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วัตถุประสงค์ของรางวลัพระปกเกล้า 
 

 
 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของประธาน
รัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
ขึ้นเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
โดดเด่นด้านการบริหารงานที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ต่อมาในปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นส าหรับการมอบรางวัลพระปกเกล้า ให้
ครอบคลุมการด าเนินงานของท้องถิ่น อันได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น 
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา รางวัลพระปกเกล้า จึงแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทรางวัล ดังนี้ 
 

 ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 ด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ในงานประชุมวิชาการประจ าปีสถาบัน
พระปกเกล้า ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ประเภทรางวัล แบ่งการ
มอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 

 โล่รางวัลพระปกเกลา้ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามี

ความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ 
 

 ใบประกาศเกียรติคณุสถาบันพระปกเกล้า 
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในด้านนั้นๆ 
 

** สถาบันพระปกเกล้า ก าหนดให้มีรางวัลพระปกเกล้า ประเภท “รางวัลพระปกเกล้าทองค า”
เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพ.ระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัล
พระปกเกล้าทองค า จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ในประเทศไทย  

รางวัลพระปกเกล้าทองค า จะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เคยได้รับรางวัล
พระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ ในด้านเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี นับย้อนหลังไป ซึ่ง รางวัล
พระปกเกล้าทองค า เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และจะมีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัล
พระปกเกล้าทองค า คือ ปี 2561 ที่ผ่านมา 
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คุณค่าและประโยชน์ทีม่ีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

รางวัลพระปกเกล้า เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งผลงานเข้า
รับการประเมินจากสถาบันฯ โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ มี
ดังนี้ 

1. ในการประเมินรางวัลพระปกเกล้า เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการในโครงการ สถาบัน จะส่ง
ข้อมูล (Feedback) กลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบระดับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองเมื่อเทียบกับท้องถิ่นอื่นๆ ใน
ประเภทเดียวกัน รวมถึงทราบจุดเด่น และจุดบกพร่องในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวทางปรับปรุงในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และน าแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นให้ เกิดการเรียนรู้ 
การตรวจสอบระบบการท างานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เอง และน าไปสู่การสร้างการท างานเปน็
ทีม (ในกระบวนการท าความเข้าใจตัวชี้วัด และการเก็บรวบรวมผลงาน) การน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และการน าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งต้องค านึงถึงการน าเสนอที่ตรงประเด็นชัดเจนและกระชับ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

3. กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นหลัก
ในการพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุความเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามที่ตนเองประสงค์ และยังน าไปสู่ความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

4. กระบวนการเก็บรวบรวมผลงาน ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี การจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการประสานข้อมูลจากกองหรือส านักที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
การเก็บรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดยังสามารถรายงานผลการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน  ได้รับ
ทราบเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และท าให้ประชาชนเห็นภาพการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ว่ามีแนวทางการพัฒนาอย่างไรน าไปสู่การบรรลุความมุง่หวังในแต่ละประเภท
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ของรางวัลพระปกเกล้าหรือไม่ รวมถึงหากยังขาดตัวชี้วัดใด ก็สามารถหาแนวทางเพ่ือจัดการแก้ไขและ
พัฒนาในประเด็นที่ยังขาดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5. ผลงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถูกรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ในวันมอบ
รางวัลพระปกเกล้า ที่สถาบันฯ จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี และยังถูกเผยแพร่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศอีกด้วย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้ามีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก
ของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินรางวัล
พระปกเกล้า จะได้รับการวบรวมรายชื่อในฐานข้อมูลเครือข่ายรางวัลพระปกเกล้า โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
จะได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่จะช่วย
ยกระดับของท้องถิ่น ให้เข้าสู่มาตรฐานรางวัลพระปกเกล้าในโอกาสต่อไป 

7. ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพิจารณาให้มีความเป็นเลิศเพ่ือรับรางวัล
พระปกเกล้า มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากสถาบันฯ ในการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันฯ ได้แก่ 

7.1 หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
7.2 หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
7.3 หลักสูตร การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
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กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ต้องใช้ข้อมูลและ
ผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณล่าสุด ส าหรับกรอกลงในใบสมัคร รางวัลพระปกเกล้าประจ าปี 2562 
จะใช้ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ 25561 (ตั้งแต่วันที่ 1 
ต.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2561)  

ทั้งนี้  การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า มี
กระบวนการหลัก ดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารว่มในโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า โดยกรอกใบสมัคร

เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ได้ก าหนดไว้
ในใบสมัคร  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้
เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยท าการเลือกประเภทรางวัลฯ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหน้าแรกของใบ
สมัคร และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทของรางวัลฯ ซึ่งมีการแยก
ประเภทรางวัลฯ ไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าใบสมัครมาจาก 2 
ช่องทางส าคัญ ได้แก่ 

(1) สถาบันฯ จัดส่งใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตรง 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบัน

พระปกเกล้า ท่ี www.kpi.ac.th 
ขั้นท่ี 2 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น 
 คณะวิจัยฯ ท าการพิจารณาข้อมูลเบือ้งตน้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม

โครงการทั้งหมด  โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (แยกตาม
ประเภทรางวัลฯ)  ในขั้นนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน  

ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งเป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท าหรือต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการ
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พัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานตัวใดตัวหนึ่งแล้ว จะถือได้ว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้น 

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา  เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่ 
ที่มีการพัฒนาและมคีวามก้าวหน้ามากขึน้ รวมทั้งมีความเข้มขน้ในดา้นการปฏิบัตงิาน ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 

“ทั้งนี้ ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น จะถูกน ามาแปลงเป็นข้อค าถามใน
ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ในแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการคิดคะแนนที่ให้น้ าหนัก
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด” 

 
ขัน้ที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น 

ขั้นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
 คณะวิจัยฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ   
ขั้นที่ 3.2 การประเมินการด าเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะวิจัยฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ม การ

สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การด าเนินงานของโครงการและกิจกรรม   
ขั้นท่ี 4 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกฯ ท าการศกึษาข้อมูลในพ้ืนที่ 

ในขั้นตอนนี้ จะเกิดขึ้นหลังจากคณะวิจัยฯ น าเสนอผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตาม
ขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะมีการประชุมเพื่อก าหนดการลงพื้นที่ประเมินจริง
ในภาคสนาม โดยเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินขั้นนี้ พิจารณาจาก 

4.1 การน าเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4.2 การสังเกตสภาพทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาพทั่วไปของเมืองโดยรวม 
4.3 การเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างที่ดี 

ขั้นท่ี 5 การคัดเลือกองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อรบัรางวัลพระปกเกล้า  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ท าการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่แล้ว ได้จั ดให้มีการ

ประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความ
เหมาะสมที่จะไดร้ับรางวลัพระปกเกล้า ในฐานะที่มี “ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
ใดที่ “ผ่านเกณฑ”์ และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า   
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ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยน าข้อมูลการร้องเรียนที่
ได้จาก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป .ป.ท.)  และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วย 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกลา้ 

 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ 

(ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) 
 

ขั้นที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น 
(นักวจิัยลงพ้ืนทีภ่าคสนาม) 

(ประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) 
 

การขออนุเคราะห์ข้อมลูในประเด็น
ความโปร่งใสและเร่ืองร้องเรียนของ 

อปท.ท่ีผ่านการประเมินในเบื้องต้น จาก 
ป.ป.ช. / ป.ป.ท. / สตง. และ 

กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น 
(ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม) 

 
 

ขั้นที่ 4  คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ  
ลงพื้นที่รอบสุดท้าย 

(ประมาณเดือนกันยายน-
ตุลาคม) 

 
 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า  

(ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า  
 (ประมาณสัปดาห์ท่ีสองของเดือนพฤศจิกายน 

ในงานประชุมวิชาการประจ าปี 
ของสถาบันพระปกเกล้า 

ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขัน้ต้น 
(ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถนุายน) 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
 

ส่งผลข้อมลู 
Feedback 
กลับไปยัง
องค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

เพ่ือทราบ
ข้อบกพร่อง 

(จะด าเนนิการ
แจ้งกลับ

ประมาณต้น
เดือน

ธันวาคม) 
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เกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัด 
“รางวัลพระปกเกล้า” 

 

 
รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่ มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีความ 

มุ่งหมายให้ท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณาฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเป็นส าคญั 
ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้า ได้แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล และในแต่ละประเภทรางวัล มีกรอบแนวคิดและ
เกณฑ์การประเมินฯ ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 
ประเภทท่ี 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล
ในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

กรอบแนวคดิ: ความโปร่งใสและหลกัการมสี่วนร่วมของประชาชน  
 
(1) ความโปร่งใส (Transparency) 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนมกีารวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย  

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเดน็ความโปร่งใสนัน้ จะเน้นในบริบทที่
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการท างานที่มีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้อง
ถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2539 และ
แนวทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส มีประเด็น
ดังต่อไปนี้  

 (1.1) การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 (1.2) การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้

