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โครงการเวทีท้องถิ่นไทย คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2565 

Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน 
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. 

ณ  ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 

หลักการและเหตุผล 
การขยายตัวของเมืองแนวโน้มหนึ่งที่ส าคัญและท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21 องค์การ

สหประชาชาติคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2593 ทั่วโลกจะมีประชากรเมืองถึง 2.4 พันล้านคน (ร้อยละ 66 
ของประชากรโลก) ส่วนประเทศไทยจะมีประชากรสูงถึงร้อยละ 73 อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง เนื่องจากเมือง
ขนาดกลางและขนาดเล็กจะมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด การกลายเป็นเมืองนั้นเป็นทั้งโอกาสและความ
ท้าทาย ในด้านโอกาสเมืองต่างๆ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ได้เนื่องจากมีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่
จ านวนมาก และจะเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี แต่ในอดีตที่ผ่านมาเมืองก็ประสบปัญหาหลาย
ประการ อาทิ เมืองที่มีการขยายตัวแบบไร้ทิศทาง ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความเหลื่อมล้ า
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งด้านรายได้และที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ความท้าทายในอนาคตที่เมืองจะต้อง
เผชิญ ทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่เพ่ิมขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น 

ดังนั้น องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองจึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมาก และ
เป็นองค์ความรู้ที่ต้องได้รับการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ก้าวหน้า รวมถึง
ความรู้แขนงอ่ืน ๆ จนเกิดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ามาสนับสนุนความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนใน
เมืองให้ดียิ่งขึ้น อาทิ เมืองอัจฉริยะที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ เพ่ือท าให้ผู้คนได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการเมือง นอกจากนีย้ังต้องพิจารณาทิศทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
ระดับมหภาค และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลายและศักยภาพของเมืองบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือให้เมืองมีความน่าอยู่และยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทย จึงได้จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจ าปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ “Change 
Change Change: เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน” โดยได้คัดสรรนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง เพ่ือปรับ
เมือง เปลี่ยนเมือง และสร้างเมืองที่พึงปราถนาในอนาคต มาน าเสนอแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากร
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ 1) เมืองอัจฉริยะ 2) เมืองสร้างเงิน 3) เมืองการศึกษาเด่น 4) เมือง
สิ่งแวดล้อมดี และ 5) เมืองเฮลท์ตี้ 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเมืองและความท้าทายใน
ศตวรรษท่ี 21  

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารจัดการเมือง
สมัยใหม่ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน  

3. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงวิธีการและแนวทางในการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
การเปลี่ยนแปลงเมืองในปัจจุบันสู่เมืองที่พึงปรารถนาในอนาคต  

4. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ผลงานอันเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ความหลากหลายและศักยภาพของเมือง 

 
กิจกรรมในเวทีท้องถิ่นไทย 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 

1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ 
 
ให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้แนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งส าคัญต่อการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้แก่  
 

 

*** หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการทาบทาม***  
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2. การสัมมนากลุ่มย่อย 
 

จ านวนกว่า 18 ประเด็น ซี่งเป็นการน าเสนอองค์ความรู้ แนวทาง วิธีการและประสบการณ์ท างาน ด้วยกรณีศึกษาต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ และระดับสากล ตามแนวคิด “Change Change Change: เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้ตามความ
สนใจในแต่ละช่วงเวลา ดังนี้ 
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3. การแสดงนิทรรศการและเวทีกิจกรรม 
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4. โรงแรมท่ีพัก บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ราชการฯ 
 

1. โรงแรมเซ็นทรา (ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการฯ)              
โทร.  02-143-1234 ต่อ 8330 และ 8332  

2. โรงแรม TK Palace (ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ข้างศูนย์ราชการฯ)  
โทร 02-574-1588 โทร. 061-748-6982  

3. โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขที่ 168 ซ.แจ้งวัฒนะ 13 ถ.แจ้งวัฒนะ)                   
โทร. 091-743-5402 อีเมล์ : jittaraplace_13@hotmail.com 

4. คุณน้อยอพาร์ทเมนต์ (36/35 ถนนแจ้งวัฒนะ) มีรถรับ-ส่งมาห้องอบรมสถาบัน สามารถนัด
หมายโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ที่พัก)  
โทร. 087-671-7485 

5. โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซ.แจ้งวัฒนะ 14 -บิ๊กซี)  
โทร. 02-990-7856 , 02-982-6635  

6. ดิไลท์ เรสซิเดนท์ (ซ.แจ้งวัฒนะ)  
โทร. 086-228-1515 

7. โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท (ซอยแจ้งวัฒนะ 10)  
โทร. 02-574-3636 

8. มายเพลส แจ้งวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถ.แจ้งวัฒนะ ตรงข้ามศูนย์ราชการฯ)            
โทร. 091-876-2529, 02-551-2191-9, 089-913-5646 

9. หนึ่งคอนโดมิเนียม (ตรงข้ามศูนย์ราชการฯ)  
โทร. 089-786-1788 

10. พริมิล่า ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ (ริมคลองประปา)  
โทร. 093-147-7220, 086-329-3539, 02-573-5770 

11. Punsamon Place (ซ.แจ้งวัฒนะ 14)  
โทร. 091-790-4559  

12. รูมฟอร์ย ู(เยื้องศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)  
โทร. 088-602-9218, 098-669-2426 ID Line : roomforyou    

