โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562
ใบสมัคร “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”
ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา
คำชี้แจง
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ให้ใช้ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 ถึง 

30 ก.ย. 2561) และให้สง่ ใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ไปยังสถาบันพระปกเกล้า ตามทีอ่ ยูท่ า้ ยใบสมัคร
2. เอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคัญต่อการพิจารณา โปรดจัดเตรียมและให้ระบุ
บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะประกอบคำถามหลายข้อก็ได้
หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม 
3. ข้อคำถามใดมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขียนเพิ่มเติมในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 2-3 หน้า
กระดาษ โดยทำหมายเหตุเชื่อมโยงไว้
4. ในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการไฟล์ใบสมัครกรุณาดาวน์โหลดไฟล์จาก www.kpi.ac.th
5. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2562” ได้จาก www.kpi.ac.th
ข้อ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
เทศบาล............................   ตำบล…………...…............   เมือง………………….....… นคร……………………….……
เป็นเทศบาลชั้น     1     2      3      4      5      6      7
		
องค์การบริหารส่วนตำบล………………………………………………..............................................…………………………….……
เป็น อบต.ขนาด     
ขนาดเล็ก      ขนาดกลาง      ขนาดใหญ่
							
เมืองพัทยา
ข้อ 2 สถานที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่……….หมู่ที่………..….ถนน…….................…………ตำบล……………...............………อำเภอ……………….........……………
จังหวัด……......................……รหัสไปรษณีย์…….……….โทรศัพท์….…......……………....….. โทรสาร…….………...………………
ข้อ 3 จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น………………………………………คน
ข้อ 4 พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……………...........…ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน…………………อำเภอ
ข้อ 5 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)…………..…บาท และ
		 รายได้จากเงินอุดหนุน…………………บาท

หมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อ 6. ในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามี
		 ส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มีการเปิดโอกาส (ระบุหน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วม)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

ข้อ 7. หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดโอกาส (ตามข้อ 6) โปรดระบุวิธีการให้ หน่วยราชการ ภาคเอกชน
		 และภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีการใดบ้าง
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านให้ หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการติดตาม
		 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่
		
ไม่มี   มี (โปรดระบุหน่วยงาน)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
โดยมีวิธีการ (โปรดระบุวิธีการ) 
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................

หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ
2.1 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ข้อ 9. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของท่ า นได้ แ สดงบทบาทในการประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานและ
		 กลุ่ม/องค์กรในชุมชนของท่านเพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกันบ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (พร้อมแนบตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม)
โครงการที่
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
1
2
3
4
5
6
ข้อ 10. ในรอบปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วม
		 ในการดำเนินแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร
ข้อ 10.1 ร่วมริเริ่มหรือเสนอแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
		
ไม่มี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมริเริ่มและเสนอแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ถ้ามีกลุ่ม/องค์กรที่ร่วมเสนอแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม มีจำนวน…....……กลุ่ม/องค์กร และให้ระบุชื่อ
กลุ่ม/องค์กร คือ
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ข้อ 10.2 ร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ก่อนการดำเนินโครงการ
		
ไม่มี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลฯ)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 10.3 ร่วมตัดสินใจ / ให้ความเห็นชอบแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
		
ไม่มี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมตัดสินใจฯ)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 10.4 ร่วมดำเนินการตามแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
		
ไม่มี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมดำเนินการฯ)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 10.5  ร่วมติดตามและประเมินผลแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
		
ไม่มี   มี  (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมติดตามฯ)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้ อ 10.6 ให้ ระบุ ชื่ อ แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมที่ โ ดดเด่ น ตามข้ อ 10.1 –10.5 มาเป็ น ตั ว อย่ า ง
		 2 – 3 โครงการ พร้อมระบุการดำเนินงานโดยย่อของแต่ละโครงการ
		 ๏ แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม……………………….………………..............................................……………………
การดำเนินงาน (โดยย่อ) ………………………………………………………………………….……….….….……….….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….......................................
		 ๏ แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม……………………….………………..............................................……………………
การดำเนินงาน (โดยย่อ) ………………………………………………………………………….……….….….……….….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….......................................
		 ๏ แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม……………………….………………..............................................……………………
การดำเนินงาน (โดยย่อ) ………………………………………………………………………….……….….….……….….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….......................................
ข้อ 11. ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
		 ส่วนท้องถิ่น บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุเรื่องและจำนวนงบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วม)
1) เรื่อง …………………………..….…………….....…….………................. งบประมาณ.....................................................บาท
2) เรื่อง………………………....…….………………....….………................. งบประมาณ.....................................................บาท

