 

Forest : ASOF) 

7 มิถุนายน 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ ชั้น 

2 อาคารสุรัสวด ี 

กรมป่าไม ้

งานท่ีปรึกษาด้านการ

วจิัยและต่างประเทศ  

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

62 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

และติดตามผลโครงการวจิัย ครั้งท่ี 

2/2554 

13 มิถุนายน 2554 

9.30-12.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย  

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานวนวัฒนวจิัย 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

63 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อก าหนด

การจ้างโครงการประเมินผลการ

ด าเนินงานในระดับผลผลิตและผลลัพธ ์

ของกรมป่าไม้ ประจ าปีงบประมาณ 

1/2554 

15 มิถุนายน 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ ชั้น 

2 อาคารสุรัสวด ี 

กรมป่าไม ้

ส่วนติดตามและ

ประเมินผล 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ  

64 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 5/2554 19 มิถุนายน 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม้ 

ส านักบริหารกลาง 

65 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยงของกรมป่าไม้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งท่ี 2 

20-21 มิถุนายน 2554 

8.30-16.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

66 ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

ครั้งท่ี 2/2554 

23 มิถุนายน 2554 

14.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ศูนย์สารสนเทศ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ  

67 ประชุมชีแ้จงเจ้าหนา้ท่ีผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ

กรมป่าไม้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ของแต่ละหน่วยงาน 

24 มิถุนายน 2554 

13.30-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ศูนย์สารสนเทศ 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ 

68 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่อง

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

4 กรกฎาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส่วนประชาสัมพันธ์

และเผนแพร ่

ส านักบริหารกลาง 

69 ประชุมชีแ้จงเพื่อเพิม่ความรู้ดา้นการ

ควบคุมภายใต้ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน วา่ด้วย

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2554 

11 กรกฎาคม 2554 

8.30-17.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส่วนติดตามและ

ประเมินผล ส านัก

แผนงานและ

สารสนเทศ 

70 ประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งท่ี 6/2554 26 กรกฎาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส  

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

71 ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่อง

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  

สยามมกุฎราชกมุาร 

28 กรกฏาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

72 ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน

จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี

ของกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 3/2554 

28 กรกฎาคม 2554 

14.00 น.  

หอ้งประชุม 2 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

73 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

และติดตามผลโครงการวจิัย ครั้งท่ี 

3/2554 

29 กรกฎาคม 2554 

14.00-16.30 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานวนวัฒนวิจัย 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

74 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและ

คณะท างานจัดการผลกระทบทางลบต่อ

สังคมของกรมป่าไม้ ครั้งท่ี 1/2554 

29 กรกฎาคม 2554 

14.00-16.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร 

75 ฝึกอบรมหลักสูตร การสร้าง พัฒนา 

และดูแลระบบการจัดการความรู้ของ

กรมป่าไม้ (Knowledge Management – 

KM) 

1-2 สิงหาคม 2554 

8.30 น. 

หอ้งปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ส านัก

บริการคอมพิวเตอร์  

มหาวทิยาลัยเกษตร 

ศาสตร์ 

 

ศูนย์สารสนเทศ  

76 ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

ครั้งท่ี 3/2554 

23 สิงหาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ศูนย์สารสนเทศ 

77 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนา

กรมป่าไม้ ครบรอบ 115 ปี ครั้งท่ี 

2/2554 

9 กันยายน 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม 2 อาคาร

เทียมคมกฤส กรมป่าไม ้

ส่วนประชาสัมพันธ์

และเผยแพร ่

ส านักบริหารกลาง 

78 ประชุมคณะท างานการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management Team )ครั้งท่ี 

4/2554 

13 กันยายน 2554 

15.30 น. 

หอ้งประชุมส านัก

แผนงานและสารสนเทศ 

กรมป่าไม ้

ส านักบริหารกลาง 

79 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

และติดตามโครงการวจิัย ครั้งท่ี 4/2554 

15 กันยายน 2554 

9.00-12.00 น. 

หอ้งประชุมส านักวิจัย

และพัฒนาการป่าไม้ 

อาคารสุรัสวด ีกรมป่าไม้ 

กลุ่มงานวนวัฒนวจิัย 

ส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ 

80 ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารส านักงาน

และวันก่อตั้งสหกรณ์ครบรอบ 34 ปี 

28 กันยายน 2554 

7.00-13.30 น. 

อาคารส านักงานสหกรณ์ 

(ภายในพืน้ท่ีกรมป่าไม้) 

สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่าไม้ จ ากัด 
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- ประชุมภายนอกกรมป่าไม้ 

ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาติ ครั้งท่ี 2/2553 

6 ตุลาคม 2553 

14.00 น. 

