(ร่าง) กาหนดการงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด“เมืองคาร์บอนต่า สุขอาศัยอย่างยั่งยืน”
ระหว่าง วันที่ 21-22 มิถนุ ายน 2564
(รูปแบบออนไลน์)
เวลา
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
08:00 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 09:20 น. กล่าวเปิดงาน
 นายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Mr.Renaud MEYER
Resident Representative : UNDP Thailand
 นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
ผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
09:20 – 10:10 น. เสวนา “สร้างเมืองคาร์บอนต่าไม่ยากอย่างที่คิด”
ผู้ร่วมเสวนา : เทศบาลภายใต้ GEF-5
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.อมรวรรณ เรศานนท์
 เทศบาลนครขอนแก่น - นายทัศนัย ประจวบมอญ
 เทศบาลนครนครราชสีมา - นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ
 เทศบาลนครเชียงใหม่ - นายตฤณวัสส์ สุวรรณปริค
 เทศบาลนครเกาะสมุย - นายติณณภพ เลิศสินสถาพร : ดีเจหนู
10:10 - 11:00 น. เสวนา “เศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก”
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ (รอง ผอ.อบก.)
 สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (นโยบาย CE กับการลด GHG)
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) –
วีณา คาวิชัย (โครงการ CE-EEC)
 ผู้แทนโครงการ “วน” : (โครงการ “วน” กับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน)
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) : (การส่งเสริมCE เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกใน
พื้นที่ EEC)
11:00 - 11:10 น. -พัก11:10 – 12:00 น. ห้องที่ 1
ห้องที่ 2
เสวนา “New Normal For City Lifestyle” เสวนา “การออกแบบในมิติต่างๆที่รองรับกับการ
ผู้ดาเนินรายการ : นางสาวอโณทัย สังข์ทอง
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
(ผอ.สตน.)
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.อิสระ พลจังหรีด (สพค.-อบก.)
 คุณอดุลย์ (ธนากรน้ามันพืช)
 ผู้นาท้องถิ่นกับการพัฒนาเมืองยั่งยืน –
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 คุณเชอรี่ เข็มอัปสร (นักแสดง)
 คุณสิงห์ วรรณสิงห์ (Youtuber)

เวลา
 รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
(ม.เกษตรศาสตร์)

เวลา
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
08:00 – 09:00 น.
ลงทะเบียน
09:00 – 09:50 น.
ห้องที่ 1
เสวนา “คบเด็กสร้างเมือง –
บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนา
เมือง”
ผู้ดาเนินรายการ :
นางสาวณิชกานต์ ธรมธัช และ
นายกิตติคุณ ศักดิ์สูง
 เยาวชนผู้นาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน - น้องซิน ACE
Youth Camp
 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ – บาง
ฉลองโมเดล Youth
CoLab2020
 เยาวชนนักสื่อสารอาหาร
เปลี่ยนโลก - พลอย
Deliconcious
 ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม – Student
Ambassador CCCL2021
 ความท้าทายของเยาวชนกับ
การมีส่วนร่วมเชิงนโยบาย –
GYBN Thailand

รายละเอียด
 การออกแบบ/การวางผังเมือง - ดร. กลวัฒน์
สาขากร สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 การออกแบบอาคาร รวมไปพื้นที่ชุมชน ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ สมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองที่รองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - ดร.จักร
พงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬา
ลงกรรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียด
ห้องที่ 2
TGO Climate Action Academy จัดที่ Pavilion
Launching Event of UNOSSC SSiA
Publication “South-South in Action: Capacity
Building for Climate Actions in Southeast
Asia”
 Remarks by representatives from 3
organizations;
 Mr. Adel Abdellatif
UNOSSC Director a.i. (Live speech
from New York or recorded VDO)
 Mr. Morita Takahiro
 Chief Representative, JICA Thailand
 Mr. Kiatchai Maitriwong
Executive Director,
TGO
 Opening Ceremony

เวลา

09:50 – 10.00 น.
10:00 – 10:50 น.

10:50 – 11:40 น.

11:40 – 12:00 น.

รายละเอียด
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อม –
Alex Rendell / นท The
Start
-พักเสวนา “เทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน”
ผู้ร่วมเสวนา : เทศบาลที่ได้รับรางวัลประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 5
ผู้ดาเนินรายการ : น.ส.สุมน สุเมธเชิงปรัชญา (ผอ.สมค.)
 เทศบาลเมืองยโสธร - ดร.อัญชลี ชุมนุม
 เทศบาลตาบลกุฎโง้ง - นายประสิทธิ์ โทนทอง
 เทศบาลเมืองหนองสาโรง - นายชยพล ฉิมพลี
 เทศบาลเมืองนาสาร - นายธงธวัช ลูกรักษ์
 เทศบาลตาบลหาดเสี้ยว - นางกาญจนา ดีเอี่ยม
เสวนา “คาร์บอนเครดิตพิชิตโลกร้อน”
ผู้ดาเนินรายการ : ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ (ผอ.สปร.)
 องค์การบริหารส่วนตาบลท่ามะนาว : นายวสันต์ ดรชัย
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด :
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ :
 เทศบาลนครเชียงราย : นายมนู สิมะพรหม
กล่าวปิดงาน
 นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์
ผู้อานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

