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ก ำหนดกำรกิจกรรมเนื่องในโอกำสกำรเข้ำสู่ปีท่ีสิบของข้อก ำหนดกรุงเทพ 
ก้าวสู่ 10 ปี ข้อก าหนดกรุงเทพ: ร่วมจุดประกายพลังแห่งความร่วมมือทางสังคม 

“Towards the 10th Year of the Bangkok Rules: Enhancing the Power of Social Partnership” 
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนรำชด ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

วันศุกร์ท่ี 18 ธันวำคม 2563 เวลำ 10.00 - 18.00 น.  
----------------------------------------------------------------------------------- 

ภาคเช้า 
10.00 น. ลงทะเบียน ณ โรงภำพยนตร์ Zigma Cine’ 12 ชั้น 9 ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ 

10.30 น. กล่าวรายงาน โดยนำงสำวชลธิช ชื่นอุระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมข้อก ำหนดกรุงเทพและกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด  
สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

 กล่าวเปิดงาน โดยศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ปาฐกถาพิเศษ โดยนำยเจเรมี ดักลำส ผู้แทนประจ ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก  
ส ำนักงำนป้องกันยำเสพติดและปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหระชำชำติ (UNODC)  

วิดีทัศน์ “ก้ำวท่ีไม่โดดเด่ียว”  

11.00 – 12.30 น.  การน าเสนอในหัวข้อ “นวัตกรรมทางความคิดเพื่อสร้างกลไกความช่วยเหลือผู้ก้าวพลาด” 
หัวข้อละ 8 นำที โดยผู้แทนจำกภำคส่วนต่ำงๆ ดังน้ี 

• 10 ปี ข้อก ำหนดกรุงเทพ: ร่วมจุดประกำยพลังแห่งควำมร่วมมือทำงสังคม 

(10 years of the Bangkok Rules: Enhancing the Power of Social Partnership)  

โดย ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ ์กิตยำรักษ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย  

• โมเดลกำร "ปลูก" คนจำกดอยตุงสู่ดอยฮำง ภำยใต้โครงกำรก ำลังใจ 
(Doi Tung Doi Hang Model Case Study) 
โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดำ ดิศกุล ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

• โอกำสท่ีเพิ่มเติมจำกธุรกิจระดับชุมชน 
(Expanding the employment opportunity for ex-prisoners) 
โดย นำงสำวจิรำพร ขำวสวัสดิ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
บริษัท ปตท. น้ ำมันและกำรค้ำปลีก จ ำกัด (มหำชน) 

• กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงอำชีพของกลุ่มเปรำะบำงด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี  
(Promoting digital employability among vulnerable groups) 
โดย นำยจรัล งำมวิโรจน์เจริญ Chief Data Scientist and VP of Data Innovation Lab บริษัท เซอร์ทิส จ ำกัด 
และ นำงสำวธิษณำ ธิติศักดิ์สกุล กรรมกำรบริหำรและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จ ำกัด 

• กำรสร้ำงกลไกทำงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมกำรเปิดโอกำสให้ผู้พ้นโทษ 
(Creating economic incentive for more inclusive employment) 
โดย ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภำศ อธิบดีกรมสรรพำกร กระทรวงกำรคลัง 

• เครื่องมือทำงกำรเงินและแหล่งทุนส ำหรับนวัตกรรมทำงสังคมส ำหรับผู้พ้นโทษ 
(Financing social innovation for successful reintegration) 
โดย นำงสำวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

พิธีแสดงเจตจ านงร่วมกันระหว่างผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการสร้าง
โอกาสเพื่อการกลับสู่สังคมแก่อดีตผู้ต้องขัง 

สถานะวันที ่14 ธันวาคม 2563 
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12.30 – 12.45 น. ผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมให้สัมภำษณ์กับส่ือมวลชน   

13.00 – 13.15 น  กล่ำวเปิดนิทรรศกำรโดย ดร.อณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์และแผน  

สถำบันเพื่อกำรยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กำรมหำชน) บริเวณ Central Court ชั้น 6   

14.30 – 17.50   Mini workshop โดยผู้ประกอบกำรในกำรสร้ำงโอกำสแก่ผู้พ้นโทษ 

     14.30 - 15.30 สร้างอาชีพ YouTuber ด้วยมือถือเครื่องเดียว โดย ครูแม่อาย YouTuber เงินล้าน 

                           15.40 - 16.40 เทคนิคการเปิดร้านค้าบนแอปสั่งอาหาร โดย Robinhood 

                           16.50 - 17.50 การโปรโมทสินค้าให้ติดตลาดออนไลน์ โดย Dtac เนต็อาสา    

18.00  Mini Concert จำกคุณ นน ธนนท์ The Voice  

18.30                     เสร็จสิ้นกิจกรรม     

 

หมำยเหตุ : ภำยในงำนมีกำรจัดนิทรรศกำรเชิง Experiential Exhibition บริเวณ Central Court ชั้น 6  เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำชมเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงใหม่ในกำรฝึกทักษะแก่ผู้ต้องขังหญิงในปัจจุบัน และกำรออกร้ำนโดยกลุ่มธุรกิจภำคสังคมและผู้พ้นโทษ
คู่ขนำนกับกิจกรรมในห้องประชุม 

 
 
 
 


