โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562
ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”
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 ให้เขียนเพิ่มเติมในกระดาษอื่น 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 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
ข้อ 6. อปท. ของท่านมีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อปท.ให้ประชาชนทราบหรือไม่ อย่างไร
		
ไม่มี มี (ระบุวิธีการและแนบเอกสารประกอบ)
1).................................................................................. 2)..........................................................................................
3).................................................................................. 4)..........................................................................................
ข้อ 7. อปท. ของท่านมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการดำเนินการให้
		 ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้รับทราบหรือไม่ โดยวิธีใด
		
ไม่มี มี (ระบุวิธีการเผยแพร่และแนบเอกสารประกอบ)
1).................................................................................. 2)..........................................................................................
3).................................................................................. 4)..........................................................................................
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

ข้อ 8. อปท.ของท่านมีการแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบหรือไม่ โดยวิธีใด
		
ไม่มี มี  (ระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................
ข้อ 9. อปท.ของท่านได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเองหรือไม่ (แนบเอกสารประกอบ)
		
ไม่มี มี   (ระบุวิธีการ และแนบเอกสารประกอบ)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................
ข้อ 10. อปท. ของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อปท. ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
		
ไม่มี มี  (ระบุวิธีการเปิดโอกาส)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................
ข้อ 11. อปท. ของท่านมีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา หรือไม่ อย่างไร
		
ไม่มี มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรับรู้แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม)
1).................................................................................. 4)..........................................................................................
2).................................................................................. 5)..........................................................................................
3).................................................................................. 6)..........................................................................................

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
ข้อ 12. อปท.ของท่านได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและ
		 ความสมานฉันท์ หรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุวิสัยทัศน์ หรือ พันธกิจ หรือ นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อม แนบเอกสารประกอบ) 
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 13. อปท. ของท่ า น มี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและความสามารถ
		 ด้านการป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี   (ระบุวิธีการพัฒนาบุคลากร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

ข้อ 14. อปท.ของท่านมีการศึกษาวิจัย หรือจัดทำฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรง หรือสถานการณ์ความขัดแย้ง
		 ภายในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่
		
ไม่มีการจัดทำ
  มีการจัดทำข้อมูล (ระบุรายละเอียดข้อมูลและแนบเอกสารประกอบ)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 15. อปท.ของท่านมี หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ มีการมอบหมายให้หน่วยงาน/คณะกรรมการ/บุคคล ในองค์กรหรือ
พื้นที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในพื้นที่ บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุชื่อหน่วยงาน และ วิธีการดำเนินงาน)
1) ระบุชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………….………...........................
วิธีการดำเนินการ.......................................................................................................................................
2) ระบุชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………….………...........................
วิธีการดำเนินการ.......................................................................................................................................
3) ระบุชื่อหน่วยงาน……………………………………………………………………………………….………...........................
วิธีการดำเนินการ......................................................................................................................................

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่
ข้อ 16. อปท.ของท่าน มีการจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ให้ความช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม หรือไม่
		
ไม่มี มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 17. อปท.ของท่านมีการจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
		 การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน หรือไม่
		
ไม่มี มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 18. อปท. ของท่ า นมี ก ารจั ด ทำแผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรม เกี่ ย วกั บ การรองรั บ ความเสี่ ย งด้ า น
		 สาธารณภัย และภัยพิบัติ หรือไม่
		
ไม่มี มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

ข้อ 19. อปท.มี การจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริม
		 การอนุรกั ษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 20. อปท. มี การจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี  (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 21. อปท.มี การจัดทำแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 16-20 ที่เป็นการ
		 แก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพื้นที่ของท่าน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………...

หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร
ข้อ 22. อปท.มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน รูปแบบต่างๆ หรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และการติดตามผล 
พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)
รูปแบบแผนงาน หรือ
เนื้อหาการส่งเสริม
ผลการดำเนินงาน
การติดตามผล
โครงการ หรือ กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ 1
(     ) มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
............................................
(     ) ไม่มี
............................................
(     ) มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
โครงการ/กิจกรรมที่ 2
(     ) ไม่มี
............................................
............................................
(     ) มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
โครงการ/กิจกรรมที่ 3
(     ) ไม่มี
............................................
............................................
 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education)
ข้ อ 23. อปท.ของท่ า นมี แผนงาน หรื อ โครงการ หรื อ กิ จ กรรม เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และศี ล ธรรมของ
		 ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 24. อปท.ของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
		 พลเมืองแก่ประชาชน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 25. อปท.ของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย
		 การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลายให้แก่ประชาชน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 26. อปท.ของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็น
		 เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน หรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
5)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 27. อปท.ของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
		 พลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
		 หรือไม่
		
ไม่มี มี   (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

ข้อ 28. อปท.ของท่านมี แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
		 ในการป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน บ้างหรือไม่
		
ไม่มี มี (ระบุแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร)
1)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ข้อ 29. ในรอบปีที่ผ่านมา อปท. ของท่านมีโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
		 (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และ เป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะ
		 ได้รับรางวัลฯ แต่หากมีโครงการอื่นๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่
		