13. ไทดิเฮาส์อพาร์ทเมนท์ (ซ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด 19)  
โทร. 092-787-9097, 084-002-4148 

14. แมนชั่น 22 Mansion (ซอยหมู่บ้านกฤษดา ถ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 30 ถ.แจ้งวัฒนะ  
บางตลาด) (ใกล้โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ใกล้เมืองทอง เยื้องเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)  
โทร. 062-434-2289, 081-482-0283, 095-185-5544, 084-088-448 

 

https://www.hoteljob.in.th/mobile/hotels/105153/
https://www.facebook.com/PunsamonPlace/
https://www.booking.com/hotel/th/apartment-noi.th.html?aid=357002;label=gog235jc-searchresults-th-XX-landmark_900062256-unspec-th-com-L%3Ath-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=443bc98266bb45c4c363648709b11d9f;ucfs=1;srpvid=c191437ae33c01f2;srepoch=1517391350;room1=A%2CA;hpos=9;hapos=9;dest_type=landmark;dest_id=900062256;place_id=900062256;place_id_lat=13.8891212;place_id_lon=100.5661336;place_id_ss=Government+Complex+Chaengwattana;srfid=0383bae4c340b33861c32d0a309e5a1b26fda5e5X9;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
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5. ก าหนดการ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 
08.00 - 08.50 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเวทีท้องถิ่นไทย 2565” 
08.50 - 09.00 น. พิธีเปิด งานเวทีท้องถิ่นไทย 2565 
09.00 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ปรับเมือง เปลี่ยนประเทศ”  

โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.00 – 10.10 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน “เจ้าภาพงานเวทีท้องถิ่นไทย” 
10.10 – 13.10 น. การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงท่ี 1 

1) ไอเดียก่อร่างสร้างเมืองอัจฉริยะ 
2) เมืองสร้างเงินด้วยซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft power) 
3) เมืองการศึกษาเด่นเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4) เมืองอยู่ดี มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับสากล 
5) เมืองเฮลท์ตี้ท่ีมีนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงสู่สากลที่ท้องถิ่นท าได้ 

(Excellent Happy Home Ward) 
6) เมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย BCG Economy 

13.00 - 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
14.00 – 17.00 น. การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงท่ี 2 

1) เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนเมือง: แม่เหียะโมเดล 
2) เมืองสร้างเงิน ชูอัตลักษณ์ถิ่น สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
3) เมืองการศึกษาเด่นเน้นความเสมอภาค-ลดความเหลื่อมล้ า 
4) เมืองเฮลท์ตี้ท่ีให้บริการผู้สูงวัย ได้ใจได้มาตรฐาน (STRONG Program) 
5) เมืองอัจฉริยะที่ตามติดดูแลชีวิตผู้สูงอายุ  
6) เมืองสร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยเมกะโปรเจกต์ อีอีซี (ต้นแบบการ

พัฒนาเชิงพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ 
 

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเวทีท้องถิ่นไทย 2561”  
09.00 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง บริหารอย่างไรให้ชนะใจประชาชน”  

โดย รศ.ดร.ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
10.00 – 13.00 น.  การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงท่ี 3 

1) เมืองอัจฉริยะที่ช่วยยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Traffy Fondue) 
2) เมืองสร้างเงิน ด้วยพ้ืนที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3) เมืองการศึกษาเด่นเน้นการสร้างท้องถิ่นสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning 

city) ระดับโลก  
4) เมืองสิ่งแวดล้อมดีที่ท้องถิ่นท าได้: น้ าสะอาด อากาศดี พื้นที่สีเขียว 
5) เมืองเฮลท์ตี้ด้วยกองทุน สปสช. (ช่วยท้องถิ่นได้อย่างไรบ้าง) 
6) เมืองเตรียมพร้อมไม่หว่ันแม้วันวิกฤต   

*** หมายเหตุ – ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
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6. ค่าลงทะเบียน และจ านวนรับสมัคร 
 

1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) 
2. รับสมัครผู้เข้าร่วมงานเพียง 1,000 คน (สมัครและช าระเงินก่อน มีสิทธิเข้าร่วมงานก่อน) 

 

7. การรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ และช าระค่าลงทะเบียน 
 

1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถสมัครเข้าร่วมงานทางออนไลน์ที่ https://kpi.ac.th/news/news/data/1525  
ที่ช่อง                                                     ** กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน** 

2. หากข้อมูลการสมัครครบถ้วน ภายใน 3 วันท าการ ทางสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อและเลขที่สมัครของท่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ https://kpi.ac.th/news/news/data/1525 เพ่ือให้ท่านด าเนินการช าระเงิน ตาม
แบบฟอร์มการช าระเงินที่สถาบันก าหนด 

3. เมื่อช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการช าระเงิน เพ่ือน าไปยืนยันการช าระเงินในหน้า
เว็บไซต์ https://kpi.ac.th/news/news/data/1525 

4. กดลิงค์                                                     พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
 

 
กรุณาช าระค่าลงทะเบียนและตอบรับเข้าร่วมงาน ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 

ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน และสถาบันฯ รับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจ านวนจ ากัด  
สมัครและช าระเงินก่อน มีสิทธิเข้าร่วมงานก่อน 

(***ไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใด***) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

ยืนยันการช าระเงิน 