 

หอ้งประชุม 202 

กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการ

อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาต ิ

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

2 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวา่

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้ง

ท่ี 5/2553 

8 ตุลาคม 2553 

10.00 น 

หอ้งประชุมชั้น 17 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการ

อนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3 ประชุมวชิาการประจ าปีโครงการ BRT 

ครั้งท่ี 14 

10-12 ตุลาคม 2553 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 

แอนด์ คอนเวนชั่น  

เซ็นเตอร์ จังหวัด

อุบลราชธานี 

โครงการพัฒนาองค์

ความรู้และศึกษา

นโยบายการจัดการ

ทรัพยากรชีวภาพใน

ประเทศไทย 

4 ประชุมสมัชชาวชิาการความมั่นคงทาง

อาหาร ประจ าปี 2553 

15-16 ตุลาคม 2553 อาคารพิทยพัฒน์  

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช 

5 สัมมนาน าเสนอผลการศกึษาโครงการ 

“Strategic Framework on 

Biodiversity – based Creative 

Economy” 

27 ตุลาคม 2553 

 

หอ้ง Infinity Ballroom 1 

โรงแรมพูลแมน 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

6 ประชุมอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮ

น่าวา่ด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ครั้งท่ี 2/2553 

3 พฤศจิกายน 2553  

14.00 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

อนุกรรมการพิธีสาร

คาร์ตาเฮน่าว่าด้วย

ความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ ส านักงาน

นโยบายและแผน

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

7 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

Intergrated Community-based forest 

and catchment management through 

an ecosystem service approach 

(CBFCM) 

16 พฤศจิกายน 2553 

8.00-16.30 น. 

Pullman Bangkok King 

Power Hotel ถนนรางน้ า 

เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 

สป.ทส.ส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคท่ี 5  

8 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาวา่

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้ง

ท่ี 6/2553 

17 พฤศจิกายน 2553 

14.00 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

คณะอนุกรรมการ

อนุสัญญาว่าด้วย

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

ส านักงานนโยบาย

และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การจัดท า

หลักสูตรการเรียนรู้ การด ารงชีวิต

ตามวถิีเศรษฐกิจพอเพียง” 

19 พฤศจิกายน 2553 

9.00 น. 

หอ้งประชุม 2605และ

2605/1 อาคารวชิาการ1 

ชั้น1 มหาวทิยาลัยสุโขทัย

ธรรมธริาช 

สาขาวชิาส่งเสริม

การเกษตรและ

สหกรณ์ 

มหาวทิยาลัยสุโขทัย

ธรรมธริาช 

10 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาการ

วางแผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ธรรมชาติ จังหวัด

สมุทรปราการ และขอเชิญประชุม 

22 พฤศจิกายน 2553 

10.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

11 ประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม

โครงการแลกเปลี่ยนหน่วยราชการพล

เรือนไทย-สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งท่ี 10 

23 พฤศจิกายน 2553 

10.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 3 กระทรวง

การต่างประเทศ  

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

12 อบรมเรื่อง Pre-Training Program For 

EMTL 2010 

30 พฤศจิกายน 2553 

13.00-16.30 น. 

หอ้ง M 119 ชั้น 1 

อาคารเอ็มเทค อุทยาน

วทิยาศาสตร์ประเทศไทย 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง

หลวง  จ.ปทุมธานี 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติ 

ส านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

13 ประชุม เรื่องความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จากนาโงยาถึงนิวเดลี ผลการ

ประชุม COP MOP 5 และ COP 10 

14-15 ธันวาคม 2553 

8.30-16.30 น. 

หอ้งเมจิก โรงแรมมิรา

เคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ  

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

14 สัมมนา “มาตรการ แนวทาง และแผน

ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

น้ ามันหอมระเหยและผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารจากสมุนไพรในประเทศไทย” 

20 ธันวาคม 2553 

8.30-13.30 

หอ้งบอลรูมซี โรงแรมมา

รวยการ์เด้น 

สถาบันวิจัย

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 

15 ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาติ ครั้งท่ี 3/2553 

22 ธันวาคม 2553 

 9.30 น. 

หอ้งประชุม 202 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการ

อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพแหง่ชาติ  

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

16 รับรองรายงานการประชุม

คณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาการ

วางแผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ธรรมชาติ จังหวัด

สมุทรปราการ ครั้งท่ี 1/2553 และขอ

เชิญประชุม 

23 ธันวาคม 2553 

14.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) ชั้น 9 อาคารรวม

หน่วยงานราชการ(อาคาร 

B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 8 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แนวทางปฏิบัติท่ีดขีองท้องถิ่น 

23-24 ธันวาคม 2553 

9.00-18.00 น. 

เทศบาลนครเชียงราย

และโรงแรมรมิกก  

อ.เมืองจ.เชียงราย 

สถาบันสิ่งแวดล้อม

ไทย(สสท) 

18 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์

สมุนไพรและถิ่นก าเนิด ครั้งท่ี 1/2553 

29 ธันวาคม 2553 

9.00-16.30 น. 

โรงแรมริชมอนด์  

จ.นนทบุรี 

กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชีแ้จงแนว

ทางการติดตามประเมินผล นโยบาย 

มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างย่ังยืน พ.ศ.2551-2555 

5 มกราคม 2554 

8.30-16.00 น. 

