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ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาเมืองได้รับการพัฒนาและบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศที่ก้าวหน้า รวมถึงความรู้แขนงอื่น ๆ จนเกิดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้ามาปรับภูมิทัศน์ของเมือง
และสนับสนุนความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในเมืองให้ดียิ่งขึ้น อาทิ นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (Smart
City) ที่นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยรวบรวมข้อมูล และบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ เพื่อทาให้ผู้คนได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง
หรือนวัตกรรมเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ที่มุ่งเน้นการปรับภูมิทัศน์ของเมืองให้มีบรรยากาศและระบบ
บริการสาธารณะที่เป็นมิตรและดึงดูดผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาพัฒนาเมืองหรือใช้เมืองเป็นฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ เป็นต้น เป็นที่ประจักษ์ว่า นวัตกรรมเหล่านี้เป็นที่สนใจและเป็นแรงบันดาลใจต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยเห็นได้ว่ามีบางองค์กรได้นาไปปรับใช้ในการบริหารพื้นที่ของ
ตนจนประสบความสาเร็จมาแล้ว
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็กาลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จนทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของรัฐ รวมถึงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบและท้า
ทายความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการมาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการกระจายอานาจ หรือกระแสการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นต้น
จากนวัตกรรมการพัฒนาเมืองที่เพิ่งสร้างและผลพวงจากการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยดังที่กล่าวไป
แล้ว และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความสาคัญของทั้งสองปรากฏการณ์ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาวงการ
การปกครองท้องถิ่นไทย จึงได้จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจาปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “Be Inspired by
KPI: แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต” โดยได้คัดสรรนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การปกครองท้องถิ่นไทย มานาเสนอแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 ด้าน
ได้แก่ 1) เมืองอัจฉริยะ 2) เมืองแห่งอนาคต: เมืองยั่งยืน 3) เมืองสร้างสรรค์บนทุนท้องถิ่น และ 4) นโยบาย
การกระจายอานาจและขี ดความสามารถขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น สถาบันฯ หวัง เป็นอย่างยิ่ ง ว่ า
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตน เพื่อให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่เวที โลกอย่างสง่างาม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่ วมสัมมนาได้มีค วามรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกั บ นวั ตกรรมการพั ฒ นาเมืองสมัยใหม่ และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2. เพื่อให้ ผู้ เข้าร่ ว มสัม มนาได้ ตระหนั ก ถึง วิ ธีก ารและแนวทางในการพั ฒ นาท้ องถิ่ นในมิ ติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้ ผู้เข้าร่ วมสัมมนาได้เรี ยนรู้ ผลงานอันเป็ นแบบอย่างที่ดี และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมในเวทีท้องถิ่นไทย
1. การแสดงปาฐกถาพิเศษ
ให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ให้แนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งสาคัญต่ อการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ได้แก่

ฉากทัศน์ใหม่ท้องถิ่นไทยที่คุณต้องรู้
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

อยู่ ‘เป็น’ อยู่ ‘ปัง’ ในยุค (เทคโนโลยี) ปั่นป่วน
(Disruptive Technology)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สจล.

2. การสัมมนากลุ่มย่อย
จานวนกว่า 21 ประเด็น ซี่งเป็นการนาเสนอองค์ความรู้ เทคนิคและแนวทางการทางาน ประสบการณ์
ตลอดจนกรณีศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารงานท้องถิ่น ตามแนวคิด “Be Inspired by KPI แรง
บันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต” โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเลือกเข้าห้องย่อยได้ตามความสนใจในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)
ยุคสมัยนี้การบริหารจัดการท้องถิ่น ที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ใครคิด เพราะต้องอาศัยผู้บริหารและ
ข้าราชการที่มีความเป็นมืออาชีพสูง ยึดหลักการทางานที่รวดเร็ว แม่นยา และตอบสนองต่อความต้องการที่
แตกต่างกัน ในแต่ล ะพื้น ที่ ดังนั้ น ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information Technology : IT) จึงเป็ น
ทางเลือกสาคัญหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน หรือที่เราเรียกว่า “เมือง
อัจฉริยะ (Smart City)” ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้หลากหลาย อาทิ ระบบขนส่งและจราจร
ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ระบบควบคุมด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ระบบตรวจสอบสถานะ
และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการขยะ ระบบบริหารการให้บริการของหน่วยงานราชการ
เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการดาเนินชีวิต เพิ่มความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูล ที่
สาคัญสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริหารงานท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
สถาบันพระปกเกล้าจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
Smart City และนโยบาย Thailand 4.0 อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่การเป็น Smart City ระดับท้องถิ่น ที่สอดรับกับนโยบาย Smart
Thailand ห้องย่อยภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย
1. เปิดโลกเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
2. เล่าเรื่องเมืองอัจฉริยะ
3. Thailand 4.0 Smart City: โอกาสสาหรับท้องถิ่น
4. คลินิกให้คาปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ

กลุ่มที่ 2 เมืองแห่งอนาคต : เมืองยั่งยืน
(Future City : Sustainable City)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งตั้งเป้าหมายให้ท้องถิ่นของตนในอนาคตเป็นเมืองที่ยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของโลก แต่ส่ว น
ใหญ่ รู้ลึกรู้จริงกันหรือไม่ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร ต้องทาอะไร และทาอย่างไร? ในโลกยุคใหม่ที่มีความ
เปลี่ ย นแปลงและความท้าทายที่ต่างไปจากเดิม องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นผู้ เป็นหน่ว ยงานหลั กในการ
จั ดบริ การสาธารณะที่อยู่ ใกล้ ชิดประชาชนมากที่สุ ดควรวางทิศทางการพัฒ นาท้องถิ่นของตนไปข้างหน้า
(Moving Forward) โดยคานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ทั้งในมิติสังคม

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หรือควรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านความเป็นอยู่ ความเจริญมั่งคั่ง
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม สังคมที่
สร้างสรรค์ และสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การสัมมนาในกลุ่มหัวข้อ “เมืองแห่งอนาคต : เมืองยั่งยืน (Future City : Sustainable City)” จึง
เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสารวจประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ และสารวจประสบการณ์ของ
เมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ ทั่วไทย เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์ความรู้และ
เกิดแรงบันดาลใจในการนาตัวอย่างเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ อนาคตท้องถิ่นไทยที่
จะมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่เรื่องไกลเกินกว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขับเคลื่อน
และทาให้เป็นจริงได้ ห้องย่อยภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย
1. เปิดโลกการศึกษาท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาค เจาะลึกร้อยเอ็ดและสุราษฎร์ธานีโมเดล
2. ปรับตัวให้ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
3. จัดการขยะ ภาระใคร ?
4. สร้างผู้สูงอายุให้เป็นฐานสังคมที่มั่นคง กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และ
เทศบาลตาบลเขาพระงาม
5. จัดสรรงบประมาณเพื่อความเท่าเทียม (Gender Responsive Budgeting : GRB)
6. Future City: เมืองต้นแบบแห่งอนาคต

กลุ่มที่ 3 เมืองสร้างสรรค์บนฐานทุนท้องถิ่น
(Local Capital)
ทาไมคนถึงแห่กันไปเที่ยวที่นั่นล่ะ ? ...ทาไม OTOP ที่โน่นขายดีจัง ? ที่เที่ยวแบบนั้นเราก็มี OTOP
แบบเขาเราก็ทา แต่ทาไมไม่มีใครสนใจ ทาไมขายไม่ดี ทาไม ทาม้าย ทาไม ?????? แล้วทาไมต้องเหมือนใคร?
ความพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ที่ความแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ
ภาษา วั ฒ นธรรม ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ฯลฯ สิ่ ง เหล่ า นี้ ถื อ เป็ น “ทุ น ท้ อ งถิ่ น ” ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ในยุค
Thailand 4.0 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิต วิถีการผลิต รวมทั้งความต้องการของประชาชนทั้งหลายนี้แล้ว
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ย่อมต้องเปลี่ยนไป และจาเป็นต้องอาศัยทุน
ท้องถิ่นที่มีอยู่ผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะนาไปสู่การสร้าง “ความแตกต่าง” ซึ่งจะส่งผลต่อการ
“สร้างมูลค่า” และท้ายที่สุดเป็นการ“สร้างคุณค่า” ให้กับเมืองนั่นเอง สถาบันฯ จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาร่วมกันเปิดประสบการณ์ มุมมอง แนวคิดใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสร้างความ
เข้าใจ และปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทุนของท้องถิ่น ห้องย่อยภายใต้
หัวข้อนี้ ประกอบด้วย
1. เปิดโลกเมืองสร้างสรรค์ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลก
2. เปลี่ยนความหลากหลายทางชีวภาพ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของท้องถิ่น
3. เสน่ห์ท้องถิ่น ทุนแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
4. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
5. บอกเล่าท้องถิ่นไทยในยุคดิจิทัล