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

2.2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่
ข้อ 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน มี การจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ
		 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม หรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน มีการจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมทรัพยากรธรรมชาติ
		 สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน หรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีการจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับ การรองรับ
		 ความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ หรือไม่
		
ไม่มี   มี  (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 15. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี การจั ด ทำแผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
		 ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 16. องค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่นมี การจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ย น
		 บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ
		 12-16 ที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพื้นที่ของท่าน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
ข้อ 18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเองหรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุวิธีการวางระบบควบคุมภายใน)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 19. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร
		 ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
		
ไม่มี   มี  (ระบุวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 20. ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีจำนวนผู้เสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม…………………คน
		 และจำนวนผู้ค้างภาษี อากร ค่าธรรมเนียม………………..……….คน
ข้อ 21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีหรือแนวทางในการสร้างความเป็นธรรม และทั่วถึง ในการจัดเก็บ
		 ภาษี อากร อย่างไร
		
ไม่มี   มี  (ระบุวิธีหรือแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมและทั่วถึง)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจรับ
		 การจ้างให้แก่คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจากประชาชนหรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุวิธีการส่งเสริมความรู้ฯ)
1).................................................................................. 3)..........................................................................................
2).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 23. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริต ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่
		 อย่างไร
ข้อ 23.1 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหาการทุจริต หรือไม่
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 23.2 ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการทุจริต หรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการทุจริต)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

หมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 24. ในรอบปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น
หรือไม่ อย่างไร
ข้อ 24.1 ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
ไม่มี   มี   (ระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................
ข้อ 24.2 เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		
ไม่มี   มี   (ระบุวิธีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................
ข้อ 24.3 สภาฯ ของท่านเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ร่วมเป็นกรรมการในกิจการต่างๆ ของ
		 สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 25. สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน มีข้อบัญญัติท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เสนอโดยประชาชน
กลุ่ม องค์กรชุมชน หรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุชื่อข้อบัญญัติพร้อมแนบข้อบัญญัติ)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
และหากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน อปท.มีการแจ้งหรือเผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ
		 หรือไม่
		
  ไม่มีการเผยแพร่
  มี  (ระบุวิธีการเผยแพร่)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................
ข้อ 26. ในรอบปีที่ผ่านมาสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน มีการแจ้งผลการประชุมสภาฯ ให้ประชาชนทราบ
หรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุวิธีการแจ้งผลการประชุม) 
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ข้อ 27. ในรอบปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์
		 ให้ประชาชนทราบ
ข้อมูล
มีการเผยแพร่ ไม่เผยแพร่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการและกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียม
ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลอื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................
ข้อ 28. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อะไรบ้าง
		 (พร้อมแนบตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์, Social Media)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน ในลักษณะดังต่อไปนี้
		 หรือไม่ อย่างไร
ข้อ 29.1 มีวิธีการหรือช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน อย่างไรบ้างในรูปแบบใด
		
ไม่มี   มี (ระบุรูปแบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 29.2 ในรอบปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
		 จำนวนกี่เรื่อง และสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ได้กี่เรื่อง จากเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
		 ทั้งหมด (ให้คำนวณออกมาเป็นค่าร้อยละ)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน
6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุม่ องค์กร
ข้อ 30. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
		 หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน รูปแบบต่างๆ หรือไม่
		
ไม่มี   มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน 

และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ) 
รูปแบบแผนงาน หรือ
โครงการ หรือ กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ 1
............................................
............................................

เนื้อหาการส่งเสริม

ผลการดำเนินงาน

การติดตามผล
(     ) มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
(     ) ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2
............................................
............................................

(     ) มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
(     ) ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3
............................................
............................................

