
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

ร่างก าหนดการเวทีเสวนาออนไลน์ (Webinar) 
ก้าวพอดี ๒๕๖๔ – ฟื้นตัวอย่างม่ันคง ก้าวต่ออย่างย่ังยืน 

(A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Sustainable Growth)   
วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

ผ่าน Zoom Webinar และ Facebook Live (https://www.facebook.com/DPorDesign/)  

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๒๐ - ๐๙.๒๕ น. การเปิดการประชุมเสวนา  
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

๐๙.๒๕ - ๐๙.๓๐ น. การเปิดการประชุมเสวนา   
โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๐๙.๓๐ - ๐๙.๕๐ น. ปาฐกถาพิเศษ “ก้าวพร้อมกัน: ภาคีการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อน SDGs”  
โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๐๙.๕๐ - ๑๐.๐๐ น.  เปิดตัว “รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓” 
โดย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. น าเสนอ “การรายงาน Voluntary National Review ของประเทศไทย”  
โดย นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  

๑๐.๑๐ - ๑๑.๒๕ น. เวทเีสวนา ๑ “ฟื้นตัวอย่างม่ันคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (Resilient & Sustainable Growth)”  
ด าเนินรายการโดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้ร่วมเสวนา 
Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand  
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
นางสาวเพียงพลอย จิตรปิยธรรม ผู้ร่วมก่อตั้ง Locall และเครือข่าย SATARANA  
ช่วงถามตอบ (Q&A)  

๑๑.๒๕ - ๑๒.๐๕ น. Share your SDG story  
(๑) UNDP ๑๕ นาท ี 
(๒) กรณีศึกษา ๒๕ นาท ี 
     ผู้ร่วมเสวนา 
     นายเรวัต นิยมวงศ์ ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านซากไทย ต าบลซากไทย  
     อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
     กรณีศึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านซากไทย (๑๐ นาที) 
     นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย 
     กรณีศึกษาโครงการ ๑ ไร่ ๑ ล้าน (๑๕ นาที)  

๑๒.๐๕ - ๑๓.๐๐ น. น าเสนอสื่อมัลติมีเดียการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs จากหน่วยงานและภาคีการพัฒนา 

  

https://www.facebook.com/DPorDesign/


   
 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เวทีเสวนา ๒ “การส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
กล่าวเปิดโดย ดร.จุรี วิจิตรวาทการ  
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

จากนโยบาย...สู่ปฏิบัติการจริงในพื้นที่ SDG LAB ภาคตะวันออกยั่งยืน  
ผู้ร่วมเสวนา 
นายวิชญ์พิพล ติวะตันสกุล ผอ.กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สศช.   
นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายครรชิต เข็มเฉลิม หัวหน้าศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา   
นายไพบูลย์ โสภณสุวภาพ รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ด าเนินรายการโดย นางสาวเมตตา ราศรีจันทร์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

Pride of Thonburi การสานพลังทางสังคม...เมืองฝั่งธนฯ พึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน  
กล่าวเปิดโดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอ าไพ ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
ด าเนินรายการโดย นายสุกิจ อุทินทุ ผู้อ านวยการ SEAMEO SEPs 

ผู้ร่วมเสวนา  
ม.ล.จิรทิพย์ เทวกุล คณะท างานเครือข่ายยังธน 
นางสาวกนกพร อัศวเมธิกาพงศ์ คณะท างานเครือข่ายยังธน 
นายวิธี วิสุทธิ์อัมพร  คณะท างานเครือข่ายยังธน       
นายเมฆ สายะเสวี  คณะท างานเครือข่ายยังธน 
นาย ฐากูร ลีลาวาปะ  คณะท างานเครือข่ายยังธน 
นางสาววิไลวรรณ ประทุมวงศ์  กลุ่ม 3C project          

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พัก (๑๕ นาที) 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. เวทีเสวนา ๓ “บทบาทของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ด าเนินรายการโดย นายวีรพล วีระโชติวศิน บริษัท เอ็ดไวซอรี่ จ ากัด 
ผู้ร่วมเสวนา  
ดร.ปฏิมา สินธุภิญโญ ESG Integration Manager บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
นางสาวศศิโณทัย โรจนุตมะ ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
นายปราชญ์ เกิดไพโรจน์ ผู้อ านวยการด้านความยั่งยืนประจ าภูมิภาคเอเชยี  
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
นายพลปิยะ ฐิติเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
 

๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. สรุปประเด็นเสวนา (Wrap-up session) และปิดเวทีเสวนาวันที่ ๑   
โดย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผอ. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. 

  



   
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. เวทเีสวนา ๔ “Youth In Charge, SDG In Action: จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่” 
ด าเนินรายการโดย นางสาวเอริกา เมษินทรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิน เดอะ ลีด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) 
จ ากัด  

ผู้ร่วมเสวนา  
นางสาวปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา เรื่อง ตัวฉัน (สุขภาพจิต)  
นางสาวสุวรรณา จ าแนกวงษ์ เรื่อง สังคมของฉัน (เพ่ิมรายได้ให้เยาวชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ า) 
นางสาวฐิติกาญจน์ จึงธีรพานิช เรื่อง สิ่งแวดล้อมของฉัน (นโยบาย PM2.5) 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก (๑๕ นาที) 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. เวทีเสวนา ๕ “ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
ด าเนินรายการโดย นางสาวแคทรียา ปทุมรส ผู้อ านวยการกองกิจการเพ่ือการพัฒนา กรมองค์การ 
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

ผู้ร่วมเสวนา (รอยืนยัน)  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. น าเสนอสื่อมัลติมีเดียการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน SDGs จากหน่วยงานและภาคีการพัฒนา 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เวทีเสวนา ๖ “การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับพื้นที่”  
ด าเนินรายการโดย ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์ ผู้ เชี่ยวชาญ โครงการส่งเสริมภาคประชาสังคม 
ในการขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรป  
ผู้ร่วมเสวนา (รอยืนยัน)  
ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ บริษัทปลาออร์แกนิกวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
นายพชร ค าช านาญ  มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่  
นางสาวอัฟนาน สาแม กลุ่มเยาวชนบ้านสาคอ จังหวัดยะลา  
ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. สรุปประเด็นเสวนา (Wrap-up session) และปิดเวทีเสวนา งานก้าวพอดี ๒๕๖๔ 
โดย ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผอ. กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สศช. 

********************* 