หอ้งประชุม 141 ชั้น 4 

อาคารส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

20 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและ

ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ครั้งท่ี 1/2554 

18 มกราคม 2554 

9.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

กรมการแพทย์ 6 

(DMS6) ชั้น 1 กรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 

21 ประชุมพิธีสารนาโงย่าวา่ด้วยการ

เข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมฯ 

7 มกราคม 2554 

9.00-12.00 น. 

หอ้งประชุม 262  

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “(ร่าง) 

รายงานสถานการณ์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553” 

14 มกราคม 2554 

8.30-13.00 น. 

หอ้งจามจุรี บอลรูมบี 

 ชั้นเอ็ม  

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศ

ไทย 

23 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและ

ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ครั้งท่ี 1/2554 

18 มกราคม 2554 

9.30 น. 

หอ้งประชุม 1 อาคาร

กรมการแพทย์6  

กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 

24 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการ

ประชุม WIPO ICGด้านทรัพยากร

พันธุกรรม 

21 มกราคม 2554 

14.30 น. 

หอ้งประชุม 3 ชั้น 2 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

25 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการ

ประชุม WIPO IGC ด้านทรัพยากร

พันธุกรรม 

28 มกราคม 2554 

13.30-17.00 น. 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

26 ประชุมเรื่องคณะท างานบริหารจัดการ

ข้อมูลในระบบ 

www.ThaiBiodiversity.org 

27 มกราคม 2554 

9.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

27 ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพืน้ท่ี

ชุมน้ าโลก ประจ าปี 2554 

2-3 กุมภาพันธ ์2554 

8.30 น. 

หอ้งบอลรูม A-B โรงแรม

มารวยการ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

28 ประชุมคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษาการ

วางแผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ จังหวัด

สมุทรปราการ ครั้งท่ี 1/2554 

11 กุมภาพันธ ์2554 

8.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ.2

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

29 ประชุมเผยแพร่และผสานวิธีการ

เข้าถึงและการได้รับประโยชน์ตอบ

แทนจากรัพยากรธรรมชีวภาพ 

24 กุมภาพันธ ์2554 

8.30 น. 

หอ้งบอลรูม เอ โรงแรม

มารวยการ์เด้นท์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

30 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

โครงการ Integrated Cimunity-based 

Forest and Catchment Management 

through  Ecosystem Service 

Approach (CBFCM) ครั้งท่ี 1/2554 

 

 

25 กุมภาพันธ ์2554 

9.30 น. 

หอ้งประชุมชั้น 17 อาคาร

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส านักตรวจและ

ประเมินผล 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

31 ประชุมคณะท างานชนิดพันธุต์่างถิ่น 

ครั้งท่ี 1/2554 

18 มีนาคม 2554 

10.00-14.00 น. 

หอ้งประชุม 261  

ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

คณะท างานชนิดพันธุ์

ต่างถิ่น 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

32 ประชุมคณะท างานจัดท า หนังสือ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า

สริิกิตต ์พระบรมราชินนีาถ พระ

มารดาแหง่การคุ้มครองความ

หลากหลายทางชีวภาพ ครั้งท่ี 1/2554 

 

21 มีนาคม 2554 

13.30 

หอ้งประชุม 301  

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

33 การเข้าเย่ียมคารวะและการประชุม

หารือระหว่างเจ้าหนา้ท่ีกรมอุทยาน

แหง่ชาติ สัตวป่์า และพันธพ์ืช  

กรมป่าไม้ และสถานทูตสหรัฐอเมริกา 

 

25 มีนาคม 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคาร

H.A. Slade 

ส านักแผนงานและ

สารสนเทศ  

กรมอุทยานแหง่ชาติ 

สัตวป่์า และพันธุ์พืช 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

34 ประชุมคณะท างานมหกรรมทรัพยากร

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2554 

ครั้งท่ี 1/2554 

8 เมษายน 2554 

10.30 o. 

 

หอ้งประชุม สพภ.1

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

35 ประชุมคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานภายใต้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ครั้งท่ี 1/2554  

8 เมษายน 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุม 301 ชั้น 3 

อาคารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส านักตรวจและ

ประเมินผล 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

36 ประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมการ

ประชุม WIPO ICG ด้านทรัพยากร

พันธุกรรม 

27 เมษายน 2554 

9.30 น. 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 2 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

37 ประชุมหารือการจัดท ารายงาน

ประเทศด้านทรัพยากรพันธุกรรม    

ป่าไม้ 

3 พฤษภาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม ชั้น 3  

หอ้ง 301 อาคารกริต  

สามะพุทธ ิ 

 

กรมอุทยานแหง่ชาติ

สัตวป่์าและพันธุพ์ืช 

38 ประชุมคณะท างานด้านวิชาการและ

นิทรรศการ 

9 พฤษภาคม 2554 

14.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

39 ประชุมผู้ประสานงานการจัด

นิทรรศการการด าเนินงานความ

หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

ไทย  

6-8 พฤษภาคม 2554 อาคารจามจุรีสแควร์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

40 ประชุมคณะท างานด้านวิชาการและ

นิทรรศการ ครั้งท่ี 2/2554 

24 พฤษภาคม 2554 

15.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.2

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

41 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน

มหกรรมทรพัยากรชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ปี 2554 

25 พฤษภาคม 2554 

9.30น. 