(     ) มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
(     ) ไม่มี

6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education)
ข้อ 31. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และ
		 ศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 32. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 33. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย
		 ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลายให้แก่ประชาชน
		 บ้างหรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ข้อ 34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความ
		 หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน หรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 35. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
		 ให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
		 สังคมร่วมกัน หรือไม่
		
ไม่มี   มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อ 36. ในรอบปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศ
		 ด้ า นความโปร่ ง ใสและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (เป็ น โครงการที่ โ ดดเด่ น เป็ น ที่ ย อมรั บ และ 

เป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับรางวัล แต่หากมีโครงการอื่นๆ สามารถ
เพิ่มเติมได้) หรือไม่
		
ไม่มี
		
มี (ระบุ รายละเอียด โครงการ ตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและภาพโครงการ)
				 ** ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวน โครงการ/กิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรม**
ชื่อแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมนี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ
ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
ลักษณะการดำเนินงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ) ...........................................................................................................................
		
โครงการใหม่
		
โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ..........................................................................................................................
ผลการดำเนินงาน
		
โครงการแล้วเสร็จเป็นทีเ่ รียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (โปรดระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
		
โครงการแล้วเสร็จเป็นทีเ่ รียบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์บางประการ (โปรดระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
		
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะได้รับคือ....................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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การประเมินผลการดำเนินงาน
		
ไม่มี
		
มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (โปรดระบุรายละเอียด).................................................................................
		
มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (โปรดระบุรายละเอียด).............................................................................
		
มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (โปรดระบุรายละเอียด)..................................................................................
		
มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (โปรดระบุรายละเอียด).......................................................................................
		
มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสารประกอบ).............................................................................
		
มี อื่นๆ ได้แก่ (โปรดระบุรายละเอียด).......................................................................................................................
การสร้างความยั่งยืนของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
		
มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
		
มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (โปรดระบุรายละเอียด)
		
มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (โปรดระบุรายละเอียด)

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง

ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2557-2561) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน
เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า
เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แต่ไม่เคยได้รับโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย
ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุข้อมูลหรือ
ส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับ
ว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ ................................................
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่ ........./................../.........
หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ปลัด เท่านั้น
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ................................................................. ตำแหน่ง..................................................................
โทรศัพท์............................................... โทรสาร................................................ มือถือ................................................................
อีเมล์.............................................................................................................................................................................................
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กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น  มาทางอีเมล์ kpiaward62@gmail.com หรือ
2. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรูปแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย์ หรือ
3. ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9566–70 โทรสาร 02-143-8175
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 62”)

** ท่านสามารถดาวน์โหลด
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2562”
ได้จาก www.kpi.ac.th **
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เอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
1. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมที่ อปท. มีบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และกลุ่ม/องค์กร
ในชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ (ตามข้อคำถามที่ 6)
2. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ตามข้อคำถามที่ 12)
3. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงาน
ทางเลือก หรือพลังทดแทน (ตามข้อคำถามที่ 13)
4. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ  (ตามข้อคำถามที่ 14)
5. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือ
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ตามข้อคำถามที่ 15)
6. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ตามข้อคำถามที่ 16)
7. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 12-16 ที่เป็นการแก้ปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพื้นที่ของท่าน (ตามข้อคำถามที่ 17)
8. แนบเอกสารรายชื่อคณะกรรมการกิจการสภาท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วม (ตามข้อคำถามที่ 24.3)
9. แนบข้อบัญญัติท้องถิ่น (ตามข้อคำถามที่ 25)
10. แนบตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตามข้อคำถามที่ 28)
11. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบการดำเนินกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน (ตามข้อคำถามที่ 30)
12. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น (ตามข้อ
คำถามที่ 31)
13. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน (ตามข้อ
คำถามที่ 32)
14. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลายให้แก่ประชาชน (ตามข้อคำถามที่ 33)
15. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน (ตามข้อคำถามที่ 34)
16. แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน (ตามข้อคำถามที่ 35)
17. แนบเอกสารและภาพโครงการที่ โ ดดเด่ น เป็ น เลิ ศ ด้ า นความโปร่ ง ใสและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน                    
(ตามข้อคำถามที่ 36) เกี่ยวกับโครงการที่โดดเด่นทางด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
(หมวดที่ 7)
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