
 
 

โครงการสัมมนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป 2565 
The Next Station: อนาคตกาวท่ี 26 (ป) ของการกระจายอํานาจ 

วันพุธท่ี 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.15 น. 
ณ หองทีเค แกรนด คอนเวนช่ัน ช้ัน 6 อาคารแกรนดคอนเวนช่ัน  

โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace) ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร  
 

หลักการและเหตุผล 

 การปกครองทองถ่ินและการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารจัดการพ้ืนท่ีได

ดวยตัวเอง เปนรูปแบบและวิธีการปกครองท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ อีกท้ังยังเปนการสงเสริม

ประชาธิปไตยใหมีความกาวหนาและยั่งยืน เนื่องจากการปกครองทองถ่ินและการกระจายอํานาจเปนหนึ่งในกลไก

สําคัญท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาประเทศในหลายดาน เชน ดานความเหลื่อมล้ําทางสังคม คุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา เปนตน นอกจากนี้ยังทําใหการจัดทํานโยบายสาธารณะเพ่ือตอบโจทยความตองการของ

ประชาชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก ผูบริหารทองถ่ินมาจากการเลือกตั้ง

ของประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหผูท่ีไดรับการเลือกต้ังเขามาทําหนาท่ีทราบถึงปญหา ความทาทาย รวมไปถึงโอกาสท่ี

จะนําจุดแข็งมาตอยอดและพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

 นับตั้งแตรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 ท่ีไดบรรจุเรื่องการกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ินเปน

ครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ โดยมีใจความสําคัญคือ “รัฐตองใหความเปนอิสระแกทองถ่ินตามหลักการปกครองตนเอง

ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอิสระในการกําหนดนโยบาย              

การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

โดยรัฐบาลเปนเพียงผูทําหนาท่ีในการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาท่ีจําเปนภายใตกรอบของกฎหมาย

เทานั้น” ซ่ึงนับจากป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2565) ท่ีการกระจายอํานาจในประเทศไทยเดินทางมาเปน

เวลากวา 25 ป มีท้ังการพัฒนาและชวงสะดุดหยุดลงของกระบวนการ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูสนใจเก่ียวกับการกระจาย

อํานาจ การปกครองทองถ่ิน ตลอดจนถึงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการ นักวิชาการตองขบคิดถึง

กาวตอไปของการกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ินของประเทศไทยในอนาคต 

 ดวยเหตุนี้ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ             

การกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ิน จึงไดจัดเวทีสัมมนาเรื่อง “The Next Station: อนาคตกาวท่ี 26 (ป) 

ของการกระจายอํานาจ” ข้ึนเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาการปกครองทองถ่ิน การกระจาย

อํานาจ อํานาจหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนเสนอทิศทางหรือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย               

การทํางาน การบริหารงานทองถ่ินในรูปแบบใหม เพ่ือเสริมสรางใหการปกครองทองถ่ินและการกระจายอํานาจซ่ึง

เปนเสมือนรากฐานของประชาธิปไตยใหแข็งแกรง 

 



วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทิศทางอนาคตของการกระจายอํานาจ 

 2. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดตระหนักถึงการปกครองทองถ่ินและการกระจายอํานาจ 

 3. เพ่ือใหผูเขารวมสัมมนาไดเรียนรูผลงานอันเปนแบบอยางท่ีดี และสรางแรงบันดาลใจใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนําไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีของตนไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับอัตลักษณ ความหลากหลายและ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี 

 

กิจกรรมในงานสัมมนา 

 ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลกั ดังนี้ 

1. ปาฐกถาพิเศษ 

 หัวขอ “Next Station: โอกาส ความทาทาย และกาวท่ี 26 ของการกระจายอํานาจในประเทศไทย” 

  โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

2. เวทีเสวนา 

 หัวขอ “จับตาอนาคตการกระจายอํานาจและการปกครองทองถ่ินไทย” 

  1. มิติดานกฎหมายและกฎระเบียบ โดย นายบรรณ แกวฉํ่า 

2. มิติดานโครงสราง อํานาจ หนาท่ี 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 

 กรณีศึกษาตัวอยางองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลงานเปนเลิศใน 10 ดานของการทํางาน ไดแก  

1. การพัฒนาและเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 2. การลดความเหลื่อมในสังคม 

 3. การเสริมสรางความเทาเทียมทางเพศ 

 4. การเสริมสรางสังคมสันติสุขและสมานฉันท 

 5. การเสริมสรางนวัตกรรมดานการศึกษา 

 6. การสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 7. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทองเท่ียว เกษตร และธุรกิจขนาดยอม 