ไม่มี
		
มี (ระบุ โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง 1) การเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี สั น ติ สุ ข และความสมานฉั น ท์ หรื อ                            

2) การจัดการความขัดแย้ง  ตามประเด็นในข้อ 29.1 และ 29.2)  
				 ** ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวน โครงการ/กิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรม**
ข้อ 29.1 หากเป็น โครงการด้านการเสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์ โปรดระบุรายละเอียด
		 ตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม นี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ
ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
การศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ ง หรือการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสภาพปัญหา/สถานการณ์ในพืน้ ที่ ก่อนริเริม่ ดำเนินแผนงาน
หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ).......................................................................................................................................
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ .............................................................................................................................
กลไก/ลักษณะการดำเนินงานเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
การแต่งตั้งศูนย์ดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)…
การจัดประชุม/สัมมนา/เวทีต่างๆ เพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็น (โปรดระบุรายละเอียด)
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำข้อตกลงร่วมกัน/การทำสัญญา แบบทางการหรือไม่เป็นทางการ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  
(โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการดำเนินงาน
(ระบุชื่อของหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ภาคประชาสังคม)

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

ผลการดำเนินงาน
สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้อย่างยั่งยืนถาวร (โปรดระบุรายละเอียด)
สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้เพียงชั่วคราว/เฉพาะหน้า 
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
การสร้างความยั่งยืนของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด) 
มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (โปรดระบุรายละเอียด)  
มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (โปรดระบุรายละเอียด)
ข้อ 29.2 หากเป็น โครงการด้านการจัดการความขัดแย้ง โปรดระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้  
ชื่อแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม นี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ
ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
การศึกษาวิเคราะห์ความเสีย่ ง หรือการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสภาพปัญหา/สถานการณ์ในพืน้ ที่ ก่อนริเริม่ ดำเนินแผนงาน
หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ).......................................................................................................................................
โครงการใหม่ 
โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ...............................................................................................................................
ประเภทของความขัดแย้ง
ขัดแย้งทางการเมือง
  ขัดแย้งทางเชื้อชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม/ความเชื่อ
ขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เช่น การแย่งชิงทรัพยากร
  ขัดแย้งทางความคิดเห็น/ทัศนคติ
อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................................
ระดับความรุนแรงของความขัดแย้ง
ระดับบุคคล (โปรดระบุรายละเอียด) 
ระดับกลุ่มคน/องค์กร (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับชุมชน (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับท้องถิ่น (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับอำเภอ/จังหวัด (โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
กลไก/ลักษณะการดำเนินงานเพื่อการจัดการความขัดแย้ง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน (โปรดระบุรายละเอียด)…
การแต่งตั้งศูนย์ดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
การจัดประชุม/สัมมนา/เวทีต่างๆ เพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็น (โปรดระบุรายละเอียด)
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำข้อตกลงร่วมกัน/การทำสัญญา แบบทางการหรือไม่เป็นทางการ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  
		 (โปรดระบุรายละเอียด) 
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการดำเนินงาน (ระบุชื่อของหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ภาคประชาสังคม)
ผลการดำเนินงาน
สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืนถาวร (โปรดระบุรายละเอียด) 
สามารถจัดการความขัดแย้งได้เพียงชั่วคราว/เฉพาะหน้า 
อื่นๆ (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.............................................................................................................................................................................................

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2562 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

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 (ถ้ามี)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

แนบเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย (ตามข้อคำถามที่ 6)
แนบเอกสารการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามข้อคำถามที่ 7)
แนบเอกสารการแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามข้อคำถามที่ 8)
แนบเอกสารการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง (ตามข้อคำถามที่ 9)
เอกสารประกอบการกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ /พั น ธกิ จ / นโยบาย/ ยุ ท ธศาสตร์ เกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข และ
ความสมานฉันท์ (ตามข้อคำถามที่ 12)
แนบเอกสารฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรง หรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น (ตามข้อคำถาม
ที่ 14)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ตามข้อคำถามที่ 16)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงาน
ทางเลือก หรือพลังทดแทน (ตามข้อคำถามที่ 17)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ (ตามข้อคำถามที่ 18)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือ
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น (ตามข้อคำถามที่ 19)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ตามข้อคำถามที่ 20)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 16-20 ที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ
เฉพาะพื้นที่ของท่าน (ตามข้อคำถามที่ 21) 
แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างสนับสนุนกิจกรรม/ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
(ตามข้อคำถามที่ 22)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น (ตาม
ข้อคำถามที่ 23)
แนบเอกสารโครงการ/กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งแก่ ป ระชาชน (ตาม
ข้อคำถามที่ 24)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย (ตามข้อคำถามที่ 25)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน (ตามข้อคำถามที่ 26)
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน (ตามข้อคำถามที่ 27)
แนบเอกสารโครงการ/กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาประชาชนให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการป้ อ งกั น /การจั ด การ
ความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน (ตามข้อคำถามที่ 28)
แนบเอกสารและโครงการที่โดดเด่นตามหัวข้อที่ระบุไว้ในข้อคำถามที่ 29
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