กลุ่มที่ 4 นโยบายการกระจายอานาจ
และขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Decentralization Policy and Local Government Capacity)
การสัมมนาในกลุ่มหัวข้อ “นโยบายการกระจายอานาจ และ ขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น (Decentralization Policy and Local Government Capacity)” ในกลุ่ มนี้เราชวนท่าน มา
มองแนวโน้มของการกระจายอานาจของประเทศไทย โดยมองผ่านนโยบายรัฐบาล กฎหมาย และร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับท้องถิ่นที่ออกมาใหม่ อะไรเป็นสาระสาคัญ และจะส่งผลกระทบกับเราอย่างไร พร้อมทั้งเตรียมรับมือ
กับผลกระทบจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อีกส่วนสาคัญที่กลุ่มนี้อยากจะให้ท่านผู้เข้าร่วมได้รับคือ “ความเข้าใจในขีดความสามารถของตนเอง”
เพราะท้องถิ่น มีอานาจหน้ า ที่ที่ห ลากหลาย แต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ท้ องถิ่นจะทาได้ ท้องถิ่นจึงต้องรู้กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการทางานซึ่งเรารวมประเด็นสาคัญๆ มาไว้ให้ท่านในกลุ่มนี้แล้ว และหลังจาก
ท่ า นรู้ ว่ า ตั ว เองท าอะไรได้ บ้ า ง ก็ ถึ ง เวลาที่ ท่ า นจะพั ฒ นาการท างานของท่ า น เพื่ อ ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลในการทางาน ตลอดจนพัฒนาบริการสาธารณะทาให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ดีมีสุขได้ภายใต้ ขีด
ความสามารถที่ท่านจะทาได้ ห้องย่อยภายใต้หัวข้อนี้ ประกอบด้วย
1. ก้าวต่อไปของกฎหมายบุคคลท้องถิ่น-ก้าวต่อไปของอนาคตข้าราชการท้องถิ่นไทย
2. ท้องถิ่นปลอดทักท้วง สารพันปัญหาฟ้องร้องเรื่องท้องถิ่นไปกับศาลปกครอง
3. สิบทิศการบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
4. เทคนิคการพูดให้ถูกจุดและถูกใจ
5. ชุมชนซื่อตรง : มิติใหม่ท้องถิ่น โปร่งใสตรวจสอบได้/ การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People Audit)
6. ผู้นาทรงภูมิปัญญา (The Phronetic Leaders)

3. การแสดงนิทรรศการและเวทีกิจกรรม
โซนความรู้
1) ชุมชนไร้ถัง
2) ศาสตร์พระราชา และ SDG
3) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
4) Timeline 20 ปีกระจายอานาจ

โซน Be Inspired by KPI
1) เมืองอัจฉริยะ
2) เมืองแห่งอนาคต : เมืองยั่งยืน
3) เมืองสร้างสรรค์บนฐานทุนท้องถิ่น
4) นโยบายการกระจายอานาจ และขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โซนหน่วยงาน

โซนกิจกรรม

จานวนกว่า 20 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน โดยเน้นการแสดง
ผลงานและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ทีจ่ าเป็นสาหรับการ
บริหารจัดการและการบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ/
เกมส์ เพื่อร่วมลุ้นของรางวัล พร้อม
พูดคุยกับเหล่านักเขียน ร่วมลุ้นแจก
หนังสือและมอบลายเซ็น

4. โรงแรมที่พัก บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์ราชการฯ
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
โทร. 02-143-1234 ต่อ 8184, 8185
โรงแรม TK Palace (ซอยแจ้งวัฒนะ 15)
โทร. 02-574-1588
โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซอยแจ้งวัฒนะ 14)
โทร. 02-990-7856, 02-982-6635
โรงแรมไมด้า ซิตี้ รีสอร์ท (ซอยแจ้งวัฒนะ 10)
โทร. 02-574-3636
มายเพลส แจ้งวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถนนแจ้งวัฒนะ)
โทร. 091-876-2529
โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ดอนเมือง (ซอยวิภาวดี 64)
โทร. 02-551-2191-9
หนึ่ง คอนโดมิเนียม (ถนนแจ้งวัฒนะ)
โทร. 02-574-4117
โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขที่ 168 ซอยแจ้งวัฒนะ 13)
โทร. 02-042-8112
Primera Place Pakkred (พริมิล่า ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ) ถนนแจ้งวัฒนะ (ริมคลองประปา)
โทร. 093-147-7220
Punsamon Place (เลขที่ 128 แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่)
โทร. 091-790-4559
ดีไลท์ เรสซิเดนซ์ (54/9 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่)
โทร. 086-228-1515
รูมฟอร์ยู (เยื้องศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ)
โทร. 088-602-9218
แจ้งวัฒนะพาวิลเลี่ยน
โทร. 02-043-8591 , 080-555-5414

5. กาหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 - 09.10 น.
09.10 – 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 13.00 น.