หอ้งประชุม สพภ.1

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

42 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงาน

มหกรรมทรพัยากรชีวภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ปี 2554 

5 กรฎาคม 2554 

13.30 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

43 ประชุมหนว่ยงานจัดแสดงนิทรรศการ

การจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2554 

12 กรกฎาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 
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ล าดับ เร่ืองการประชุม วันที/่เวลา สถานที่ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

44 ประชุมหนว่ยงานจัดแสดงนิทรรศการ

การจัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี 2554 

5 สิงหาคม 2554 

10.00 น. 

หอ้งประชุม สพภ.1

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

45 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน

มหกรรมทรพัยากรชีวภาพและ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2554 

23 สิงหาคม 2554 

10.00-11.00 น. 

หอ้งประชุมเมจิก 2 

โรงแรม มริาเคิล แกรนด์ 

กรุงเทพฯ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน) 

46 ประชุมเสนอผลการด าเนินงานภายใต้

แผนงานการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ ประจ าปี 

2554 

9-11 สิงหาคม 2554 

 

โรงแรมเมธาวลัย ชะอ า 

 จ.เพชรบุร ี

ส านักวิจัยและการ 

อนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์

พืช 

กรมอุทยานแหง่ชาติ 

สัตวป่์า และพันธพ์ืช 

47 ประชุมเรื่อง “การปกปอ้งภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยการข้ึนทะเบียนและการ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์”  

15 กันยายน 2554 

9.30-15.00 น. 

หอ้งประชุมปีตพิงศพ์ึ่ง

บุญ 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

(องค์การมหาชน) ชั้น 9 

อาคารรวมหน่วยงาน

ราชการ(อาคาร B) ศูนย์

ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

8 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550 

ส านักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ(องค์การ

มหาชน)  
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1.2 วทิยากร 

การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการเน่ืองในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 

2554 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพ จัดโดยส านักความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เชิญ ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการ

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเร่ือง งานวิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพในป่าสงวนแห่งชาติ                

1.3 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
 ส า นักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่า ไม้  ได้ เข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ ดังนี ้

1. คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของกรมป่าไม้ 

2. คณะกรรมการดา้นการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากการท าลายป่าและการท าให้ป่าเสื่อม

โทรม การอนุรักษ์ป่าไม ้การจัดการป่าอย่างย่ังยืนและการเพ่ิมการกักเก็บคาร์บอนในประเทศ

ก าลังพัฒนา 

3. คณะกรรมการภารกิจด้านการป่าไมต่้างประเทศ 

4. คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
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5. คณะกรรมการกีฬากรมป่าไม้ 

6. คณะกรรมการการคัดเลอืกขา้ราชการเพ่ือรับทุนรัฐบาล 

7. คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. คณะกรรมการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ 

9. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จา่ยเงินภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

10. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ 

11. คณะกรรมการพิจารณาโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาคณะกรรมการอ านวยการฝึก  

อบรม/ประชุม/สัมมนา และคณะกรรมการการประกันคุณภาพการฝึกอบรม กรมป่าไม้ 

12. คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนนิงานพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ(Steering 

Committee)  

13. คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอและติดตามผลโครงการวิจัย  

14. คณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดการจ้างโครงการประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต

และผลลัพธ์ของกรมป่าไม ้ประจ าปีงบประมาณ 2554 

15. คณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานจัดการผลกระทบทางลบต่อสังคมของกรมป่าไม้ 

16. คณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม ้ครบรอบ115 ป ี

17. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ 

18. คณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริมภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย 

19. คณะกรรมการอ านวยการโครงการ Intergrated Climunity – based Forest and Catchment 

Management through Ecosystem Service Approach (CBFCM) 

20. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

21. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 

22. คณะอนุกรรมการพิธสีารคาร์ตาเฮน่าว่าดว้ยความปลอดภัยทางชีวภาพ 

23. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการวางแผนแม่บทการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการ 

24. คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นก าเนิด 

25. คณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO ICG ดา้นทรัพยากรพันธุกรรม 

26. คณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท า

ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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27. คณะท างานเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท า

ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

28. คณะท างานจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของกรมป่าไม้ 

29. คณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ (Working Team) กรมป่าไม้ 

30. คณะท างานด าเนนิการตามแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไมป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

31. คณะท างานการจัดการความรู้ 

32. คณะท างานชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

33. คณะท างานจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ    

พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 

34. คณะท างานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นปี 2554 

35. คณะท างานเพ่ือด าเนนิการภายใต้ความร่วมมือแบบให้เปลา่ (Grant Aid) กับรัฐบาลญี่ปุ่น 