ผลเสียของประชาชน 
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 (1.3) การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ 
รวมทั้งผลได้ผลเสียแก่ประชาชน รวมทั้งมติอื่นๆ ที่ประชาชนควรทราบ 

 (1.4) การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา ซึ่งสภาต้อง
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

 (1.5) การเผยแพร่ข้อบังคับต าบล กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง รวมทั้งข่าวสารราชการที่
ประชาชนควรรู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 

 (1.6) การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเงื่อนไขการติดต่องานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การช าระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่า มีขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานานเท่าใด 

 (1.7) การเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 (1.8) การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา 
 (1.9) การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน – การคลัง 
 (1.10) การเผยแพร่ข้อมูลอื่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน 
 

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกจิกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง
มีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่งประกอบไป
ด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกนัระหวา่งผู้มีส่วนไดส้่วนเสียและเป็นการเสริมสรา้งความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อใหเ้กิดประโยชนม์ากมายหลายประการ กล่าวคือ เป็นการเพิ่มคุณภาพของ
การตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ  และท าให้ง่ายต่อการน าไป
ปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
ให้ความส าคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับหมายถึงสัดส่วนของ
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เพิม่ระดบัหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

บทบาทของประชาชนในกิจกรรมนัน้ ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงนั่นหมายถึงบทบาทของ
ประชาชนสูงตามไปด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5 ระดับ  (ดังแผนภาพ) ได้แก่  

(2.1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับต่ า
ที่สุด บทบาทของประชาชนน้อยมาก เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ดังนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชนเช่น การจัดท าสื่อเผยแพร่   

(2.2) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ : เป็นลักษณะของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

(2.3) การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่าง
จริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้
ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็น
กิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ 

(2.4) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ : เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง โดยประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 
ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน 

(2.5) การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน : เป็นขั้นที่ให้ความส าคัญบทบาท
ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือสภาเมือง 

 
แผนภาพที่ 2 : แสดงระดับการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 

 

 

 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
Inform 

หารือ 
Consult 

เข้ามามีบทบาท 
Involve 

สร้างความ
ร่วมมือ 

Collaborate 

เสริมอ านาจ 
Empower 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ภายใต้หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น การประเมิน
รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอาศัยเกณฑ์การประเมิน
หรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัตขิองกฎหมาย ตั้งแต่
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 หมวดที่ 2 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ เป็นการพิจารณาประเมินกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าโครงการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการหรือการบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาใหม่ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการด าเนินงาน  

 หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการบริหารงาน
ทางด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความโปร่งใสและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านนี้อย่างชัดเจน 

 หมวดที่ 4 กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญทางด้านนิติบัญญัติในการ
พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น และติดตามตรวจสอบการท างานของฝ่าย
บริหาร  

 หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการพิจาณาประเมินกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสและการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

 หมวดที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ ค่านิยมอื่นๆ และ
ท่ีส าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  
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 หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
ความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการ
บริหารงานและการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล       

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน  และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นในมิติต่างๆ รวม 7 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 3 : 
แสดงเกณฑก์ารประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน  
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แผนภาพที่ 4 : 
 แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกลา้ จ าแนกรายหมวด ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน 

2.1  การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
2.2 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือ 

ตอบสนองความท้าทายใหม่  

1.1 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า/ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1 การวางระบบควบคุมภายใน 
3.2 ภาษีท้องถิ่น  
3.3 การจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4 งบประมาณรายรับรายจ่าย 
3.5 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 4.1  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสภาท้องถิ่น 
 การประชุมสภาท้องถิ่น 
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 

5.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 ข่าวสารที่เผยแพร่ 
 วิธีการ/ช่องทางการเผยแพร่ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

5.2 วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน   

6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร 
6.2 การเสริมสร้างส านึกพลเมือง  

7.1 โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง ความโปร่งใส 
7.2 โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
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ประเภทท่ี 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  
 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด 
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดแูลรกัษาความสงบ ตลอดจนปลุกจิตส านึกแห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นที่  
ได้ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็น
รากฐานส าคัญที่จะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ 
 

กรอบแนวคดิ: การบริหารจัดการความขดัแย้งและการสรา้งความสมานฉันท์สันติสุข  
รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ นั้น องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สามารถส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมโครงการโดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบที่ 1 - ในกรณี ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน แต่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น สถาบันฯ จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะที่เรียกว่า “การเสริมสร้าง
ความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์” 

รูปแบบที่ 2 - ในกรณี มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน หรือความขัดแย้งได้รับการ
แก้ไขไปแล้ว สถาบันฯ จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะที่เรียกว่า “การจัดการความขัดแย้ง” 

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า มองว่าความขัดแย้งมาจากปัญหาความสัมพันธ์ ค่านิยมที่
แตกต่างกัน ปัญหาด้านข้อมูลและการสื่อสาร ปัญหาด้านโครงสร้างที่มีระบบการจัดการที่ไม่ทั่วถึง การ
กระจายผลประโยชน์และการตอบสนองความต้องการที่ไม่เท่าเทียม โดยมี ระดับของความขัดแย้ง  ได้แก่ 

(1) ความขัดแย้งซ่อนเร้น - เป็นความขัดแย้งที่มีอยู่แต่ยังไม่เกิดเต็มที่ และยังไม่แบ่งแยกอย่าง
ชัดเจน อาจยังไม่ตระหนักว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

(2)  ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ - เป็นความขัดแย้งที่ก าลังจะปรากฏออกมา เริ่มเห็นว่ามีคู่กรณี 
มีการระบุข้อพิพาท แต่กระบวนการร่วมมือเพื่อให้เกิดการต่อรองยังไม่เกิดขึ้น 

(3) ความขัดแย้งที่ปรากฏ -  เป็นความขัดแย้งที่มีคู่พิพาทและมีการตอบโต้กันอย่างชัดเจน 
โดยอาจจะมีกระบวนการที่เข้าไปจัดการกับกรณีพิพาท 

ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ของความขัดแย้ง ได้แก่ ความขัดแย้งในตัวตน ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลกับบุคคล ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับชุมชน ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ และความขัดแย้ง
ของกฎหมาย โดยระดับความสัมพันธ์ของความขัดแย้งแต่ละระดับจะน าไปสู่ความรุนแรงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กระบวนการหรือความสามารถในการจัดการเพื่อการสลายผลความขัดแย้ง และเมื่อพิจารณาถึง “วงจร
ความขัดแย้ง” จะพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระบบคิด หรือผลพวงจากการกระจาย
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ทรัพยากรไม่เป็นธรรม และมีความแตกต่างกัน ความตระหนักรู้ถึงความขัดแย้งน าไปสู่การปรากฏชัดของ
ความขัดแย้ง ที่มีระดับความขดัแย้งและความสัมพันธข์องความขดัแย้งที่แตกต่างกัน เป็นภาวะของการเร่ง
ความขัดแย้ง ฉะนั้น กระบวนการที่ตามมาคือ “การจัดการความขัดแย้ง” ซึ่งหากกระบวนการจัดการ
ความขัดแย้งเชิงสันติวิธี ความขัดแย้งก็จะยุติลง ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี แต่หากความขัดแย้งยัง
สลายไม่ได้ ก็จะเข้าสู่วงจรความขัดแย้งใหม่ ฉะนั้น กระบวนการจัดการความขัดแย้งส าคัญ คือ “การ
เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์”  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 จากความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์สันติสุข 
การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ อาศัยเกณฑ์การประเมิน
หรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท า หรือต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น 
แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในระดับเบื้องต้น  

 หมวด 2 การจัดการองค์กรเพ่ือการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เป็นการ
พิจารณาประเมินภาวะผู้น า การให้ความส าคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ 
กลไกการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดสันติสุข
และความสมานฉันท์ โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการในแต่ละปี ว่ามีการให้ความส าคัญใน
ประเด็นการบริหารจัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติสุขสมานฉันท์ เพียงใด นอกจากนี้ ยัง
พิจารณาจากข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง หรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายใน
ชุมชนท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางนโยบายการท างานด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์อีกด้วย 

 หมวดที่ 3 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะท่ีตอบสนองความท้าทายใหม่ เป็นการ
พิจารณาจากการท างานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  การจัดท าผังเมืองและ
ปรับภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและ
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บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

 หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ ค่านิยมอื่นๆ และ
ที่ส าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 
และขจัดความขัดแย้งในสังคม 

 หมวดที่ 5 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท ์เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการ
ด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณา       

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์จ าเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ในท้องถิ่น ในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 
แผนภาพที่ 5 :  

แสดงเกณฑก์ารประเมินรางวัลพระปกเกล้า 
ประเภท การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  
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แผนภาพที่ 6 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกลา้ จ าแนกรายหมวด ประเภท การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  
 
 

 

1.1 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญให้ประชาชน
ทราบ 
1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการควบคุมภายใน 
1.6 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 

 

2.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
2.2  กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์   
2.3 การพัฒนาบุคลากรในองค์กรด้านการป้องกัน/การจัดการ
ความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 
2.4 การศึกษาวิจัย หรือจัดท าฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความ
รุนแรง หรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น 
2.5  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ 

