
 
 
 
 
 
 
           
 
         สถานะ ณ วนัที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.  

 
 ก ำหนดกำรส่ือมวลชนประชุมระดับผู้น ำด้ำนน ำ้แห่งภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิก ครัง้ท่ี ๒ 

ระหว่ำงวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖ 
   
  วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภำคม  ๒๕๕๖  นิทรรศกำรและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
 นิทรรศการมหาอทุกภยัในประเทศไทย 
 การน าเสนอผลงานทางวิชาการเก่ียวกบัน า้ 
 นิทรรศการเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องด้านน า้ 

             (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าชม) 
 
 วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภำคม  ๒๕๕๖  กำรประชุมวิชำกำร 

 ความมัน่คงด้านเศรษฐกิจ อาหาร และน า้ 
 ความมัน่คงด้านน า้เพ่ือชมุชนเมือง 
 ความมัน่คงด้านน า้เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ความท้าทายจากภยัพิบตัด้ิานน า้ 
 ความมัน่คงด้านน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภคในครัวเรือน  
 ความเส่ียงและการฟืน้ฟจูากภยัพิบตัิด้านน า้ 
 การจดัการน า้เชิงบรูณาการเพ่ือโลกแหง่ความมัน่คงด้านน า้ 

 วันท่ี ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๕๖         
    ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.    การจดักิจกรรมส่ือสญัจร (พบท่ีห้องลงทะเบียน) 
   วันท่ี ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๖         
     ๐๙.๓๐ น. -๑๐.๑๐ น.       * การประชมุเตม็คณะ  
                    (๐๘.๐๐ น. ตรวจอปุกรณ์การถ่ายภาพ ส าหรับการประชมุเต็มคณะทีห่อ้ง M4)  

 ดร. ปลอดประสพ สรัุสวดี รองนายกรัฐมนตรีและประธาน
กรรมการบริหารจดัการน า้และอทุกภยั กลา่วต้อนรับ 

 การฉายวีดีทศัน์เร่ืองสถานการณ์น า้ในภมูิภาค โดย APWF  
 ประธาน APWF Governing Council กลา่วต้อนรับ 
 ปาฐกถาพิเศษ โดยประธานาธิบดีทาจิกิสถาน  
 ปาฐกถา โดย Dr. Gabor Baranyai ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดี

ฮงัการี 
(เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม) 
 
 
 
 
 
 



 
 

        ๑๐.๒๐ น. -๑๐.๕๐ น.       ผู้น าองค์กรพนัธมิตรหลกัของ  APWF กลา่วสนุทรพจน์ 
       (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม) 
 
    ๑๐.๕๐ น. -๑๒.๕๐ น.         กิจกรรมคูข่นาน/การประชมุเพ่ือก าหนดนโยบายและแนวทางเสริมสร้างความ  
      ร่วมมือ (Focus  Area Session : FAS) 

 ความมัน่คง เศรษฐกิจ อาหาร และน า้ 
 ความมัน่คงด้านน า้เพ่ือชมุชนเมือง 
 ความมัน่คงด้านน า้เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ความท้าทายจากภยัพิบตัด้ิานน า้ 

        (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม) 
      
    ๑๓.๐๐ น. -๑๓.๓๐ น.         พิธีการเปล่ียนผา่นของสภาบริหารองค์กร  APWF Governing Council  
                                                                    โดยนาย Yoshiro Mori  ประธาน  APWF 
        (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม) 
    ๑๔.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น.         การประชมุคูข่นาน  

 ความมัน่คงด้านน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภคในครัวเรือน 
 ความเส่ียงและการฟืน้ตวัจากภยัพิบตัิด้านน า้ 
 การจดัการน า้เชิงบรูณาการเพ่ือโลกแหง่ความมัน่คงด้านน า้ 

        (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม)  