 8. การอนุรักษตอยอดสรางสรรค ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน จารีตประเพณี 

 9. การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 10. การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาบริการสาธารณะ 

กลุมเปาหมาย  

 - ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กําหนดการ 

08.00 - 08.50 น. ลงทะเบียนเขารวมงาน “The Next Station: อนาคตกาวท่ี 26 (ป) ของการ

กระจายอํานาจ” 

09.00 - 10.00 น. กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “Next Station : โอกาส 
ความทาทาย และกาวท่ี 26 ของการกระจายอํานาจในประเทศไทย”  
โดย ศาสตราจารยวุฒิสาร  ตนัไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง 

10.15 – 12.15 น. เวทีเสวนา เรื่อง “จับตาอนาคตการกระจายอํานาจและการปกครองทองถิ่นไทย” 

โดย 

1. นายบรรณ แกวฉํ่า 

 



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. ผูประสงคเขารวมงานสามารถสมัครเขารวมงานทางออนไลนท่ี 

https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1622 ท่ีชอง                                                 ** กรุณา

กรอกขอมูลการสมัครใหถูกตองและครบถวน** 

2. หากขอมูลการสมัครครบถวน ภายใน 3 วันทําการ ทางสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อและเลขท่ี

สมัครของทานทางหนาเว็บไซต (http://www.kpi.ac.th) 

โรงแรมท่ีพัก บริเวณใกลเคียงกับศูนยราชการ 

1. โรงแรม TK Palace (ซ.แจงวัฒนะ 15 ขางศูนยราชการฯ( )  

โทร 02-574-1588 โทร .  061-748-6982   
2. โรงแรมเซ็นทรา (ตั้งอยูภายในอาคารบี ศูนยราชการฯ ติดหองอบรมสถาบันพระปกเกลา)                

โทร.   02-143-1234 ตอ 8330  และ 8332  

3. โรงแรม Narra Hotel นาราโฮเตล (เลขท่ี 168 ซ.แจงวัฒนะ 13 ถ.แจงวัฒนะ)                   

โทร. 091-743-5402 อีเมล : jittaraplace_13@hotmail.com 

4. คุณนอยอพารทเมนต ( 36/35 ถนนแจงวัฒนะ (มีรถรับ-สงมาหองอบรมสถาบัน  สามารถนัดหมาย

โดยตรงกับเจาหนาท่ีท่ีพัก)  

โทร. 087-671-7485  
5. โรงแรมดิ อิมพิเรียล โฮม (ซ.แจงวัฒนะ 14 -บ๊ิกซี(   

โทร. 02-990-7856  ,02-982-6635  
6. ดิไลท เรสซิเดนท (ซ.แจงวัฒนะ)  

โทร. 086-228-1515  
7. โรงแรมไมดา ซิตี้ รีสอรท (ซอยแจงวัฒนะ 10)  

โทร. 02-574-3636  

ลงทะเบียนเขารวมงาน 

https://www.kpi.ac.th/news/news/data/1622
http://www.kpi.ac.th/
https://www.hoteljob.in.th/mobile/hotels/105153/


8. มายเพลส แจงวัฒนะ (ซอยหนึ่งคอนโดมิเนียม ถ.แจงวัฒนะ ตรงขามศูนยราชการฯ)            

โทร. 091-876-2529 ,  02-551-2191-9 , 089-913-5646 

9. หนึ่งคอนโดมิเนียม (ตรงขามศูนยราชการฯ)  

โทร. 089-786-1788  
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 (เย้ืองศูนยราชการ ถนนแจงวัฒนะ)  

โทร. 088-602-9218, 098-669-2426 ID Line : roomforyou    
13. ไทดิเฮาสอพารทเมนท (ซ.แจงวัฒนะปากเกร็ด 19)  

โทร.  092-787-9097 , 084-002-4148  
14. แมนช่ัน 22 Mansion (ซอยหมูบานกฤษดา ถ.แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด 30) (ใกลเมืองทองธาน ี

เย้ืองเซ็นทรัลแจงวัฒนะและโรงเรียนปญญาภิวัฒน)  

โทร.2289-434-062 , 0283-482-081, 5544-185-095, 4489-088-084 
 

ผูรับผิดชอบ 

นายชนาธิป โรจนสิรวรพัฒน  

พนักงานฝกอบรมและบริหารโครงการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปกเกลา 

โทร. 02 141 9503 

 

 

 

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

	กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “Next Station : โอกาส ความท้าทาย และก้าวที่ 26 ของการกระจายอำนาจในประเทศไทย” 
	รับประทานอาหารกลางวัน  