36. คณะท างานดา้นสารัตถะเพ่ือด าเนนิการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนดา้นป่าไม ้ครัง้ที่14 

37. คณะท างานบรหิารจัดการข้อมูลในระบบ www.ThaiBiodiversity.org 

38. คณะท างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้

อย่างเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaibiodiversity/
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2. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

2.1   โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

  ปีงบประมาณ 2554 

พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ล าดับ ลุ่มน้ า กลุ่มป่า ป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่าย่อย 
ท่ีตั้ง 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ป่าสัก ภูเขยีว ป่าห้วยทินและป่า

คลองตบี 

ป่าเขาขาด ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ ์

2 ยม ศรีลานนา-

ขุนตาล 

ป่าเขาหลวง ป่าเขาเขยีว วังตะคร้อ บ้านดา่น

ลานหอย 

สุโขทัย 

3 น่าน ดอยภูคา-

แม่ยม 

ป่านาซาวฝั่งซ้าย 

ถนนแพร่-น่าน 

ป่าห้วยหลวง เรือง เมือง น่าน 

4 ชี ภูเขยีว ป่าภูแลนคาด้านทิศ

เหนอื เปลี่ยนเป็น ป่า

ภูเป้ง (ป่าเตรียมการ

สงวน หมายเลขสบิ

แปลงที่หนึ่ง) 

ป่าภูเป้ง ถ้ าวัวแดง หนองบัว

แดง 

ชัยภูมิ 

5 ชี ภูพาน ปา่ภูสฐีาน (ป่าภูผา

ซาน) 

ป่าภูผาซาน บ้านเหลา่ ค าชะอี มุกดาหาร 

6 ชี ภูพาน ป่าภูโหล่ย ป่าภูโหล่ย เหลา่ใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ ์

7 มูล พนมดงรัก-

ผาแต้ม 

ป่าดงสสีุก ป่าดงเซ หนองเหลา่ เขื่องใน อุบลราชธานี 

8 มูล พนมดงรัก-

ผาแตม้ 

ป่าดงโพนทราย (ป่า

ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484) 

ป่าดงโพนทราย ยางสวา่ง รัตนบุร ี สุรินทร ์

9 ลุม่น้ า

ชายฝั่ง

ทะเล

ตะวันออก 

เทือกเขา

บรรทัด 

ป่าเขาสมิง (ป่าคลอง

ใหญ-่ป่าเขาไฟไหม้) 

ป่าเขาคลองปุก หนองบอน บ่อไร ่ ตราด 

10 แม่กลอง ตะวันตก ป่าวังใหญแ่ละป่า

แม่น้ านอ้ย 

ป่าวังใหญแ่ละ

ป่าแม่น้ านอ้ย 

ลุม่สุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 

11 ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวันตก 

คลองแสง-

เขาสก 

ป่าเทือกเขาแม่นางขาว ป่าเทือกเขา

แม่นางขาว 

คุระ คุระบรุ ี พังงา 
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ล าดับ ลุ่มน้ า กลุ่มป่า ป่าสงวนแห่งชาต ิ ป่าย่อย 
ท่ีตั้ง 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

12 เพชรบุร ี แก่งกระจาน ป่ายางน้ ากลัดเหนือ

และป่ายางน้ ากลัดใต้ 

ป่าบ้านด่านโง ห้วยแม่

เพรียง 

แก่งกระจาน เพชรบุร ี

13 ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวันออก 

เขาบรรทัด ป่าควนออก-บ้าน

น้ าตก 

ป่าอ่าวอ้ายยอ น้ าตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

14 ภาคใตฝ้ั่ง

ตะวันตก 

เขาบรรทัด ป่าเลนคลองปะ

เหลยีนและป่าคลอง

ท่าบ้า 

ป่าบ้านทุ่ง

ตะเซะ 

ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง 

15 ชายฝั่ง

ทะเล

ตะวันตก 

- เกาะทะลุ ป่าเกาะทะลุ ทรายทอง บางสะพาน

นอ้ย 

ประจวบครีีขันธ์ 

16 ปิง แม่ปิง-อม

ก๋อย 

ป่ากระดางและป่า

วังก์เจ้า 

ป่าเขาคันนา นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 

17 ชี ภูพาน ป่าเขาสวนกวาง ป่าซ าข าถ้ ายาว บัวเงิน น้ าพอง ขอนแก่น 

18 ปิง น้ าปาย ป่าแม่แจ่ม ป่าสนวัดจันทร์ บ้านจันทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 

19 สาละวิน สาละวิน ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ป่าห้วยผักห้า แม่ยวมนอ้ย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 

20 

 