3.1  ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส   
3.2 ด้านการจัดท าผังเมือง หรือปรับภูมิทัศน์ 
3.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ

พลังทดแทน 
3.4  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือ การแก้ไขภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ภายในจังหวัด 
3.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หรือ การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
3.6 ด้านประชาคมอาเซียน 
 
 
 

4.1  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร 

4.2 การเสริมสร้างส านึกพลเมือง 

5.1 โครงการ/กิจกรรม  ท่ีแสดงถึง การเสริมสร้างความสามัคคี 
สันติสุข และความสมานฉันท์  
5.2 โครงการ/กิจกรรม  ท่ีแสดงถึง การจัดการความขัดแย้ง 

 
จ านวนอย่างน้อย 3 โครงการ 
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ประเภทท่ี 3 ดา้นการเสริมสร้างเครือขา่ย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้
สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน  
 

หลักการ: เครือขา่ยกับการพัฒนาท้องถิ่น  
เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

โดยแต่ละกลุ่มและองค์กรยังคงมีโครงสร้างและอ านาจอิสระในการด าเนินภารกิจของตน 
ในมิติการบริหารงานภาครฐั เครือข่ายน าไปสู่ “โครงการรเิริ่มต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด าริ

ให้มีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวัดเป้าหมายของผลงานได้ มีการมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้ก าหนดโครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้ เป้าหมาย
บั้นปลายของการทุ่มเทด าเนินงานก็คือเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่า
ผลรวมจากคุณค่าของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถท าได้ตามล าพัง  โดยปราศจากการประสาน
ความร่วมมือ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นประเด็นส าคัญ 3 ประการ คือ  

 ประการแรก การให้ความส าคัญกับหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ริเริ่มเครือข่าย  

 ประเด็นที่สอง คือ เครือข่ายต้องมีเป้าหมายร่วมกัน  และเป้าหมายนั้นต้องไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงล าพัง และ 

 ประการที่สาม เครือข่ายต้องมีการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์อย่างน้อยในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  

ทั้งนี้ เครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการรวมทั้ง
สามารถเป็นเครือข่ายการงานเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งเป็นครั้งคราวหรือในช่วงเวลา หรืออาจเป็นเครือข่ายที่มี
การท างานถาวร 

เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง โครงการริเริ่มต่างๆ ท่ีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีลักษณะเป็นการด าเนินร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานร่วมกันใน
การพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกัน แบ่งปันข่าวสาร
ข้อมูลและทรัพยากร และมีกลไกประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินการสามารถเป็นได้เฉพาะกิจหรือมีความเป็นหุ้นส่วนด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มและองค์กรเหล่านั้นยังคงสามารถด ารงโครงสร้างและความอิสระในการด าเนิน
ภารกิจเฉพาะหน่วยงานของตน  
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ทั้งนี้  สามารถสรุปองค์ประกอบส าคัญของเครือข่าย 5 ประการ คือ 
(1) มีกลุ่ม/องค์กรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรริเริ่มหรือเป็น

องค์กรหลักในเครือข่าย 
(2) มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม/องค์กร 
(3) มีระบบการประสานความร่วมมือ 
(4) มีวัตถุประสงค์และมีแนวทางร่วมในการด าเนินการ 

(5) แต่ละกลุ่ม/องค์กรยังมีความเท่าเทียม และมีอิสระในการด าเนินงาน 

ประโยชน์ของเครือข่ายที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1) เครือข่ายช่วยจ ากัดจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ ถ้าปราศจากการท างานใน

ลักษณะเครือข่าย โอกาสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการหรือพัฒนาพ้ืนที่ให้ประสบ

ความส าเร็จมีน้อยมาก เพราะลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอ านาจในการจัดการประเด็นปัญหาหรือพัฒนาในพ้ืนที่

อย่างมีบูรณาการ และ ข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณและบุคลากร  

2) เครือข่ายเป็นพลังในการพัฒนาการบริการสาธารณะใหม่ๆ  และสร้างคุณค่าประชาธิปไตย  

ทั้งนี้ เครือข่ายจะเป็นวิธีการที่ทรงพลังในการท าให้ทิศทางการพัฒนาที่ปรารถนาหรือก าหนดไว้เป็นไปได้

จริง น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการบริหาร และ การพัฒนาบริการสาธารณะที่ เข้าถึงประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น อีกทั้งแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับกับวิถีประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นการ

พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกด้วย 

โดยสรุป การสร้างและบริหารเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นไม่ใช่ทุกเรื่อง
ต้องบริหารในลักษณะเครือข่าย การตัดสินใจเลือกการบริหารโครงการและกิจกรรมในลักษณะของ
เครือข่ายควรมี ปัจจัยสนับสนุนบางประการ ดังนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดบริการที่แตกต่างจากเดิมหรือเป็นบริการใหม่ให้

ประชาชน 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการทักษะและเทคโนโลยีที่ไม่มีในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(4) ในภารกิจที่ต้องด าเนินการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานและมีการแบ่ง

อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
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(5) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินงานมี
ศักยภาพและความสามารถในการเติมเต็ม ขณะเดียวกันมีความสมัครใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่าย 

เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ ความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายก็จะไม่ใช่เรื่องยาก 
 

กรอบแนวคิด 
จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินรางวัลพระปกเกล้า

ด้านการเสริมสรา้งเครือขา่ย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 
หมวด ดังนี้ 

 หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท า หรือต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น 
แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย 
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการเริ่มต้นเครือข่ายภาคประชาชน  

 หมวด 2 การจัดการองค์กรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
เป็นการพิจารณาประเมินภาวะผู้น า การให้ความส าคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ กลไกการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในการส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยง
มาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ ว่ามีการให้ความส าคัญในประเด็นการด าเนินงานแบบเครือข่ายเพียงใด 
ตลอดจนพิจารณาถึงความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่ามีการจัดท า
ฐานข้อมูลของเครือข่าย และพัฒนาการของเครือข่ายที่มีอยู่เป็นอย่างไร ก้าวหน้าและทันสมัยเพียงไร 

 หมวดที่ 3 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองความท้าทายใหม่ เป็น
การพิจารณาจากการท างานเชิงรกุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  การจัดท าผังเมืองและ
ปรับภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 
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 หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ ค่านิยมอื่นๆ และ
ที่ส าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจน
เสริมสร้างการท างานในรูปแบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

 หมวดที่ 5 การด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการ
บริหารงานและการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล       

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมจ าเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

  
แผนภาพที่ 7 :  

แสดงเกณฑก์ารประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

ประเภท การเสริมสร้างเครอืข่าย รฐั เอกชน และประชาสังคม  
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แผนภาพที่ 8 : 
 แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด ประเภท การเสริมสรา้งเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 
 

 
1.1 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญให้ประชาชนทราบ 
1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการควบคุมภายใน 
1.6 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 

 

2.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
2.2  กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม   
2.3 ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการ
ในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 
2.4 การร่วมเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
สมาคมนั้นๆ 
2.5 รูปแบบวิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการ 
อปท.อื่น ภาคประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน 
2.6 การจัดท าฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
2.7 ความยั่งยืน ต่อเนื่อง ของเครือข่าย 

3.1 ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส   
3.2 ด้านการจัดท าผังเมือง หรือปรับภูมิทัศน์ 
3.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก 

หรือพลังทดแทน 
3.4  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย  หรือ การแก้ไข

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายในจังหวัด 
3.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หรือ การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
3.6 ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

4.1  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร 

4.2 การเสริมสร้างส านึกพลเมือง 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่
เป็นเลิศ 
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ข้อแนะน าส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า เป็นการวัด “ภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก” ตามภารกิจความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมควรมีการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการ โดยมีข้อแนะน าดังต่อไปนี้ 

(1) รางวัลพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกสมัครได้ 
1 ประเภท ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง โดยกรอกใบสมัคร และจัดเตรียมเอกสารผลงานแยก
ตามประเภทรางวัล  

(2) ตั้งคณะท างานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่าย/กอง/ส านัก จ านวน 1 ชุด เพ่ือรวบรวม
ผลงานที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ โดยคณะท างานนี้ควรเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจต่อ “กรอบ
แนวคิดและตัวชี้วัด” ที่สถาบันฯ ได้ก าหนดไว้ในแต่ละประเภทรางวัล 

(3) จัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง  เพ่ือร่วมกันทบทวนกิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีกิจกรรม/โครงการ/การการกระท าใดๆ ที่สอดคล้อง
หรือบรรลุถึงตัวชี้วัดดังกล่าว และอยู่ในภารกิจของหน่วยงานใด 

(4) มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละฝ่าย/กอง/ส านักที่เป็นคณะท างานงานฯ กลับไปรวบรวมผลงานที่
ด าเนินการในปงีบประมาณที่ระบุตามที่ไดช้่วยกันแยกแยะไว้แล้วตามข้อ 2  ทั้งนี้สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ หาก
มีผลงานที่จะน าเสนออยู่มาก ควรร่วมกันพิจารณาเลือกผลงานที่โดดเด่น เป็นความคิดสร้างสรรค์ มี
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง  