13.00 - 14.00 น.
14.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเวทีท้องถิ่นไทย 2561”
รับชมวิดีทัศน์แนะนาสถาบันพระปกเกล้า
พิธีเปิด งานเวทีท้องถิ่นไทย 2561
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์ใหม่ท้องถิ่นไทยที่คุณต้องรู้”
โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน “เจ้าภาพงานเวทีท้องถิ่นไทย”
รับประทานอาหารว่าง
การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงที่ 1
1) เปิดโลกเมืองอัจฉริยะ (Smart city)
2) Thailand 4.0 Smart City: โอกาสสาหรับท้องถิ่น
3) เปิดโลกการศึกษาท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาค
4) จัดสรรงบประมาณเพื่อความเท่าเทียม (Gender Responsive Budgeting
: GRB)
5) ปรับตัวให้ยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
6) สิบทิศการบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
รับประทานอาหารกลางวัน
การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงที่ 2
1) คลินิกให้คาปรึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ
2) เล่าเรื่องเมืองอัจฉริยะ
3) บอกเล่าท้องถิ่นไทยในยุคดิจิทัล
4) การให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Audit)
5) จัดการขยะ ภาระใคร ?
6) ผู้นาทรงภูมิปัญญา (The Phronetic Leaders)

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.00 น.

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วม “งานเวทีท้องถิ่นไทย 2561”
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อยู่ ‘เป็น’ อยู่ ‘ปัง’ ในยุค (เทคโนโลยี) ปั่นป่วน
(Disruptive Technology)”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รับประทานอาหารว่าง
การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงที่ 3

1) เปิดโลกเมืองสร้างสรรค์ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลก
2) ก้าวต่อไปของกฎหมายบุคคลท้องถิ่น-ก้าวต่อไปของอนาคต
ข้าราชการท้องถิ่นไทย
3) เปลี่ยนความหลากหลายทางชีวภาพ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของท้องถิ่น
4) เทคนิคการพูดให้ถูกจุดและถูกใจ
5) สร้างผู้สูงอายุให้เป็นฐานสังคมที่มั่นคง
6) การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
12.30 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.
การสัมมนากลุ่มย่อย ช่วงที่ 4
1) เสน่ห์ท้องถิ่น ทุนแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
2) ท้องถิ่นปลอดทักท้วง สารพันปัญหาฟ้องร้องเรื่องท้องถิ่นไปกับศาล
ปกครอง
3) Future City: เมืองต้นแบบแห่งอนาคต
*** หมายเหตุ – กาหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

6. ค่าลงทะเบียน และจานวนรับสมัคร
1. ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
2. รับสมัครผู้เข้าร่วมงานเพียง 1,200 คน (สมัครและชำระเงินก่อน มีสิทธิเข้ำร่วมงำนก่อน)

7. การรับสมัคร และค่าลงทะเบียน
1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถสมัครเข้าร่วมงานทางออนไลน์ที่ http://www.kpi.ac.th/be-inspired-byลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
kpi2018/ ที่ช่อง
** กรุณำกรอกข้อมูลกำรสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน**
2. หากข้อมูลการสมัครครบถ้วน ภายใน 2 วันทาการ ทางสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อและเลขที่สมัครของท่าน
ทางหน้าเว็บไซต์(http://www.kpi.ac.th/be-inspired-bykpi2018/) เพื่อให้ท่านดาเนินการชาระเงิน ตาม
แบบฟอร์มการชาระเงินที่สถาบันกาหนด
3. เมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนหรือถ่ายรูปหลักฐานการชาระเงิน เพื่อนาไปยืนยันการชาระเงินในหน้า
เว็บไซต์ (http://www.kpi.ac.th/be-inspired-by-kpi2018/)
4. กดลิงค์
พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ยืนยันการชาระเงิน
กรุณาชาระค่าลงทะเบียนและตอบรับเข้าร่วมงาน ภำยในวันที่ 29 สิงหำคม 2561
**ไม่รับลงทะเบียนหน้ำงำน และสถำบันฯ รับผู้เข้ำร่วมงำนสัมมนำจำนวนจำกัด
สมัครและชำระเงินก่อน มีสิทธิเข้ำร่วมงำนก่อน**

