โครงการสัมมนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2565
The Next Station: อนาคตกาวที่ 26 (ป) ของการกระจายอํานาจ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.15 น.
ณ หองทีเค แกรนด คอนเวนชั่น ชั้น 6 อาคารแกรนดคอนเวนชั่น
โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หลักการและเหตุผล
การปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได
ด ว ยตั ว เอง เป น รู ป แบบและวิ ธี การปกครองที่มี ความสํ าคั ญ ต อการพัฒ นาประเทศ อีกทั้งยั งเปน การสง เสริ ม
ประชาธิปไตยใหมีความกาวหนาและยั่งยืน เนื่องจากการปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจเปนหนึ่งในกลไก
สําคัญที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาประเทศในหลายดาน เชน ดานความเหลื่อมล้ําทางสังคม คุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหการจัดทํานโยบายสาธารณะเพื่อตอบโจทยความตองการของ
ประชาชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ผูบริหารทองถิ่นมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนในพื้นที่ ทําใหผูที่ไดรับการเลือกตั้งเขามาทําหนาที่ทราบถึงปญหา ความทาทาย รวมไปถึงโอกาสที่
จะนําจุดแข็งมาตอยอดและพัฒนาพื้นที่ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ที่ไดบรรจุเรื่องการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นเปน
ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ โดยมีใจความสําคัญคือ “รัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ ของประชาชนในท องถิ่ น โดยองคกรปกครองสว นท องถิ่ นย อมมี อิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
โดยรัฐบาลเปนเพียงผูทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาที่จําเปนภายใตกรอบของกฎหมาย
เทานั้น” ซึ่งนับจากป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2565) ที่การกระจายอํานาจในประเทศไทยเดินทางมาเปน
เวลากวา 25 ป มีทั้งการพัฒนาและชวงสะดุดหยุดลงของกระบวนการ ซึ่งเปนสิ่งที่ผูสนใจเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจ การปกครองทองถิน่ ตลอดจนถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ นักวิชาการตองขบคิดถึง
กาวตอไปของการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นของประเทศไทยในอนาคต
ด ว ยเหตุ นี้ วิ ทยาลั ย พั ฒ นาการปกครองท อ งถิ่ น สถาบัน พระปกเกลา ไดเล็งเห็น ถึ ง ความสํ าคั ญ ของ
การกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่น จึงไดจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “The Next Station: อนาคตกาวที่ 26 (ป)
ของการกระจายอํานาจ” ขึ้นเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการปกครองทองถิ่น การกระจาย
อํานาจ อํานาจหนาที่ องค กรปกครองสวนท องถิ่น ตลอดจนเสนอทิศทางหรือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
การทํางาน การบริหารงานทองถิ่นในรูปแบบใหม เพื่อเสริมสรางใหการปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจซึ่ง
เปนเสมือนรากฐานของประชาธิปไตยใหแข็งแกรง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางอนาคตของการกระจายอํานาจ
2. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดตระหนักถึงการปกครองทองถิ่นและการกระจายอํานาจ
3. เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดเรียนรูผลงานอันเปนแบบอยางที่ดี และสรางแรงบันดาลใจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลายและ
ศักยภาพของพื้นที่
กิจกรรมในงานสัมมนา
ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ปาฐกถาพิเศษ
หัวขอ “Next Station: โอกาส ความทาทาย และกาวที่ 26 ของการกระจายอํานาจในประเทศไทย”
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา
2. เวทีเสวนา
หัวขอ “จับตาอนาคตการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทย”
1. มิติดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดย นายบรรณ แกวฉ่ํา
2. มิติดานโครงสราง อํานาจ หนาที่ และการกํากับดูแล โดย รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
3. มิติดานการหารายได โดย รศ.ดร.อัชกรณ วงศปรีดี
4. มิติดานการจัดบริการสาธารณะ โดย รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษประชา
ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.วสันต เหลืองประภัสร

3. Inspire จุดประกายความคิด สรางสรรคพัฒนาทองถิ่น
กรณีศึกษาตัวอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงานเปนเลิศใน 10 ดานของการทํางาน ไดแก
1. การพัฒนาและเสริมสรางธรรมาภิบาล
2. การลดความเหลื่อมในสังคม
3. การเสริมสรางความเทาเทียมทางเพศ
4. การเสริมสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท
5. การเสริมสรางนวัตกรรมดานการศึกษา
6. การสงเสริมคุณภาพชีวิต
7. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทองเที่ยว เกษตร และธุรกิจขนาดยอม
8. การอนุรักษตอยอดสรางสรรค ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น จารีตประเพณี
9. การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
10. การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาบริการสาธารณะ
กลุมเปาหมาย
- ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดการ
08.00 - 08.50 น.