(5) การน าเสนอผลงานประกอบในแต่ละตวัชีว้ัด ไม่ควรน ามาตัดต่อหรือปะติด แต่ควรมีการ
เรียบเรียงเนือ้หาของผลงานให้มีความกระชบั เพื่อใหค้ณะกรรมการเห็นเนื้อหา ที่ชดัเจน และตรงประเดน็  

(6) การกรอกเอกสารใบสมัครและการจัดท าเอกสาร  
(6.1)  ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร

หลักฐาน 
(6.2)  การแนบเอกสารหลักฐาน ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานก ากับให้ชัดเจน

ตามข้อค าถามที่ต้องการแนบเอกสารประกอบ 



 
 

 = คู่มือสมัครรางวัลพระปกเกล้า’ 62 =   

25 

** ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรให้ความส าคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อค าถามตามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบในข้อที่ให้แนบเอกสารหลักฐาน และที่ส าคัญอย่างยิ่งต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบ
ค าถามอย่างเคร่งครัด **    

(7) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยอาจให้ผู้บริหารหรือคณะท างานช่วยกันวิพากษ์
รูปแบบและเนื้อหา เพ่ือให้ผู้รวบรวมได้น าไปปรับแก้ก่อนส่งผลงานจริง 

(8) จัดส่งผลงานตามช่องทางและระยะเวลาที่สถาบันฯ ก าหนดพร้อมตรวจสอบการได้รับ
เอกสาร 
หมายเหตุ   วิธีการประเมนิตนเองเพ่ือสมคัรในรางวลัดา้นการเสริมสรา้งสันติสุขและความสมานฉนัท์ และ
รางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครในประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ มีหลักเกณฑ์ขั้นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการด าเนินกิจกรรม อาทิ   

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

 กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีภายในท้องถิ่น  

 กิจกรรมคุ้มครองสิทธิทางสังคม  

 กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพ่ือการแก้ไขปัญหาในชุมชน การใช้กระบวนการยุติธรรม
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่สมัครในประเภทรางวลัด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคม มีหลักเกณฑ์ขั้นต้น โดยต้องมีความชัดเจนที่ แสดงให้เห็นความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป หรือร่วมกับหน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร
ภาคประชาชนต่างๆ เป็นต้น 
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แนวทางการกรอกใบสมัครและการจดัท าเอกสารประกอบ 
รางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

ค าชี้แจงเบื้องต้น 
 
(1)  ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารหลักฐาน 
(2)  การแนบเอกสารหลักฐาน ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานก ากับให้ชัดเจนตามข้อค าถามที่

ต้องการแนบเอกสารประกอบ 
(3) ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อค าถามตามข้อเท็จจริง  

 ข้อใดระบุให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ จะต้องมีเอกสารแนบประกอบตามข้อเท็จจริง 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบค าถามอย่างเคร่งครัด    
  
- ส าหรับ องค์การบริหารสว่นต าบล (อบต.) / เทศบาล / เมืองพัทยา - 

 
ประเภทที่  1 รางวัลพระปกเกล้ าส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ความเป็ น เลิ ศ                

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 2 : การจดัท าโครงการและบรกิารสาธารณะ 

ข้อ  9 : ค าว่า “การแสดงบทบาทในการ
ประสานความร่วมมือ” 

หมายถึง อปท. มีโครงการ/กิจกรรมที่ อปท. มีบทบาทในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลุ่ม/องค์กรในชุมชน 
เพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งแนบเอกสาร
โครงการ/กิจกรรมประกอบ  

ข้อ 12 : ค าว่า “การจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ท าขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและ
ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน บุคคลไร้สัญชาติ 
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพติด การจัดบริการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น  
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
     โดยให้ อปท. ต้องระบุโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรม
ประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 13 ค าว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลดภาวะ
โลกร้อน  การใช้พลั งงานทางเลือก  หรือ
พลังงานทดแทน” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ท าขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น อาทิ  
     - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่งตั้งอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  
     - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดปัญหาหมอกควัน การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด เป็นต้น 
     - การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เช่น 
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าร ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารใช้ พ ลั งงาน ท ดแท น  การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่
ประชาชน เป็นต้น 
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 14 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติ” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท า ต้องมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงภัย หรือการวางแผนงาน
รองรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น 
การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัย
พิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือ
ขอความช่วยเหลือ การระดมทรัพยากรจากประชาชนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 15 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. จัดท าต้องเกี่ยวกับการ
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการ
อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น” 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น สนับสนุนการตั้ง
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 16 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ 
ประชาคมอาเซียน” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท า ต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือปรับการท างานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่นการเปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือข้อพึงระวัง
หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาทักษะด้านการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 17 ค าว่า “โครงการ/กิจกรรมเกีย่วกับ การ
แก้ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ กลยุทธ์เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น 
หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความท้าทาย ขับเคลื่อน
เคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะ
พ้ืนที่ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านการศึกษา ฯลฯ 
เป็นต้น 

โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 3 : การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
ข้อ 19 : ค าว่า “วิธีการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี  อากร 
ค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท.” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีวิธีการส่งเสริมและวิธีการอ านวย
ความสะดวกหรือจูงใจ เช่น การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน การ
ให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือวันหยุด และการมีรางวัลจูงใจให้กับ
ผู้ช าระภาษี เป็นต้น 
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ข้อ 23 : ค าว่า “มีวิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วน
อื่นๆ ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เช่น การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ การแต่งตั้ง
ตั วแทนประชาชนและการให้ ภาคส่ วนอื่ นๆ  ร่วม เป็ น
คณะกรรมการดา้นตา่งๆ และการมีช่องทางรบัแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เป็นต้น 

หมวด 4 : กิจการสภาองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
ข้อ 25 : ค าว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน” 

หมายถึง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นด้วยตนเอง (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ) และให้ 
อปท. ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ ที่เสนอโดยประชาชน 
กลุ่ม องค์กรชุมชน พร้อมแนบเอกสารข้อบัญญัติประกอบ อีก
ทั้งให้ อปท. ระบุวิธีการเผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

หมวด 5 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ 
ข้ อ  28 : ค า ว่ า  “วิ ธี ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อปท. เช่น ประกาศเสียงตามสาย/
วิทยุ/เสียงไร้สาย ติดบอร์ดส านักงาน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
ใน ชุ ม ช น  เป็ น ต้ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง ให้ แ น บ ตั วอ ย่ า งวิ ธี ก าร
ประชาสัมพันธ์ประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 29 : ค าว่า “มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของประชาชน” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีรูปแบบวิธีการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกหรือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารกับประชาชน กับ อปท. ได้ 
หรือจัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน 

หมวด 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 30 : ค าว่า “กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรม/โครงการที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น การ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็น
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเวทีลานความคิดให้กับ
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
กลุ่มผู้พิการ การมีเวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ การจัดให้มี
หอสมุดชุมชน และการอบรม สัมมนา เป็นต้น     
     โดยให้ อปท. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 31 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่ งเสริมคุณ ธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม หรือ
หมู่บ้านศีลธรรม หรือหมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 32 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมือง” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้นให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็น
พลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ การจัด
อบรม และการจัดท าสื่อต่างๆ เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 33 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ความมี วินั ย  ประชาธิป ไตย การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น    
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 34 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและ
ดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าชุมชน และการร่วมกัน
ก าหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 35 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ หมายถึง อปท. ของท่านจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
พลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของ
ชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน” 

และสนับสนุนให้มีอาสามัครพลเมืองที่หวงแหน มีความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนแอง เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสั งคมชุมชนท้ องถิ่ น ร่วมกัน  เช่น  การมี
อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 7 : โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อ 36 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น 
เป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเป็นที่
ยอมรับ หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการ
ท างานในลักษณะของงานประจ าที่ท าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดย
ต้องเป็นโครงการที่สะท้อนความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระบุ รายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบเอกสารและภาพ
โครงการ อย่างน้อย 3 แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม 
ขึ้นไป 

 
ประเภทที่  2 รางวัลพระปกเกล้ าส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ความเป็ น เลิ ศ                

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 2 : การจดัการองคก์รเพ่ือการเสริมสร้างสันตสิุขและความสมานฉันท์ 

ข้อ 12 : ค าว่า “การก าหนดวิสัยทัศน์ /พันธ
กิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

หมายถึง ให้ อปท. แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
หรือพันธกิจ นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สันติสุขและความสมานฉันท์ เช่น หน้าเว็ปไซต์ของ อปท. 
เอกสารสิ่งพิมพ์ ที่ อปท. จัดท าขึ้น เป็นต้น  

ข้อ 13 : ค าว่า “การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ด้าน

หมายถึง อปท. มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีบทบาทหน้าที่ในการ
จัดการความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
การป้องกัน / การจัดการความขัดแย้ง หรือ
การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน” 