ชี ภูพาน ป่าดงมะอี่ ป่าภูค าบก ท่าสดีา หนองพอก ร้อยเอ็ด 

หมายเหตุ  - พ้ืนที่ล าดับที่ 1-15 เป็นพ้ืนที่ด าเนินการใหม่ 

- พ้ืนที่ล าดับที่ 16-20 เป็นพ้ืนที่ด าเนินการต่อเน่ือง 
   

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม การด าเนนิงาน 

กจิกรรมที ่1 ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและองค์

ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นปา่ไม้ 

1. จัดการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารหลักสูตร “เทคนคิ

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมแ้ละภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น” จ านวน 3 รุ่น ได้แก่ 

   - รุ่นที่ 1 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วย

ส าราญ อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร ์เมื่อวันที่ 31 

มกราคม 2554-3กุมภาพันธ์ 2554 

   - รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทิดไทฟาร์ม 

ต.วังใหญ ่อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ 7-10 

กุมภาพันธ์ 2554 
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กิจกรรม การด าเนนิงาน 

   - รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์อบรมที่ 3(ชะอ า) อ าเภอชะอ า 

จังหวัดเพชรบุร ีเมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

2. การส ารวจและเก็บข้อมูลความหลากหลาย 

ทางชีวภาพดา้นพรรณพืช สัตว์ แมลง เห็ดราและ    

ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กจิกรรมที่ 2 อนุรักษ์ชนดิพันธ์ุพชืป่าเฉพาะถิ่นหา

ยากและใกล้สูญพันธ์ุ 

 

 

จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการวางแผน

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและ

ใกลสู้ญพันธุ์” จ านวน 3 รุ่น ได้แก่ 

   - รุ่นที่ 1 ณ ศาลา SML ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ ์เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 

   - รุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคม วัดบ้านแมด ต าบลบ้านเหลา่ 

อ าเภอค าชะอ ีจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม 2554 

   - รุ่นที่ 3 ณ หน่วยประสานงานป้องกันและ

ปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม ้(นปม.) ต าบล

ต าตัว อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมือ่วันที่ 23 

กรกฎาคม 2554 

กจิกรรมที่ 3 เสริมสร้างความตระหนักให้กับ

ชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพป่าไม้ 

จัดการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตร “นัก

อนุกรมวิธานท้องถิ่น” จ านวน 3 รุ่น ได้แก่ 

   - รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านลุม่สุม่ อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 

   - รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.เรือง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2554 

   - รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเหลา่ใหญ ่

อ าเภอกุฉนิารายณ์ จังหวัดกาฬสนิธุ์ เมื่อวันที่ 6-4 

สงิหาคม 2554 

กจิกรรมที่ 4 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจัดการบริหารความหลายทางชีวภาพปา่ไม้ 

สง่เสริมให้ชุมชนร่วมรับรูแ้ละร่วมมือในการวางแผน

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากร

ท้องถิ่นของตนโดยที่ชุมชนเป็นคนก าหนดแผนจัดการ 

กจิกรรมที่ 5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความ

หลากหลายทางชวีภาพป่าไม ้

สง่เสริมการมีส่วนร่วมการด าเนนิงานดา้นความ

หลากหลายขององค์กรสว่นท้องถิ่น ครู นักเรียน 

เยาวชน และชุมชน รวมทั้งสถาบันทางศาสนา  
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กิจกรรม การด าเนนิงาน 

กจิกรรมที่ 6 ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกจิความ

หลากหลายทางชวีภาพป่าไม้ของชุมชน 

ศึกษามูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสง่เสริมให้ชุมชนมีสว่นร่วมใน

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

กจิกรรมที่ 7 ติดตามการเปลี่ยนแปลงความ

หลากหลายทางชวีภาพป่าไม ้

วางแปลงศึกษาสังคมพืชเพ่ือด าเนนิการเก็บข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสทิธิภาพ 

กจิกรรมที่ 8 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐาน

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

น าฐานองค์ความรู้ของทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพในแตล่ะพ้ืนที่ด าเนินการ มาพัฒนาการใช้

ประโยชน์ ตัวอย่างเชน่ พัฒนาพื้นที่เป็นแหลง่

ท่องเที่ยว การสร้างศูนย์สมุนไพรพืน้บ้าน รวมถึงการ

แปรรูปผลติภัณฑ์ของป่าโดยชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้

ให้กับชุมชน 

กจิกรรมที่ 9 จัดตั้งกลไกเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความหลากหลายทางชวีภาพกรมป่าไม ้

1.เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง 

   1.1 เว็บไซต์ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพ

ดา้นป่าไม ้(http://fbd.forest.go.th) 

   1.2 เวบ็ไซต์กลไกลเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความ

หลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้(CHM)          

(http://chm.forest.go.th) 

   1.3 เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรูด้า้นความ

หลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม ้

(http://biodiversity.forest.go.th) 

2. จัดท าเอกสารเผยแพร่  

3. สื่อวิดทีัศน์  

4.จัดนิทรรศการ 

5. จัดการประชุมสัมมนารายงานผลการด าเนินงาน

ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาดา้นความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวันที่ 

