
 

 

วนัและสถานที ่ ก าหนดการ   

คร ัง้ที ่1 

วนัศกุร ์ 
3 ธ.ค. 2564 
หอ้ง Meta ชัน้ 2 
อาคารสปอรต์
คลับเฮา้ส ์

สโมสรราชพฤกษ์ 
กรงุเทพฯ 

15.00 – 

15.55 
15.55 – 16.05 

16.05 – 

16.20 
16.20 – 16.40 16.40 – 16.55 16.55 – 17.10 17.10 – 17.25 

17.25 – 

17.35 
17.35 – 18.10 

18.10 – 
20.30 

Guest 
Arrival 
ตอ้นรบั CA 
Leaders 
และพกัผอ่น
ตามอธัยาศยั 

กลา่วตอ้นรบั 

วดิโีอ แนะน า 
CA Leaders 
#1  
(15 นาท)ี  

กลา่วเปิด Forum Keynote Speakers 

Group 

photo  

(10 นาท)ี 

• แนะน าโครงการ 
Climate Action 
Leaders Forum  
• แตล่ะกลุม่หารอืเพือ่
เสนอผูแ้ทนกลุม่ ใน 
Discussion ครัง้ที ่2-4   
(35 นาท)ี 

Dinner   

คณุเกยีรตชิาย ไมตรวีงษ ์
ผูอ้ านวยการ องคก์ารบรหิาร
จัดการกา๊ซเรอืนกระจก   
(10 นาท)ี 

คณุวราวธุ ศลิปอาชา 
รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (20 นาท)ี  

การด าเนนิการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

ดร. สเุมธ ตนัตเิวชกลุ 
เลขาธกิาร มลูนธิชิยั
พัฒนา (15 นาท)ี  

Ms. Gita Sabharwal 
United Nations Resident 
Coordinator (UNRC) in 
Thailand (15 นาท)ี 

Mr. Renaud Meyer 
UNDP Resident 
Representative to 
Thailand (15 นาท)ี 

คร ัง้ที ่2 

วนัศกุร ์
17 ธ.ค. 2564 
หอ้งราชาวด ีชัน้ 2 
อาคารกอลฟ์
คลับเฮา้ส ์ 

สโมสรราชพฤกษ์ 
กรงุเทพฯ 

14.30 – 
15.00 

15.00 – 16.50 16.50 – 18.10 

Guest 
Arrival 

& 
Refresh
ment 

Lead Speakers:  Global Trends on the Paris Agreement and Carbon Neutrality 
 

(1) คณุธนัณี ศรสีกลุไชยรกั Programme Management Officer Asia Pacific Region, UNEP (20 นาท)ี 
(2) Mr. Jens Radschinski Head of the Regional Collaboration Centre Bangkok, UNFCCC (20 นาท)ี 
(3) ดร. พริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ เลขาธกิาร ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (20 นาท)ี  
(4) คณุเกรยีงไกร เธยีรนุกลู รองประธานสภาอตุสาหกรรมเเห่งประเทศไทย งานสง่เสรมิสนับสนุนอตุสาหกรรม (20 นาท)ี 
 

Exchanging Views and Experiences (30 นาท)ี 

Leaders’ Discussion: Global Trends on the Paris 

Agreement and Carbon Neutrality 
 

4 ผูน้ าจากกลุม่ 1 – 4  แลกเปลีย่น มมุมอง แนวคดิ และ
ประสบการณ์  
 

ผูด้ าเนนิรายการ: ดร.วจิารย ์สมิาฉายา 
            ประธานกรรมการองคก์ารบรหิารจัดการกา๊ซเรอืนกระจก /  
            อดตีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คร ัง้ที ่3 

วนัศกุร ์
24 ธ.ค. 2564 
หอ้ง Meta ชัน้ 2 
อาคารสปอรต์
คลับเฮา้ส ์

สโมสรราชพฤกษ์ 

กรงุเทพฯ 

15.00 – 16.30 16.30 – 18.00 

Lead Speakers: Climate Actions Our Efforts, Our Common Responsibility 
 

(1) คณุสมโภชน ์อาหนุยั กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษัิท พลังงานบรสิทุธิ ์จ ากดั (มหาชน) (20 นาท)ี 
(2) คณุประวทิย ์ประกฤตศร ีประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิัตงิาน กลุม่งานธรุกจิใหม่ และธรุกจิปุ๋ ย กลุม่มติรผล (20 นาท)ี 