ชุมชน เช่น แต่งตั้งนิติกรของ อปท. หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ง การแต่งตั้งอาสาสมัคร
ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น รวมทั้ง จัดให้มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถให้กับบุคลากรหรือผู้ท าหน้าที่ในการป้องกันและ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน  โดยให้ระบุวิธีการพัฒนา
บุคลากร  

ข้อ 14 : ค าว่า “การศึกษาวิจัย หรือจัดท า
ฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรง หรือ
สถานการณ์ ความขัดแย้งภายในชุมชน
ท้องถิ่น” 

หมายถึง ให้  อปท. แนบเอกสารที่ แสดงให้ เห็นถึ งการ
ศึกษาวิจัยและการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
รุนแรง หรือสถานการณ์ความขดัแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น เช่น 
สถิติสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์เด็ก
วัยรุ่นตีกัน หรือสถานการณ์ปัญหาทะเลาะวิวาท ฯลฯ เป็นต้น 
พร้อมทั้งให้ระบุรายละเอียดข้อมูล  

ข้อ 15 : ค าว่า “หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 
มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ให้ ห น่ ว ย ง า น  / 
คณะกรรมการ / บุคคล ในองค์กรหรือพ้ืนที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุข
และความสมานฉันท์ในพื้นที่” 

หมายถึง อปท. มีการจัดตั้งหน่วยงาน เช่น ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท  ศูนย์ ไกล่ เกลี่ ยความขัดแย้ ง หรือมี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการฯ (เช่น คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
คณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ฯลฯ) หรือ 
นิติกร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นกลไกระดับจังหวัด 
หรือกลไกระดับอ าเภอ เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง และเสริมสร้าง
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในชุมชนท้องถิ่น โดยระบุ
ชื่อหน่วยงาน และ วิธีการด าเนินงาน 

หมวด 3 : การจดัท าโครงการและบรกิารสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้อ 16 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน หรือ 
โครงการ/กิ จกรรม ให้ ความช่ วย เหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน 
บุคคลไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพติด การ
จัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ  17 ค าว่ า การจัดท าแผนงาน  หรือ 
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลด

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่  อปท . ท าขึ้ น เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น อาทิ  
     - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่งตั้งอาสาสมัคร
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน” 

พิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  
     - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดปัญหาหมอกควัน การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด เป็นต้น 
     - การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เช่น 
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าร ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารใช้ พ ลั งงาน ท ดแท น  การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่
ประชาชน เป็นต้น 
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 18 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณ
ภัย และภัยพิบัติ” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น มี
การประเมินความเสี่ยงภัย หรือการวางแผนงานรองรับการให้
ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น การแจ้ง
ข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติ
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือขอ
ความช่วยเหลือ การระดมทรัพยากรจากประชาชนเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  
     โดยให้ อปท.ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 19 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารง
อยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์
หมู่บ้านชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน เป็นต้น  
     โดยให้ อปท.ระบุโครงการ/กิจกรรมดงักล่าว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 
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ข้อ 20 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท า มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การเตรียมความพร้อมหรือปรับการท างานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือข้อพึงระวัง
หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้ อ  21 : ค าว่ า  “ แผน งาน /การจั ดท า
โครงการ / กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท าโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ กลยุทธ์เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น 
หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความท้าทาย ขับเคลื่อน
เคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะ
พ้ืนที่ เช่น ด้านการเกษตร ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านการจัดการความขัดแย้ง ด้านการศึกษา ฯลฯ 
เป็นต้น 

โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้ อ  22 : ค าว่ า  “จั ด ท าห รื อ สนั บ สนุ น
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรม/โครงการที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น การ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็น
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเวทีลานความคิดให้กับ
กลุ่มผู้พิการ เวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ หอสมุดชุมชน 
อบรม สัมมนา เป็นต้น     
     โดยให้ อปท. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 23 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม หรือ 
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หมู่บ้านศีลธรรม หรือ หมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 24 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้นให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชน
กับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ 
การจัดอบรม และการจัดท าสื่อต่างๆ เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 25 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
ก า ร ส่ ง เส ริ ม ค ว า ม มี วิ นั ย  ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
ม นุ ษ ย์  ห รื อ เค า ร พ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลาย” 

หมายถึง อปท.จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
ความมีวินั ย  ประชาธิป ไตย การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น    
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 26 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท.จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมประชาชน
ให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง และรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและดูแล
ปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า การ
รักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าชุมชน รวมทั้ง การร่วมกัน
ก าหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 27 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
พลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของ
ชุ มชนท้ อ งถิ่ น ขอ งตน  รวมทั้ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม” 

หมายถึง อปท. จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน มีความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสั งคมชุมชนท้ องถิ่ นร่วมกัน  เช่น  การมี
อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
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แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 28 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง หรือ
การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีวิธีให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือ
ป้องกันและการจัดการความขัดแย้ง / การเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน เช่น การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรง การท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างพลัง
ความสามัคคี และการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย เป็น
ต้น 

หมวด 5 : โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันตสิุข และความสมานฉันท์ 
ข้อ 29 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดด
เด่น เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข และ
ความสมานฉันท์” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. แสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ หรือ
อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการท างานในลักษณะ
ของงานประจ าที่ท าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่
สะท้อนความโดดเด่นการเสริมสร้างสันติสุข และความ
สมานฉันท์ 

(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง (1) การเสริมสร้าง
ความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์ หรือ (2) การ
จัดการความขัดแย้ง ทั้งนี้ สามารถน าเสนอโดยไม่จ ากัดจ านวน
โครงการ) 

 
ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 2 : การจดัการองคก์ารเพ่ือการเสริมสรา้งเครอืข่าย รฐั เอกชน และประชาสังคม 

ข้อ 12 : ค าว่า “การก าหนดวิสัยทัศน์  /         
พันธกิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม” 

หมายถึง ให้ อปท. แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
หรือพันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และประชาสังคม เช่น หน้าเว็ปไซต์ของ อปท. 
เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

ข้อ 13 : ค าว่า “การเสริมสร้างเครือข่ายหรือ หมายถึง อปท. มีรูปแบบ/วิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
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การท างานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
อื่นๆ” 

ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การประชุมระหว่างภาคีเครือข่าย 
การปรึกษาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการท างาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด เป็นต้น และ อบจ. ระบุ
ชื่อ อปท. หรือหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายปฏิบัติงาน 

ข้อ  14 : ค าว่ า  “ความร่วมมื อกั บส่ วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น ภาค
ประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการในการเข้าไปร่วมมือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  ร่วมประชุม  ร่วมเป็น
คณ ะกรรมการ ร่วมวางแผนด า เนิน งาน ให้ สนับสนุ น
งบประมาณ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น โดยเน้น
ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และเป็นทางการในลักษณะ
บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 

ข้อ 15 : ค าว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ท้องถิ่นภายในประเทศ” 

หมายถึง อปท.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการด าเนินงานผ่านกลไกการ
ท างานในลักษณะ เช่น การเป็นสมาชิกชมรม สมาชิกสมาคม 
เป็นต้น โดยระบุชื่อสมาคม / ชมรม ที่เป็นสมาชิกท้องถิ่น
ภายในประเทศ 

ข้อ 17  : ค าว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม / 
ชมรมของวิชาชีพอื่นๆ” 

หมายถึง อปท. มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสมาคมของ
วิชาชีพต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา วิชาชีพครู สังคม
สงเคราะห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
หรือท ากิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นๆ โดยระบุชื่อสมาคม / 
ชมรมของวิชาชีพที่เป็นสมาชิก 

ข้อ 18 : ค าว่า “มีความร่วมมือกับองค์กรใน
ต่างประเทศ”  

หมายถึง อปท. มีการท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรใน
ต่างประเทศ หรือ อปท. ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม หรือชมรม
ขององค์กรในต่างประเทศ หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ 
กับองค์กรระหว่างประเทศ โดยระบุรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมและชื่อองค์กรที่ร่วมมือด้วย หรือระบุชื่อสมาคม/
ชมรมขององค์กรในต่างประเทศที่ อปท. เป็นสมาชิก  

ข้อ  19 : ค าว่ า  “จั ดท าฐานข้ อมู ลขอ ง
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของเครือข่าย 
โดยให้ระบุวิธีการจัดท า เช่น การจัดท าเป็นท าเนียบสมาชิก
เครือข่าย ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่าย การจัดท าเป็นศูนย์
ข้อมูลเครือข่ายเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้า และการจัดท าเป็น
เอกสารเผยแพร่การด าเนินงานของเครือข่าย เป็นต้น พร้อมทั้ง
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แนบเอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ 

ข้อ 20 : ค าว่า “มีเครือข่ายร่วมมืออย่างมี
พัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี” 

หมายถึง อปท. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการท างาน เช่น 
เวทีแลกเปลี่ยนของสมาชิกเครือข่าย การแต่งตั้งคณะท างาน 
เป็นต้น โดยเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้อง
ระบุชื่อเครือข่าย และ ระยะเวลาในการก่อตั้ง พร้อมทั้งแนบ
เอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ 