12-13 กันยายน พ.ศ.2554 ณ ห้องนนทร ีโรงแรมที 

เค พาเลส ถ.แจ้งวัฒนะ ซอย 15 กรุงเทพฯ 
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2.2 แผนงานวจิัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในพื้นที่ป่าชุมชน 

           ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง อ.วังวเิศษ จ.ตรัง 
 

ในปีงบประมาณ2554 แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ป่าชุมชนได้ด าเนนิการในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

กิจกรรมและการด าเนินงาน 

กิจกรรม ผลการด าเนนิงาน 

โครงการที่ 1 ความหลากหลายของเห็ดราใน

พื้นที่ป่าชุมชน 

เห็ดที่ท าการส ารวจแบ่งเป็นกลุ่มได้ 2 กลุ่มคือ 

1. เห็ดกินได้ พบจ านวน 3 ชนิด 3 สกุล 

2. เห็ดกลุ่มย่อยสลายอินทรยีสาร  

(saprophytic) พบจ านวน 48 ชนิด 37 สกุล 

โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงใน

พื้นที่ป่าชุมชน 

 

 

การส ารวจก าหนดกลุม่แมลงเป้าหมายออกเปน็            

2 กลุ่ม ได้แก่   

 1.  ผีเสื้อพบจ านวน 25 ชนิด 22 สกุล  

 2.  ปลวกพบจ านวน 16 ชนิด 9 สกุล 

โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืช

ในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

 

 

การศึกษาครัง้นี้พบว่าป่าไม้หลักของป่าชุมชนบ้าน

ทุ่งหลวงมี ๒ ชนิด คือ 

1. ป่าดบิชื้น (Moist Evergreen Forest)  

2. ป่ารุ่นสอง (Secondary Forest)  

และส ารวจพบพรรณพืชมีจ านวนทั้งสนิ 79 ชนิด 

โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้

ประโยชน์ของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญแบ่งเป็น 2 เร่ือง ได้แก่  

  1.  ด้านสมุนไพร 

  2.  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไดแ้ก่ 

ผลติภัณฑ์จากกาบกลว้ย การจักสานผลิตภัณฑ์

จากไม้ไผ่ การท าไม้กวาดดอกเลา การท าจากด้วย

หวายเคี่ยม 

 

 

 



42 
 

3. การประชาสัมพันธ์และเผยแพรท่างวิชาการ 

 3.1 นิทรรศการ  

มหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ป ี2554 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการในงาน "มหกรรม 

ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2554" โดยส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2554 ซึ่งงานนี้ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพ

ดา้นป่าไม ้กรมป่าไม ้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครัง้นีด้ว้ย 
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เปิดบ้านวิชาการด้านป่าไม้ 

 ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้เข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ 

“เปิดบ้านวิชาการด้านป่าไม้”เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554 ซึ่งจัดโดย ส านักวิจัยและพัฒนาการ    

ป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านป่าไม้ที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ด าเนินงาน     

ดา้นทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง และสามารถเพ่ิมมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ  
  ในการจัดนิทรรศการคร้ังน้ี ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้น าเสนอ

ผลงานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไมอ้ย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีเอกสารเผยแพร่แจก

ในงานน้ีดว้ย 
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การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 กรมป่าไม้โดยส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้าน    

ป่าไม้  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ เน่ืองในวันสากลแห่งความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้นส์ กรุงเทพ จัดโดยส านักความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการร่วมฉลองเน่ืองในโอกาสวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพและเพ่ือเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการด าเนนิงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและในวันที่ 24 พฤษภาคม 

2554 ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเ ร่ือง งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าสงวนแห่งชาติ               

ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เดน้ท์ กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน 
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ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิรกิิติ์ พระบรมราชินนีาถ ในฐานะ 

“พระมารดาแห่งการคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ” 

กรมป่าไมโ้ดยส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในฐานะ “พระมารดาแห่งการ

คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 

2554  ที่ผ่านมา มีนายณัฐภพ ภูริเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็น

ประธานเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลขอบคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมจัดงานในครัง้นี ้

         นิทรรศการและกิจกรรมน้ีจัดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติ

คุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ” แก่สาธารณชน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเกิดความหวงแหน

และร่วมสนับสนุนการด าเนินงานในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีอยู่

อย่างย่ังยืน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในงาน 

นายณัฐภพ ภูริเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวลั

ขอบคุณแก่ ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญผูอ้ านวยการ

ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้
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นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้า

เย่ียมชมนิทรรศการของกรมป่าไมโ้ดยมี  

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ให้การต้อนรับ 

ซุ้มนิทรรศการกรมป่าไม้ 

ผู้เข้าร่วมงานรับเอกสารเผยแพร่ 
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3.2 โปสเตอร์ผลงานทางวิชาการ 
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3.3 เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 

 ได้จัดท าหนังสือเผยแพร่ในการด าเนนิงานศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้

ได้แก ่
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3.4 วีดทิัศน ์ 
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3.5 เผยแพร่ทางเว็บไซต ์

 ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไมไ้ด้จัดท าเว็บ เผยแพร่ เกี่ยวกับการด าเนนิงาน

ต่างๆของส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารกับ

หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเว็บไซต์ของส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพคือ http://fbd.forest.go.th  โดยใน

ปีงบประมาณ 2554 มผีูเ้ข้าชม 8,948 คน 

- หน้าภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หน้าภาษาอังกฤษ 
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  เว็บไซต์กลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (CHM) 

กรมป่าไม้ โดยการจัดท าเว็บไซต์ภายใต้ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ทั้งภาค

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดท าเอกสารเผยแพร่ สื่อวิดทีัศน์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ

หน่วยงานและบุคคลภายนอกองค์กรคือ http://chm.forest.go.th  โดยในปีงบประมาณ 2554 มีผู้เข้า

ชม 5,011 คน 

- หน้าภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หน้าภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

http://chm.forest.go.th/
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เว็บไซต์ระบบจัดการฐานความรูด้า้นความหลากหลายทางชีวภาพ กรมป่าไม้ โดยการจัดท า

เว็บไซต์ภายใต้ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพดา้นป่าไม ้และมีระบบจัดการฐานความรูด้า้น

ความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืช ดา้นสัตว์ ด้านแมลง ดา้นเห็ดรา ดา้นไลเคน และดา้นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โดยได้เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอกองค์กรคือ  

http://biodiversity.forest.go.th  โดยในปีงบประมาณ 2554 มีผู้เข้าชม 4,685 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ประมวลภาพผลการด าเนินกจิกรรมต่างๆ 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

กิจกรรมส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเข้าถึงชุมชนและท างานแบบมีส่วนร่วมในงานความ

หลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิชชาลัย

ชาวบ้าน สวนแสงตะวัน จ. สมุทรสงคราม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ  

ป่าไมแ้ละภูมิปัญญาท้องถิ่น” จ านวน 3 รุ่น  

       

 

 

 

 

 

 

 
 

- รุ่นที่ 1 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ อ าเภอกาบเชิง จังหวัด 

สุรินทร ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554- 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

- รุ่นที่  2 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเทิดไทฟาร์ม ต าบลวังใหญ่ อ าเภอ        

ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์อบรมที่ 3 (ชะอ า) อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 21-24 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 



 เข้าส ารวจและติดตามให้ค าแนะน าอาสาสมัครชุมชนในการเก็บข้อมูลขอเจ้าหน้าที่ 

ทั้ง 6 ดา้น คือ พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นพืช 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นสัตว์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นแมลง 

 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นเห็ดรา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นไลเคน 

ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 



กิจกรรมการอนุรักษ์ชนดิพันธ์ุพชืป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ุ 

1. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การวางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่น

หายากและใกลสู้ญพันธุ์” จ านวน 3 รุ่น  

      

 

 

 

 

 

 

 
 

- รุ่นที่ 1 ณ ศาลา SML ต าบลตะเบาะ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์เมื่อวันที่ 13  

กรกฎาคม 2554 
 

 

 

      

 

 

 

 
 

- รุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคม วัดบ้านแมด ต าบลบา้นเหลา่ อ าเภอค าชะอี จังหวัด 

มุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2554 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

- รุ่นที่ 3 ณ หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม ้(นปม.)  

ต าบลต าตัว อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 



2. ท าโรงเรือนเพาะกลา้ไมท้้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ 



กิจกรรม การเสริมสร้างความตระหนักและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการ

บรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

 จัดการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิาร หลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น” จ านวน 3 รุ่น    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านลุม่สุม่ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 9-10 

กรกฎาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต าบลเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 30-31 

กรกฎาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

   

- รุ่นที่ 3 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลเหลา่ใหญ ่อ าเภอกุฉนิารายณ์ จังหวัดกาฬสนิธุ์ เมื่อ 

วันที ่6 – 7  สงิหาคม 2554 



 ห้องเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด ป่าอ่าวอ้ายยอ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ห้องเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านดา้นโง ป่าบ้านดา่นโง จังหวัดเพชรบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องเรียนรู้ ณ วัดป่าบุรรัีตนจารย์ ป่าดงโพนทราย จังหวัดสุรินทร์ 



กิจกรรมส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนการบริหาร                                         

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้

ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมรับรู้และร่วมมือในการวางแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและ

ทรัพยากรท้องถิ่นของตน โดยที่ชุมชนเป็นคนก าหนดแผนจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมจัดตั้งกลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความหลากหลายทางชีวภาพกรมป่าไม้ 
 

การประชุมสัมมนารายงานผลโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

ประจ าปีงบประมาณ 2554 ในหัวข้อ “ป่าอยู่คนยัง : เมื่อคนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน” ระหว่างวันที่  

12-13 สงิหาคม 2554 ณ โรงแรม ทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานวจิัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน 

ณ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหลวง อ.วังวเิศษ จ.ตรัง 
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