(3) คณุปนนัท ์ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บรษัิท เชลลแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั (20 นาท)ี 
 

Exchanging Views and Experiences (30 นาท)ี 

Leaders’ Discussion: Climate Actions Our Efforts, Our 

Common Responsibility 
 

4 ผูน้ าจากกลุม่ 1 – 4  แลกเปลีย่น มมุมอง แนวคดิ และ
ประสบการณ์  
 

ผูด้ าเนนิรายการ: รศ. ดร. สขุสรรค ์กนัตะบตุร 
                      วทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยมหดิล 

คร ัง้ที ่4 

วนัศกุร ์
7 ม.ค. 2565 
หอ้ง Meta ชัน้ 2 
อาคารสปอรต์
คลับเฮา้ส ์

สโมสรราชพฤกษ์ 

กรงุเทพฯ 

15.00 – 16.50 16.50 – 18.10 

Lead Speakers: Supportive Measures, Innovation and Technology 
 

(1) ดร. ไพรนิทร ์ชูโชตถิาวร อดตีรัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม (20 นาท)ี 

(2) คณุศภุชยั เจยีรวนนท ์ประธานคณะผูบ้รหิาร บรษัิท เครอืเจรญิโภคภัณฑ ์จ ากดั (20 นาท)ี 
(3) คณุรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(20 นาท)ี  
(4) คณุเกยีรตชิาย ไมตรวีงษ ์ผูอ้ านวยการ องคก์ารบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก (20 นาท)ี  
 

Exchanging Views and Experiences (30 นาท)ี 

Leaders’ Discussion: Supportive Measures, Innovation 

and Technology 
 

4 ผูน้ าจากกลุม่ 1 – 4  แลกเปลีย่น มมุมอง แนวคดิ และ
ประสบการณ์  
 

ผูด้ าเนนิรายการ: ดร. พริุณ สยัยะสทิธิพ์านชิ 
                      เลขาธกิาร ส านักงานนโยบายและแผน 
                      ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

คร ัง้ที ่5 

วนัศกุร ์
14 ม.ค. 2565 
หอ้ง Meta ชัน้ 2 
อาคารสปอรต์
คลับเฮา้ส ์ 

สโมสรราชพฤกษ์ 

กรงุเทพฯ 

15.00 – 15.20 15.20 – 16.20 16.20 – 16.35 16.35 – 16.55 16.55 – 17.10 17.10 – 18.00 18.00 – 18.50 
18.50 – 
20.30 

Keynote Speaker 

**รว่มกนัหารอืเพือ่จดัท า 
Joint Communiqué from 
CAL Forum #1 ส าหรบั
แถลงขา่วในชว่งเย็น**  
(60 นาท)ี 

วดิโีอภาพความ
ประทบัใจ  

(5 นาท)ี 
 
Refreshment 

(10 นาท)ี 
 

Keynote Speaker กลา่วปิด 
กลา่วแสดงความยนิดแีละ

มอบของทีร่ะลกึ 
แถลงขา่ว Joint 
Communiqué from 
CAL Forum #1   
ณ หอ้ง Meta ชัน้ 2 
อาคารสปอรต์คลับเฮา้ส ์ 
สโมสรราชพฤกษ์ 
กรงุเทพฯ 
(50 นาท)ี 

Dinner 

คณุวรีะศกัดิ ์โควสรุตัน ์ 
 

สมาชกิวฒุสิภา / อดตี
รัฐมนตรวี่าการกระทรวง
การทอ่งเทีย่วและกฬีา 
(20 นาท)ี 

คณุสพุฒันพงษ ์พนัธม์เีชาว ์ 
 

รองนายกรัฐมนตร ีและ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
พลังงาน (20 นาท)ี 
 
 

คณุจตพุร บรุษุพฒัน ์ 
 

ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (15 นาท)ี 
 
 

คณุวราวธุ ศลิปอาชา  
 

รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  

• Group photo 

Version 26 ปรบัปรงุ ณ วนัที ่29 พฤศจกิายน 2564 
 

 

ก ำหนดกำร Climate Action Leaders Forum#รุน่ 1 