หมวด 3 : การจดัท าโครงการและบรกิารสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้ อ  21 : ค าว่ า  “ก ารจั ด ท า แ ผน งาน /
โครงการ/กิ จกรรม ให้ ความช่ วย เหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 

หมายถึง การจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ท าขึ้น
เพ่ือให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ 
เด็กเร่ร่อน บุคคลไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพ
ติด การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 22 ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
การลดภาวะโลกร้อน  การใช้พลั งงาน
ทางเลือก หรือพลังงานทดแทน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อปท.ท าขึ้นเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น อาทิ  
     - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่งตั้งอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  
     - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดปัญหาหมอกควัน การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด เป็นต้น 
     - การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เช่น 
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าร ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารใช้ พ ลั งงาน ท ดแท น  การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่
ประชาชน เป็นต้น 
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 23 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่  อปท. จัดท า มี
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เกี่ยวกับ การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณ
ภัย และภัยพิบัติ” 

วัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงภัย หรือการ
วางแผนงานรองรับการให้ ความช่วยเหลือ เยียวยาแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ การตั้ง
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ การระดมทรัพยากร
จากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 24 : ค าวา่ “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกบัการอนรุักษ์ศิลปวฒันธรรม การ
ส่งเสริมการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น หรือ
การเสริมสรา้งอตัลักษณ์ท้องถิ่น” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น 
สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน การจัดท าฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 25 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่  อปท. จัดท า มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการเตรียมความพร้อมหรือปรับการท างาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการประเมินปัญหาทาง
สังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือ
ข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้ อ  26 : ค าว่ า  “ก ารจั ดท า แผน งาน /
โครงการ / กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. จัดท า
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ กลยุทธ์
เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความท้า
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ทาย ขับเคลื่อนเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบท เฉพาะ พ้ืนที่  เช่ น  ด้ านการเกษตร ด้ านการ
อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการความขัดแย้ง 
ด้านการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้ อ  27 : ค าว่ า  “จั ด ท าห รื อ สนั บ สนุ น
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่
จัดท าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัด
เวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวทีลานความคิดของ
ผู้สูงอายุ การจัดให้มีหอสมุดชุมชน การจัดให้มีการอบรม 
สัมมนา เป็นต้น     
     โดยให้ อปท. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 28 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริม
หมู่บ้านคุณธรรม หรือ หมู่บ้านศีลธรรม หรือ หมู่บ้านธรรมาภิ
บาล  เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 29 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท.จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้น
ให้ประชาชนได้รบัรูถ้ึงความแตกตา่งระหว่างการเป็นประชาชน
กับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ 
จัดอบรม และการจัดท าสื่อต่างๆ เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 30 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง อปท. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
ม นุ ษ ย์  ห รื อ เค า ร พ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง
หลากหลาย” 

ค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น    
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 31 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. จัดแผนงาน/ท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและ
ดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าชุมชน ร่วมทั้ง การ
ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็น
ต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 32 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

หมายถึง อปท. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน มีความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสั งคมชุมชนท้ องถิ่ น ร่วมกัน  เช่น  การมี
อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
     โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 33 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความ เข้ าใจในการด า เนิ น งานรูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ท างานกับหน่วยงานต่างๆ” 

หมายถึง อปท. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือ
ด าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย หรือสร้างความร่วมมือในการ
ท างานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดอบรมการส่งเสริมการ
ท างานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ  การท า
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างพลังเครือข่าย การให้
ความรู้ความเข้าใจในการท างานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ 
เป็นต้น 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 5 : การด าเนินโครงการความรว่มมือระหวา่งเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  

ที่เป็นเลิศ 
ข้อ 34 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดด
เด่น  เป็นเลิศด้านความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. แสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ หรือ
อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการท างานในลักษณะ
ของงานประจ าที่ท าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่
สะท้อนความโดดเด่นด้านความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

โดยระบุรายละเอียดตามหัวข้อค าถามด้านล่าง พร้อมแนบ
เอกสารและภาพโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ 

 
- ส าหรับ องค์การบริหารสว่นจังหวัด (อบจ.) - 

 
ประเภทที่  1 รางวัลพระปกเกล้ าส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ความเป็ น เลิ ศ                

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 1 : การจดัท าแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 8 : ค าว่า “บทบาทหลักในการประสาน
แผนระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด”  

หมายถึง อบจ. ท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานการ
ท างานเกี่ยวกับการจัดท าแผน โดย อบจ. มีวิธีการประสาน
แผนกับส่วนราชการ และ อปท. ในจังหวัด เช่น การเป็นแกน
หลัก หรือเป็นแม่งาน การประชุม การอบรมให้ความรู้ การจัด
สัมมนา เป็นต้น 

หมวด 2 : การจดัท าโครงการและบรกิารสาธารณะ 
ข้อ 12 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ท าขึ้นเพื่อให้
ความช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็ก
เร่ร่อน บุคคลไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพติด 
การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
    โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบ
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 13 ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การ
ลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก 
หรือพลังงานทดแทน” 

หมายถึง แผนงานโครงการ/กิจกรรมที่ท าขึ้นเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด อาทิ  
     - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่งตั้งอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  
     - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดปัญหาหมอกควัน การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด เป็นต้น 
     - การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เช่น 
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าร ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารใช้ พ ลั งงาน ท ดแท น  การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่
ประชาชน เป็นต้น 
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 14 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับ การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภยั 
และภัยพิบัติ” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงภัย หรือการ
วางแผนงานรองรับการให้ ความช่วยเหลือ เยียวยาแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ การตั้ง
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ การระดมทรัพยากร
จากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 15 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการ

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ด ารงอยู่ ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น สนับสนุนการตั้ ง
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
เสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น” พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 

ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 16 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเตรียมความพร้อมหรือปรับการท างาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการประเมินปัญหาทาง
สังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือ
ข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 17 : ค าวา่ “การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
/ กิจกรรมที่เป็นการแก้ปญัหาหรือรบัมือกบั
ความท้าทายใหม่ๆ  เฉพาะพืน้ที่” 

หมายถงึ การจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า
โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาดว้ยวธิีการ กลยุทธ์
เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เปน็แนวทางการพัฒนาที่มีความท้า
ทาย ขับเคลื่อนเคลื่อนงานชมุชนท้องถิน่ที่สอดคล้องเหมาะสม
กับบรบิทเฉพาะพ้ืนที ่เชน่ ด้านการเกษตร ด้านการ
อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ดา้นการจดัการความขดัแย้ง 
ด้านการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 

โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 3 : การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
ข้อ 19 : ค าว่า “วิธีการส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี  อากร 
ค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ.” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการส่งเสรมิและวิธกีารอ านวยความสะดวก
หรือจูงใจ เช่น การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน การให้บริการช่วง
พักเที่ยงหรือวันหยุด การมีรางวัลจูงใจให้กับผู้ช าระภาษี เป็น
ต้น 

ข้อ 22 : ค าว่า “มีวิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคส่วน
อื่นๆ ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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เช่น การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ การแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้านต่างๆ และการมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นต้น 

หมวด 4 : กิจการสภา อบจ. 
ข้อ 24 : ค าว่า “ข้อบัญญัติจังหวัดที่เสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน” 

หมายถึง ข้อบัญญัติจังหวัดที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นด้วยตนเอง (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ) และให้ 
อบจ. ระบุชื่อข้อบัญญัติจังหวัดนั้นๆ ที่เสนอโดยประชาชน 
กลุ่ม องค์กรชุมชน พร้อมแนบเอกสารข้อบัญญัติประกอบ อีก
ทั้งให้ อบจ. ระบุวิธีการเผยแพร่ข้อบัญญัติจังหวัดให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

หมวด 5 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์ 
ข้ อ  27 : ค า ว่ า  “ วิ ธี ก า ร เผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของ อบจ. เช่น ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุ/
เสียงไร้สาย ติดบอร์ดส านักงาน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งให้แนบตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์
ประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 28 : ค าว่า “มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ ของประชาชน  ” 

หมายถึง มีรูปแบบวิธีการเพ่ืออ านวยความสะดวกหรือเป็น
ช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน หรือร้องทุกข์กับ อบจ. 
ได้ หรือจัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
สถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน 

หมวด 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ  29 : ค าว่า “การจัดท าหรือสนับสนุน
แผนงาน กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร
ชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท าหรือสนับสนุนแผนงาน กิจกรรม/
โครงการที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวทีลานความคิด
ของผู้สูงอายุ หอสมุดชุมชน อบรม สัมมนา เป็นต้น     
     โดยให้ อบจ. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 30 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ มี
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เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริม
หมู่บ้านคุณธรรม หมู่บ้านศีลธรรม หมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็น
ต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 31 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่
ของพลเมือง” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้น
ให้ประชาชนได้รบัรูถ้ึงความแตกตา่งระหว่างการเป็นประชาชน
กับการเป็นพลเมือง เช่น จัดเวทีเสวนา จัดนิทรรศการ จัด
อบรม และการจัดท าสื่อต่างๆ เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 32 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่ านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น    
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 33 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และ
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและ
ดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น รณรงค์ปลูกป่า การ
รักษาสิ่ งแวดล้อม ดูแลรักษาป่ าชุมชน ร่วมกันก าหนด
กฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 34 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ ยวกับการส่ งเสริมและสนั บสนุ น ให้ มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความ

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาสามัครพลเมืองที่หวงแหน มีความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนแอง เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสั งคมชุมชนท้ องถิ่ น ร่วมกัน  เช่น  การมี
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รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน และ

อาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 7 : โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศดา้นความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อ 35 : ค าว่า “แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่
โดดเด่น  เป็น เลิศด้ านความโปร่งใส และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ 
หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมา
ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการท างานใน
ลักษณะของงานประจ าที่ท าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็น
โครงการที่สะท้อนความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

โดยระบุรายละเอียด โครงการ ตามหัวข้อค าถามด้านล่าง 
พร้อมแนบเอกสารและภาพโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ/
กิจกรรม 

 
 
ประเภทที่  2 รางวัลพระปกเกล้ าส าหรับองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ มี ความเป็ น เลิ ศ                

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 2 : การจดัการองคก์รเพ่ือการเสริมสร้างสันตสิุขและความสมานฉันท์ 

ข้อ 12 : ค าว่า “การก าหนดวิสัยทัศน์ /พันธ
กิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

หมายถึง ให้ อบจ. แนบเอกสารที่แสดงใหเ้ห็นถึงวิสัยทัศน ์หรือ
พันธกิจ นโยบาย หรือยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติ
สุขและความสมานฉันท์ เช่น หน้าเว็ปไซต์ของ อบจ. เอกสาร
สิ่งพิมพ์ ที่ อบจ. จัดท าขึ้น เป็นต้น  

ข้อ 13 : ค าว่า “การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ด้าน
การป้องกัน / การจัดการความขัดแย้ง หรือ
การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีบทบาทหน้าที่ในการ
จัดการความขัดแย้ง หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน
ชุมชน เช่น แต่งตั้งนิติกรของ อบจ. หรือ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ง การแต่งตั้งอาสาสมัคร
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ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น รวมทั้ง จัดให้มีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถให้กับบุคลากรหรือผู้ท าหน้าที่ในการป้องกันและ
จัดการความขัดแย้งในชุมชน  โดยให้ระบุวิธีการพัฒนา
บุคลากร  

ข้อ 14 : ค าว่า “การศึกษาวิจัย หรือจัดท า
ฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรง หรือ
สถานการณ์ ความขัดแย้ งภายใน ชุ มชน
ท้องถิ่น” 

หมายถึง ให้ อบจ. แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาวิจัย
และการจัดท าฐานข้อมูลเกีย่วกับสถานการณ์ความรุนแรง หรือ
สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น เช่น สถิติ
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์เด็กวัยรุ่นตี
กัน หรือสถานการณ์ปัญหาทะเลาะวิวาท ฯลฯ เป็นต้น พร้อม
ทั้งให้ระบุรายละเอียดข้อมูล  

ข้อ 15 : ค าว่า “หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ 
มีการมอบหมายให้หน่วยงาน / คณะกรรมการ 
/ บุคคล ในองค์กรหรือ พ้ืนที่  รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ในพื้นที่” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดตั้งหน่วยงาน เช่น ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท  ศูนย์ ไกล่ เกลี่ ยความขัดแย้ ง หรือมี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการฯ (เช่น คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
คณะกรรมการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ฯลฯ) หรือ 
นิติกร หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นกลไกระดับจังหวัด 
หรือกลไกระดับอ าเภอ เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง และเสริมสร้าง
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุภายในชุมชนท้องถิ่น โดยระบุชื่อ
หน่วยงาน และ วิธีการด าเนินงาน 

หมวด 3 : การจดัท าโครงการและบรกิารสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้อ 16 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ท าขึ้นเพื่อให้
ความช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็ก
เร่ร่อน บุคคลไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพติด 
การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 17 ค าว่า “การจดัท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ท าขึ้น
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น อาทิ  
     - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่งตั้งอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม  
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เป็นต้น  
     - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดปัญหาหมอกควัน การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด เป็นต้น 
     - การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เช่น 
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าร ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารใช้ พ ลั งงาน ท ดแท น  การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่
ประชาชน เป็นต้น 
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 18 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ การรองรับความเสี่ยงด้านสา
ธารณภัย และภัยพิบัติ” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงภัย หรือการ
วางแผนงานรองรับการให้ ความช่วยเหลือ เยียวยาแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ การตั้ง
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ การระดมทรัพยากร
จากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 19 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
การส่งเสริมการอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น สนับสนุนการตั้ง
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน การจัดท าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 20 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเกี่ยวกับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเตรียมความพร้อมหรือปรับการท างาน
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รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการประเมินปัญหาทาง
สังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือ
ข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 21 : ค าว่า “การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
/ กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับ
ความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ กลยุทธ์
เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความท้า
ทาย ขับเคลื่อนเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบท เฉพาะ พ้ืนที่  เช่ น  ด้ านการเกษตร ด้ านการ
อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการความขัดแย้ง 
ด้านการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 22 : ค าว่า “จัดท าหรือสนับสนุนแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท าแผนงาน/ กิจกรรม/โครงการที่
จัดท าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัด
เวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวทีลานความคิดของ
ผู้สูงอายุ หอสมุดชุมชน อบรม สัมมนา เป็นต้น     
     โดยให้ อบจ. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 23 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริม
หมู่บ้านคุณธรรม หรือ หมู่บ้านศีลธรรม หรือ หมู่บ้านธรรมาภิ
บาล เป็นต้น  



 
 

 = คู่มือสมัครรางวัลพระปกเกล้า’ 62 =   

51 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 24 : ค าว่า “แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสรมิความรูด้้านสิทธแิละหนา้ที่
ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้น
ให้ประชาชนได้รบัรูถ้ึงความแตกตา่งระหว่างการเป็นประชาชน
กับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ 
การจัดอบรม และการจัดท าสื่อต่างๆ เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 25 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น    
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 26 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสรมิให้เกดิความหวงแหน และ
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและ
ดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าชุมชน รวมทั้ง การ
ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็น
ต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 27 : ค าว่า “แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ ยวกับการส่ งเสริมและสนับสนุ น ให้ มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน มีความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสั งคมชุมชนท้ องถิ่ น ร่วมกัน  เช่น  การมี
อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
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แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 28 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง 
หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม 
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชน ให้ความรู้  ความเข้าใจแก่
ประชาชน เพ่ือป้องกันและการจัดการความขัดแย้ง / การ
เสริมสร้างความสามัคคภีายในชุมชน เช่น การจัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง การท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างพลังความสามัคคี และการให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย เป็นต้น 

หมวด 5 : โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันตสิุข และความสมานฉันท์ 
ข้อ 35 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น 
เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข และความ
สมานฉันท์” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. แสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ หรือ
อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการท างานในลักษณะ
ของงานประจ าที่ท าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่
สะท้อนความโดดเด่นการเสริมสร้างสันติสุข และความ
สมานฉันท์ 

โดยระบุโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง (1) การเสริมสร้าง
ความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์ หรือ (2) การ
จัดการความขัดแย้ง ทั้งนี้สามารถน าเสนอโดยไม่จ ากัดจ านวน
โครงการ 

 
ประเภทท่ี 3 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสรา้งเครอืข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวด 2 : การจดัการองคก์ารเพ่ือการเสริมสรา้งเครอืข่าย รฐั เอกชน และประชาสังคม 

ข้อ 12 : ค าว่า “การก าหนดวิสัยทัศน์  /       
พันธกิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม” 

หมายถึง ให้ อบจ. แนบเอกสารที่แสดงใหเ้ห็นถึงวิสัยทัศน ์หรือ
พันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม เช่น หน้าเว็ปไซต์ของ อบจ. เอกสาร
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น  
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ข้อ 13 : ค าว่า “การเสริมสร้างเครือข่ายหรือ
การท างานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
อื่นๆ” 

หมายถึง อบจ. มีรูปแบบ/วิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การประชุมระหว่างภาคีเครือข่าย 
การปรึกษาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการท างาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด เป็นต้น และ อบจ. ระบุ
ชื่อ อปท. หรือหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายปฏิบัติงาน 

ข้อ  14 : ค าว่ า  “ความร่วมมื อกั บส่ วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น ภาค
ประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการในการเข้าไปร่วมมือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น  ร่วมประชุม  ร่วมเป็น
คณ ะกรรมการ ร่วมวางแผน ด า เนิน งาน ให้ สนับสนุ น
งบประมาณ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น โดยเน้น
ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และเป็นทางการในลักษณะ
บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 

