กําหนดการ
การประชุมวิชาการงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
ระหวางวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
*** เวลา 09.00 – 12.00 น. เขารวมพิธีเปด และรับฟงการบรรยายพิเศษ ณ อาคารหอประชุม 80 ป
วไลยอลงกรณ ชั้น 2
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.30 น.
พิธีเปด และ บรรยายพิเศษ เรื่อง รอบรู เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ ถายทอด
ได ในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น สู การพัฒนาอยางยั่งยืน
โดย นายพรชัย จุฑามาศ ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เวลา 10.30 – 12.00 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสําคัญในการทํางานรวมกันขององคกรปกครอง
สวนท องถิ่น และสถานศึกษา ในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น และงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ฝายวิชาการ
เวลา 12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางสาวราตรี คมสูงเนิน องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 14.00 – 15.00 น.
นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 15.00– 15.30น.
นําเสนอ : งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น
โดย เทศบาลเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
เวลา 15.30 – 16.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายทวีชัย ไรวา ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันเสารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นางพรทิพย สุนทร
องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 10.00 น.
นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี
เวลา 10.00 – 10.30 น.
นําเสนอ : งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น
โดย เทศบาลตําบลบางทราย จังหวัดชลบุรี
เวลา 10.30 – 11.00 น.
นําเสนอ : งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น
โดย เทศบาลตําบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 11.00 – 11.30 น.
นําเสนอ : งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 11.30 – 12.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นางสาวศิริรัตน อาศนะ ที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีกร : นางพรทิพย สุนทร
เวลา 14.00 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 16.00น.
เวลา 16.00 – 16.30 น.

องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี
นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก จังหวัดอุบลราชธานี
นําเสนอ : งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลรําแดง จังหวัดสงขลา
นําเสนอ : งานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง จังหวัดเชียงใหม
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นางศิริลักษณ จันทรมานนท ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นางนิอร เจริญสุข
เทศบาลตําบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00– 10.00 น.
นําเสนอ : การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา 10.00 – 10.50 น.
นําเสนอ : การเรียนรู การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก
จากทรัพยากรทองถิ่น : การศึกษาพืช
โดย เทศบาลตําบลพรุใน จังหวัดพังงา
เวลา 10.50 – 11.40 น.
นําเสนอ : การเรียนรู การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก
จากทรัพยากรทองถิ่น : การศึกษาสัตว
โดย องคการบริหารสวนตําบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี
เวลา 11.40 – 12.00 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายอุดม ลอมวงศพานิช ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

พิธีกร : นางนิอร เจริญสุข
เวลา 14.00 – 14.50 น.
เวลา 14.50 – 15.40 น.
เวลา 15.40 – 16.00น.

เทศบาลตําบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา
นําเสนอ : การเรียนรู การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก
จากทรัพยากรทองถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
โดย องคการบริหารสวนตําบลทาขาม จังหวัดสงขลา
นําเสนอ : การเรียนรู การใชประโยชนและการสรางจิตสํานึก
จากทรัพยากรทองถิ่น : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปญญา
โดย องคการบริหารสวนตําบลขนงพระ จังหวัดนครราชสีมา
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.

วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิธีกร : นายยุทธศาสตร สุขจิตร องคการบริหารสวนตําบลหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 11.00 น.
เสวนา : ศักยภาพมากลนมีใหเห็นในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
ผูนําเสวนา ผศ.เกษม กุลประดิษฐ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูรวมเสวนา ดร.รมณีย ทองดารา รศ.ถนอมขวัญ ทวีบูรณ
และนายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี จังหวัดนนทบุรี
ผูรวมเสวนา นายอุทัย บางเหลือ นายธานินทร เคนคูณ
นายสตพร ศรีสุวรรณ และนายสุวรรณ ขจัดมลทิน จังหวัดอํานาจเจริญ
เวลา 11.00 – 11.20 น.
สรุปใหขอเสนอแนะ และมอบของที่ระลึก
โดย นายมงคล เดชวรรณ ที่ปรึกษาประสานงานฯ อพ.สธ.
เวลา 11.20 – 12.00 น.
สรุปการประชุมวิชาการ ฐานทรัพยากรทองถิ่น
1.งานฐานทรัพยากรทองถิ่น (6 งาน)
2.การศึกษาทรัพยากรทองถิ่น (4 ทรัพยากร)
โดย นายธานินทร สันคะนุช เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
*** เวลา 13.00 – 14.30 น. รับฟงการบรรยายพิเศษ ณ อาคารหอประชุม 80 ป วไลยอลงกรณ ชั้น 2
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ เจาหนาที่ อพ.สธ.
เวลา 13.00 – 14.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง สรุปการประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 5
โดย ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย
รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ฝายวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขอมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