ลงทะเบียนเขารวมงาน “The Next Station: อนาคตกาวที่ 26 (ป) ของการ
กระจายอํานาจ”

09.00 - 10.00 น.

กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Next Station : โอกาส
ความทาทาย และกาวที่ 26 ของการกระจายอํานาจในประเทศไทย”
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.15 – 12.15 น. เวทีเสวนา เรื่อง “จับตาอนาคตการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทย”
โดย
1. นายบรรณ แกวฉ่ํา

2. รองศาสตราจารย ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย
3. รองศาสตราจารย ดร.อัชกรณ วงศปรีดี
4. รองศาสตราจารย ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษประชา
ดําเนินรายการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสันต เหลืองประภัสร
12.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

การรับสมัครเขารวมสัมมนาผานระบบออนไลน
1. ผูประสงคเขารวมงานสามารถสมัครเขารวมงานทางออนไลนที่
https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1622 ที่ชอง
ลงทะเบียนเขารวมงาน
กรอกขอมูลการสมัครใหถูกตองและครบถวน**

** กรุณา

2.
หากขอมูลการสมัครครบถวน ภายใน 3 วันทําการ ทางสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อและเลขที่
สมัครของทานทางหนาเว็บไซต (http://www.kpi.ac.th)
โรงแรมที่พัก บริเวณใกลเคียงกับศูนยราชการ
1. โรงแรม TK Palace (ซ.แจงวัฒนะ (ขางศูนยราชการฯ 15)
โทร โทร 1588-574-02.6982-748-061
2. โรงแรมเซ็นทรา (ตั้งอยูภายในอาคารบี ศูนยราชการฯ ติดหองอบรมสถาบันพระปกเกลา)
โทร.8330 ตอ 1234-143-02 และ 8332
3. โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขที่ 168 ซ.แจงวัฒนะ 13 ถ.แจงวัฒนะ)
โทร. 091-743-5402 อีเมล : jittaraplace_13@hotmail.com
4. คุณนอยอพารทเมนต (สงมาหองอบรมสถาบัน-มีรถรับ (ถนนแจงวัฒนะ 35/36 สามารถนัดหมาย
โดยตรงกับเจาหนาที่ที่พัก)
โทร. 7485-671-087
5. โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซ.แจงวัฒนะ (บิ๊กซี- 14
โทร. 6635-982-02 , 7856-990-02
6. ดิไลท เรสซิเดนท (ซ.แจงวัฒนะ)
โทร. 1515-228-086
7. โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท (ซอยแจงวัฒนะ 10)
โทร. 3636-574-02

8. มายเพลส แจงวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถ.แจงวัฒนะ ตรงขามศูนยราชการฯ)
โทร. 2529-876-091,9-2191-551-02 , 089-913-5646
9. หนึ่งคอนโดมิเนียม (ตรงขามศูนยราชการฯ)
โทร. 1788-786-089
10. พริมิลา ปากเกร็ด แจงวัฒนะ ถ.แจงวัฒนะ (ริมคลองประปา)
โทร. 093-147-7220, 086-329-3539, 02-573-5770
11. Punsamon Place (ซ.แจงวัฒนะ 14)
โทร. 091-790-4559
12. รูมฟอรยู (เยื้องศูนยราชการ ถนนแจงวัฒนะ)
โทร. 088-602-9218, 098-669-2426 ID Line : roomforyou
13. ไทดิเฮาสอพารทเมนท (ซ.แจงวัฒนะปากเกร็ด 19)
โทร.9097-787-092 , 4148-002-084
14. แมนชั่น 22 Mansion (ซอยหมูบานกฤษดา ถ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 30) (ใกลเมืองทองธานี
เยื้องเซ็นทรัลแจงวัฒนะและโรงเรียนปญญาภิวัฒน)
โทร.2289-434-062 , 0283-482-081, 5544-185-095, 4489-088-084
ผูรับผิดชอบ
นายชนาธิป โรจนสิรวรพัฒน
พนักงานฝกอบรมและบริหารโครงการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา
โทร. 02 141 9503