ข้อ 15 : ค าว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ท้องถิ่นภายในประเทศ” 

หมายถึง  อบจ. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการด าเนินงานผ่านกลไก
การท างานในลักษณะ เช่น การเป็นสมาชิกชมรม สมาชิก
สมาคม เป็นต้น โดยระบุชื่อสมาคม / ชมรม ที่เป็นสมาชิก
ท้องถิ่นภายในประเทศ 

ข้อ 17 : ค าว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม / 
ชมรมของวิชาชีพอื่นๆ” 

หมายถึง อบจ. มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสมาคมของ
วิชาชีพต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา วิชาชีพครู สังคม
สงเคราะห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
หรือท ากิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นๆ โดยระบุชื่อสมาคม / 
ชมรมของวิชาชีพที่เป็นสมาชิก 

ข้อ 18 : ค าว่า “มีความร่วมมือกับองค์กรใน
ต่างประเทศ”  

หมายถึง อบจ. มีการท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรใน
ต่างประเทศ หรือ อบจ. ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม หรือชมรมของ
องค์กรในต่างประเทศ หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ กับ
องค์กรระหว่างประเทศ โดยระบุรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมและชื่อองค์กรที่ร่วมมือด้วย หรือระบุชื่อสมาคม/
ชมรมขององค์กรในต่างประเทศที่ อบจ. เป็นสมาชิก  

ข้อ  19 : ค าว่ า  “จั ดท าฐานข้ อมู ลขอ ง
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท ารายละเอียดข้อมูลของเครือข่าย 
โดยให้ระบุวิธีการจัดท า เช่น การจัดท าเป็นท าเนียบสมาชิก
เครือข่าย ท าเนียบคณะกรรมการเครือข่าย การจัดท าเป็นศูนย์
ข้อมูลเครือข่ายเพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้า และการจัดท าเป็น
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เอกสารเผยแพร่การด าเนินงานของเครือข่าย เป็นต้น พร้อมทั้ง
แนบเอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ 

ข้อ 20 : ค าว่า “มีเครือข่ายร่วมมืออย่างมี
พัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ป”ี 

หมายถึง อบจ. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการท างาน เช่น 
เวทีแลกเปลี่ยนของสมาชิกเครือข่าย การแต่งตั้งคณะท างาน 
เป็นต้น โดยเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้อง
ระบุชื่อเครือข่าย และ ระยะเวลาในการก่อตั้ง พร้อมทั้งแนบ
เอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ 

หมวด 3 : การจดัท าโครงการและบรกิารสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้ อ  21 : ค าว่ า  “ก ารจั ด ท า แ ผน งาน /
โครงการ/กิ จกรรม ให้ ความช่ วย เหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ.ท าขึ้น
เพ่ือให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ 
เด็กเร่ร่อน บุคคลไร้สัญชาติ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ติดยาเสพ
ติด การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น 
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้ อ  22 : ค าว่ า  “ก ารจั ด ท าแ ผน งาน /
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลด
ภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ท าขึ้น
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น อาทิ  
     - การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แต่งตั้งอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่ งแวดล้อม ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  
     - รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดปัญหาหมอกควัน การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน รณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด เป็นต้น 
     - การใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เช่น 
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ก าร ให้ ค ว าม รู้ เกี่ ย วกั บ ก ารใช้ พ ลั งงาน ท ดแท น  การ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่
ประชาชน เป็นต้น 
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 
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ข้ อ  23 : ค าว่ า  “ก ารจั ดท าแ ผน งาน /
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ การรองรับความ
เสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่ เกิดขึ้น มีการประเมินความเสี่ยงภัย หรือการ
วางแผนงานรองรับการให้ ความช่วยเหลือ เยียวยาแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ การตั้ง
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ การระดมทรัพยากร
จากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้ อ  24 : ค าว่ า  “ก ารจั ด ท าแ ผน งาน /
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น หรือการเสริมสร้างอัตลักษณ์
ท้องถิ่น” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น 
สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน การจัดท าฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้าน ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้ อ  25 : ค าว่ า  “ก ารจั ด ท าแ ผน งาน /
โครงการ/กิ จกรรม เกี่ ยวกั บ  การเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน” 

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเตรียมความพร้อมหรือปรับการท างาน
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการประเมินปัญหาทาง
สังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น เช่น การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน และ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือ
ข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทักษะ
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้ อ  26 : ค าว่ า  “ก ารจั ดท าแ ผน งาน /
โครงการ / กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือ

หมายถึง การจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. จัดท า
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ กลยุทธ์
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รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เฉพาะพ้ืนที่” เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีความท้า

ทาย ขับเคลื่อนเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสม
กับบริบท เฉพาะ พ้ืนที่  เช่ น  ด้ านการเกษตร ด้ านการ
อุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการจัดการความขัดแย้ง 
ด้านการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น 

โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบ
เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้ อ  27 : ค าว่ า  “จั ด ท าห รื อ สนั บ สนุ น
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้  และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. การจัดท าหรือสนับสนุนแผนงาน/มีกิจกรรม/
โครงการที่จัดท าเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพ
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวทีลานความคิด
ของผู้สูงอายุ การจัดให้มีหอสมุดชุมชน การจัดให้มีการอบรม 
สัมมนา เป็นต้น     
     โดยให้ อบจ. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ  28 : ค าว่า “มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และ
ศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชน
ในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริม
หมู่บ้านคุณธรรม หรือ หมู่บ้านศีลธรรม หรือ หมู่บ้านธรรมาภิ
บาล เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ  29 : ค าว่ า “มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้น
ให้ประชาชนได้รบัรูถ้ึงความแตกตา่งระหว่างการเป็นประชาชน
กับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ 
จัดอบรม และการจัดท าสื่อต่างๆ เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 
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ข้อ  30 : ค าว่ า “มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย 
ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพความแตกต่าง
หลากหลายในชุมชนท้องถิ่น    
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ  31 : ค าว่ า “มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความ
หวงแหน และความเป็น เจ้าของชุมชน
ท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบและ
ดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า 
การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าชุมชน ร่วมทั้ง การ
ร่วมกันก าหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็น
ต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ  32 : ค าว่ า “มีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน  และ
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม” 

หมายถึง อบจ. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน มีความรู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสั งคมชุมชนท้ องถิ่ น ร่วมกัน  เช่น  การมี
อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน และ
อาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
     โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

ข้อ 33 : ค าว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความ เข้ าใจในการด า เนิ น งานรูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ท างานกับหน่วยงานต่างๆ” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนา
ประชาชนให้มีความรู ้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อด าเนินงาน
ในรูปแบบเครือข่าย หรือสร้างความร่วมมือในการท างานกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดอบรมการส่งเสริมการท างานใน
รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ การท าสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างพลังเครือข่าย การให้ความรู้ความ
เข้าใจในการท างานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น 

โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบ
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เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบค าถาม 

หมวด 5 : การด าเนินโครงการความรว่มมือระหวา่งเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  
ที่เป็นเลิศ 

ข้อ 34 : ค าว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดด
เด่น  เป็นเลิศด้านความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. แสดงให้เห็นถึงความโดด
เด่นของการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานเป็นที่ยอมรับ หรือ
อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการท างานในลักษณะ
ของงานประจ าที่ท าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่
สะท้อนความโดดเด่นด้านความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

โดยระบุ รายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อ
ค าถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและภาพโครงการ อย่าง
น้อย 3 โครงการ/ เครือข่าย  
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รายชื่อคณะกรรมการ 
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับ  

“รางวัลพระปกเกล้า” 
 

 1. ศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย กรรมการที่ปรึกษา 
 2. ศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองประธานกรรมการคนที่ 1 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่ 2 
 5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน กรรมการ 
 6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน กรรมการ 
 7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ หรือผู้แทน 
กรรมการ 

 8. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ หรือผู้แทน 

กรรมการ 

 9. ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน 

กรรมการ 

10. ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ตระกูล  มีชัย กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล กรรมการ 
14. ดร.อรพนิท์ สพโชคชัย กรรมการ 
15. พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ กรรมการ 
16. ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล กรรมการ 
17. ดร.พิรียุตม์  วรรณพฤกษ์ กรรมการ 
18. ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ กรรมการ 
19. นายศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ 
20. นายภควัต อัจฉริยปัญญา กรรมการ 
21. นายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการ 
22. นายพรชัย ปุณวัฒนาพร กรรมการ 
23. นายเอกวัฒน์ สุวรรณ กรรมการ 
24. นายสยาม เจริญอินทร์พรหม กรรมการ 
25. นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา กรรมการและเลขานุการ 
26 นางสาววิลาวัณย์  หงษ์นคร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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60 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
โครงการรางวัลพระปกเกลา้ 

 
ติดต่อ 

1. นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา 
2. นางสาววิลาวัณย ์  หงษ์นคร 
โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 

 
ที่อยู่ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกลา้ 

ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชัน้ 5 (โซนทิศใต)้ 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวฒันะ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 
10210 

 