    ๑๙.๐๐ น.           ** นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารค ่าผู้น าท่ีเข้าร่วมการประชมุ   
        (เฉพาะสือ่ทางการและสื่อทีไ่ดร้ับเชิญ) 
             (๑๖.๓๐ น. ตรวจอปุกรณ์การถ่ายภาพ การเลี้ยงอาหารค ่าทีห่้อง M4 จากนัน้คณะท างานสื่อจะจดัรถ  
                    shuttle bus เพือ่น าคณะสือ่ไปทีเ่วียงกมุกาม) 
              
    วันท่ี ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๖      กำรประชุมผู้น ำ  
  
         ๐๗.๒๐ น.-๐๗.๔๕ น.     * ผู้น าเดินทางถึงศนูย์ประชมุ  โดยมีนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับ 
       (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม) 
     (๐๖.๐๐ น. ตรวจอปุกรณ์การถ่ายภาพ ส าหรับการต้องรับผูน้ าประเทศของนายกรัฐมนตรี) 
    ๐๗.๔๕ น. -๐๘.๓๐ น.       นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารเช้าผู้น า (Working Breakfast) 
          (ก าหนดการปิด) 
    ๐๘.๓๐ น. -๐๘.๕๐ น.      นายกรัฐมนตรีน าผู้น าประเทศตา่งๆ ชมนิทรรศการโครงการพระราชด าริ 
        (เฉพาะสือ่ทางการและสื่อทีไ่ดร้ับเชิญ) 
 
    ๐๙.๐๐ น. -๑๒.๐๐ น.      การประชมุเตม็คณะ 
                                                                 ถ่ายรูปหมูผู่้น าและหวัหน้าคณะผุ้แทน 
                  ถ่ายรูปหมูผู่้น า         
       (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไป) 
                         
    (๐๗.๐๐ น. ตรวจอปุกรณ์การถ่ายภาพ ส าหรับการถ่ายรูปผูน้ า ฯลฯ) 
           พิธีเปิด  

 ดร.ปลอดประสพ  สรัุสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธาน    
     กรรมการบริหารจดัการน า้และอทุกภยั กลา่วน าและสรุปผลการ   
     ประชมุวิชาการ 
 นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี กล่าวสนุทรพจน์และ 
     ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ภยัพิบตัแิละการรับมือ : การด าเนินงานและ 
     พนัธกิจของประเทศไทยตอ่การจดัการน า้และอทุกภยัเพ่ืออนาคต” 



 
 
 การกลา่วถ้อยแถลงโดยประมขุแหง่รัฐ/หวัหน้ารัฐบาล  
 Mr. Vuk Jeremic, ประธานสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ   
     สมยัท่ี 67 กลา่วปาฐกถาพิเศษ  
 Mr. Yoshiro Mori, ประธาน APWFกลา่วปาฐกถา 
 Ms. Noeleen Iteyzer, Under-Secretary-General of the United   
     Nations and Executive Secretary ของ ESCAP กลา่วถ้อยแถลง 
 Mr. Takehiko Nakao ประธานธนาคารแหง่เอเชีย กลา่วถ้อยแถลง 

 
           (เปิดใหสื้่อมวลชนทัว่ไปเข้าถ่ายภาพตลอดการประชมุฯ ทัง้นี ้สามารถชมการถ่ายทอดสดไดที้่ Media Working Area)  
                     ๑๒.๐๐ น. -๑๔.๐๐ น.            นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวนั 
                                                                (ก าหนดการปิด) 
                     ๑๔.๐๐ น. -๑๕.๐๐ น.     * การประชมุผู้น า  

 หวัหน้าคณะผู้แทนกลา่วถ้อยแถลง 
          พิธีปิดการประชมุ 

 ดร. ปลอดประสพ สรัุสวดี รองนายกรัฐมนตรี แถลงปฏิญญาเชียงใหม ่
(Chiang Mai Declaration) และกลา่วปิดงาน  

       (เปิดให้ส่ือมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม)       
      ๑๕.๐๐ น. -๑๕.๒๐ น.  การแถลงขา่ว 
       (เปิดให้ส่ือมวลชนทัว่ไปเข้าร่วม) 
        
  
      **************************** 


