
 
 
 

ก าหนดการ 
งานประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
...................................................................................................... 

 

วันพฤหัสบดทีี่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิด งานประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยาย : บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในการสนอง 
    พระราชด าริ ฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
    โดย  ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์   
          รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ฝ่ายวิชาการ 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
        โดย องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ  จ.นครราชสีมา 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. การน าเสนอ : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
       โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี 
          ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ.สงขลา  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     การเสวนา : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
      โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง จ.กาญจนบุรี 
          ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ.สงขลา  
          ๓. เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ จ.พังงา                                     
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. สรุปการเสวนา   
 



วันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
      โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย  จ.พังงา 
           ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง จ.สงขลา  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.  การเสวนา : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
               โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย จ.พังงา 
           ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง จ.สงขลา  
           ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง  จ.เชียงใหม่  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน    
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  การน าเสนอ : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นและงานอนุรักษ์และใช้  
     ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น       
       โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย  จ.พังงา 
             ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง จ.สงขลา  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  การเสวนา : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นและงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
     ทรัพยากรท้องถิ่น  
     โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย จ.พังงา 
           ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลร าแดง จ.สงขลา  
           ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง  จ.เชียงใหม่  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  สรุปการเสวนา   
 
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.     การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
        โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ.สงขลา 
              ๒. เทศบาลต าบลโคกกรวด จ.นครราชสีมา  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     การเสวนา : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
        โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ.สงขลา 
              ๒. เทศบาลต าบลโคกกรวด จ.นครราชสีมา  
              ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จ.ปราจีนบุรี  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน    
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.     การน าเสนอ : งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและงานสนับสนุนในการ 
                      อนุรักษ์และจัดท าทรัพยากรท้องถิ่น   
        โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ.สงขลา 
              ๒. เทศบาลต าบลโคกกรวด จ.นครราชสีมา  
 
 
 



เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     การเสวนา : งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและงานสนับสนุนในการ 
                  อนุรักษ์และจัดท าทรัพยากรท้องถิ่น   
        โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม จ.สงขลา 
              ๒. เทศบาลต าบลโคกกรวด จ.นครราชสีมา  
              ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  จ.ปราจีนบุรี  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.     สรุปการเสวนา 
 
วันอาทิตยท์ี่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.     การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
        โดย ๑. เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี   
              ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ จ.น่าน  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     การเสวนา : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
        โดย ๑. เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี   
              ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ จ.น่าน  
              ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน จ.อุบลราชธานี  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน    
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     การน าเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึก   
        จากทรัพยากร ท้องถิ่น (พืชและสัตว์)     
        โดย ๑. เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี   
              ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ จ.น่าน  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     การเสวนา : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึก 
                                       จากทรัพยากรท้องถิ่น (พืชและสัตว์)   
        โดย ๑. เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น จ.สุราษฎร์ธานี   
              ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลเปือ จ.น่าน  
              ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน จ.อุบลราชธานี  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.     สรุปการเสวนา 
 
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.     การน าเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
        โดย  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จ.นครราชสีมา 
     ๒. เทศบาลต าบลพรุใน จ.พังงา  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     การเสวนา : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
        โดย  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จ.นครราชสีมา 
     ๒. เทศบาลต าบลพรุใน จ.พังงา  
     ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ จ.ปทุมธานี  
 



เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน    
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.     การน าเสนอ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึก 
        จากทรัพยากร ท้องถิ่น (ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)  
                  โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จ.นครราชสีมา 
     ๒. เทศบาลต าบลพรุใน จ.พังงา  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     การเสวนา : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านึก 
            จากทรัพยากรท้องถิ่น (ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)  
           โดย ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ จ.นครราชสีมา 
     ๒. เทศบาลต าบลพรุใน จ.พังงา  
     ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ จ.ปทุมธานี  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.     สรุปการเสวนา  
 
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.     สรุปการประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
                  โดย ผศ. เกษม กุลประดิษฐ์  ผู้ประสานงานและด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
        ทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ. 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน     
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      บรรยายพิเศษ สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  
                                              หวนดทูรัพยส์ิง่สนิตน  และแนวทางการด าเนินงาน ทรัพยากรไทย :  
                                              ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น   
        โดย คุณพรชัย  จุฑามาศ รองผู้อ านวยการ อพ.สธ.  
        ณ หอประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก (ห้องประชุมวิชาการงาน  
        สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน)  

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

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

ข้อมูล วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

      


