
สถานะ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 

 

งานก้าวพอดี 2565  
พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างย่ังยืน  

(A Bright Leap Forward 2022: Transforming Thailand towards sustainable growth) 
ระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2565  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  

13.30 – 13.40 น. การเปิดงาน โดยประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (บันทึกเทปล่วงหน้า) 

13.40 – 15.10 น. เวทีเสวนา 1 “การขับเคลื่อน SDGs กับแผนฯ 13” 
ผู้ร่วมเสวนา:  ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว  ประธานอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน 
     การพัฒนาที่ยั่งยืน 

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อม 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์  ประธานอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน   

ผู้ด าเนินเวทีเสวนา: ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

15.10 – 15.20 น. พัก (10 นาที) 

15.20 – 16.50 น. เวทีเสวนา 2 “พลังคุณค่าคน...สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
ผู้ร่วมเสวนา:  นางสาวนพเก้า  สุจริตกุล   ผู้ช่วยผูจ้ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ดร.กัญจนีย์  พุทธิเมธี   ที่ปรึกษากลุ่ม SAFETist Farm 
 นายชยารพ  บุรพัฒน์   ผู้ก่อตั้ง Nimit Nation 
 ดร.ศิริกุล  เลากัยกุล   Country Director of Sustainable Brands Thailand 
 นายชัชชาต ิ สิทธิพันธุ์   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (TBC) 
ผู้ด าเนินเวทีเสวนา: รศ.ดร.พีรเดช  ทองอ าไพ   ผู้อ านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 

15.30 – 16.30 น.      เวทีเสวนาย่อย 1 เสนอประเด็นโดยส านักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจ าประเทศไทย
(UNRC) 
เจ้าภาพเวทีเสวนาย่อย: UNRC (TBC) 

  



   
 

 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565   

10.30 - 12.00 น. เวทีเสวนา 3 “การขับเคลื่อนสู่ภาคเศรษฐกิจมูลค่าสูงกับ SDGs” 
 ผู้ร่วมเสวนา: TBC  

เจ้าภาพเวทีเสวนา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

12.00 – 13.00  น. พักกลางวัน (60 นาที) 

13.00 – 14.30 น. เวทีเสวนา 4  “Youth Symposium พลังเยาวชนขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน” 
ผู้ร่วมเสวนา: TBC   
เจ้าภาพเวทีเสวนา: ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  

13.30 – 14.00 น.      เวทีเสวนาย่อย 2 เสนอประเด็นโดยส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.)   
                  เจ้าภาพเวทีเสวนา: ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สศส.) (TBC) 

14.30 – 14.40 น. พัก (10 นาที)  

14.40 – 16.40 น. เวทีเสวนา 5 “การขับเคลื่อน SDGs กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ผู้ร่วมเสวนา:  นางสาวจุฑามณี  หามะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง 
 นายละอองดาว  สีลาน้ าเที่ยง ประธานสภาองค์กรชุมชนต าบลคลองหินปูน 

    และประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านบ่อลูกรัง 
 นายวิชัย  เที่ยงจิต  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

    เทศบาลต าบลนาอาน 
 ผศ.ดร.สุพิชชา  โตวิวิชญ ์  อาจารย์ประจ า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ด าเนินเวทีเสวนา: นายณภัทร  พุ่มศิริ   เครือข่ายคนรุ่นต่อไป (Next Gen)  
       สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  

15.00 – 15.30 น.      เวทีเสวนาย่อย 3 เสนอประเด็นโดย Youth In Charge (YIC) (TBC)  
 ผู้ร่วมเสวนา: TBC  

เจ้าภาพเวทีเสวนา: Youth In Change 

16.30 – 18.00 น. เวทกีิจกรรมพิเศษ “Inclusive space and Thailand in 2030” 
เจ้าภาพเวทีกิจกรรมพิเศษ: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

  



   
 

วันเสาร์ที ่24 กันยายน 2565  

10.30 - 12.00 น. เวทีเสวนา 6 “ความยั่งยืน (SDGs) กับ คนรุ่นใหม่ เป็นภาระ หรือ หน้าที่ ??”  
 ผู้ร่วมเสวนา: TBC   

เจ้าภาพเวทีเสวนา: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน (60 นาที) 

13.00 – 14.30 น. เวทีเสวนา 7 “การขับเคลื่อน SDGs ของไทยในมิติด้านการต่างประเทศ”  
ผู้ร่วมเสวนา: TBC   
เจ้าภาพเวทีเสวนา: กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

13.30 – 14.00 น. เวทเีสวนาย่อย 4 เสนอประเด็นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
เจ้าภาพเวทีเสวนา: กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TBC) 

14.30 – 14.40 น. พัก (10 นาที)  

14.40 – 15.25 น. การมอบรางวัลประกวดภาพวาด “การพลิกโฉมประเทศภายใต้แผนฯ 13 กับ SDGs”  
เชิญผู้เข้าร่วมประกวดบอกเล่าถึงผลงาน และรับโล่เกียรติยศ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
มอบโดยผู้บริหาร สศช. 

17.00 – 18.30 น. เวทกีิจกรรมพิเศษ “Inclusive space and Thailand in 2030” 
เจ้าภาพเวทีกิจกรรมพิเศษ: TBC 

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 

10.30 – 12.00 น. เวทีเสวนา 8 “เศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ SDGs”  
ผู้ร่วมเสวนา:  ดร.วิจารย์ สิมะฉายา   ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธาน 

     คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
     BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน (TBC) 

 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
     จ ากัด (มหาชน) (TBC) 

 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล 
     เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) (TBC) 
นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
     เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (TBC) 

ผู้ด าเนินเวทีเสวนา: ดร.จิตติ มังคละศิริ   ผู้อ านวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
     เพ่ือการที่ยั่งยืน (TBC) 

11.00 – 11.30 น. เวทเีสวนาย่อย 5 (TBC)      

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน (60 นาที) 

 

 



   
 

13.00 - 14.30 น. เวทีเสวนา 9 “ภาครัฐทันสมัยและการพัฒนาก าลังคนกับการขับเคลื่อน SDGs” 
ผู้ร่วมเสวนา:  นางอารีย์พันธ์  เจริญสุข   รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (TBC) 
 นางชุติมา หาญเผชิญ   รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (TBC) 
 นางไอรดา เหลืองวิไล   รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TBC) 

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์    ที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
     วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (TBC)  

ผู้ด าเนินเวทีเสวนา: ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (TBC) 

13.30 – 14.00 น. เวทเีสวนาย่อย 6 เสนอประเด็นโดยห้องปฏิบัติการนโยบาย (Thailand Policy Lab) 
เจ้าภาพเวทีเสวนา: ห้องปฏิบัติการนโยบาย (Thailand Policy Lab) (TBC) 

 

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

 
หมายเหตุ:  สถานที่จัดกิจกรรม 

 เวทีเสวนา (9 เวท)ี จัดที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
 เวทีเสวนาย่อย (7 เวท)ี จัดที่ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
 เวทกีิจกรรมพิเศษ “Inclusive space and Thailand in 2030” จัดทีล่านด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 

 

 


