


การประเมินและคัดเลือก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า

และใบประกาศเกียรติคุณ

สถาบันพระปกเกล้า

มีกระบวนการหลักดังนี้



ด้านการเสริมสร้างสันติสุข


และความสมานฉันท
์


ด้านความโปร่งใส

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน



เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการ

ปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใส

ในการบริหารงาน และหลักการมีส่ วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวคิดสำคัญ

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็น

หน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนใน

พื้นที่มากที่สุด ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง

ใ นก า รดู แ ล รั ก ษ า ค ว ามส งบ  

ตลอดจนปลุกจิตสำนึกแห่งพลัง

ความสามัคคีของคนในพื้นที่ได้ทำ

หน้าที่เป็นหน่วยงานในการเสริม

สร้างสันติสุขและความสมานฉันท ์

ให้ เ กิ ดขึ้ น ในท้ อ งถิ่ น อั น เป็ น

รากฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดความ

สนัตสิขุสมานฉนัท์ในระดบัชาต ิ



กรอบแนวคิดสำคัญ

ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย
รัฐ
เอกชน
และประชาสังคม


เพือ่สง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในฐานะหนว่ยงานหลกัทีท่ำหนา้ทีบ่รหิารจดัการ

ท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที ่ได้แก ่ภาครัฐ  

ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม ในการรว่มมอืพฒันาทอ้งถิน่ไปสูเ่ปา้หมายของการพฒันา 

ทีย่ัง่ยนืรว่มกนั

กรอบแนวคิดสำคัญ

ขั้นที่
1
การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ


 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 

2562 โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ในใบสมัคร  

     ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัล 

พระปกเกล้า ประจำปี 2562 ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยทำการเลือก 

ประเภทรางวัลฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในหน้าแรกของใบสมัคร และต้องกรอกข้อมูล 

ให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของรางวัลฯ ซึ่งมีการแยกประเภท

รางวัลฯ ไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆ

ขั้นที่
2

การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น


 คณะวิจัยทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร

เข้าร่วมโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และ 

ตวัชีว้ดัขัน้พฒันา (แยกตามประเภท) ในขัน้นีห้ลกัฐานและเอกสารประกอบการพจิารณา

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณา 

คัดเลือกฯ จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน 

ขั้นที่
3
การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น


ขั้นที่3.1การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

 คณะวิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการ

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในประเด็นต่างๆ   

ขั้นที่3.2การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 คณะวิจั ยได้ดำ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ ม  

การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำเนินงานของโครงการ

และกิจกรรม        

ขั้นที่
4
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่


 จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 - 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 

ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จะได้รับการพิจารณาเพื่อการศึกษา

ข้อมูลในพื้นที่โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ    

ขัน้ที
่5
การคดัเลอืกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่รบัรางวลัพระปกเกลา้
2562


 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้ว ได้จัดให้มี 

การประชุมพิจารณาข้อมูลที่ ได้จากการลงพื้นที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นแห่งใดมีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มี “ความเป็นเลิศ”

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่ “ผ่านเกณฑ์” และสมควรได้รับใบประกาศ

เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า  

 ทั้งนี้ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯจะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการ

ร้องเรียนที่ได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย,สำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน,คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในประเด็นเรื่อง

การทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วย

ด้าน
ความโปร่งใส
และส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

7.โครงการโดดเด่น
เป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

1.การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2.การจัดทำ
โครงการ
และบริการ
สาธารณะ

3.การบริหาร
การเงินการคลัง
ท้องถิ่น

4.กิจการ
สภาท้องถิ่น

5.การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

6.การส่งเสริม
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ของประชาชน

ด้านการ
เสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐเอกชน
และประชาสังคม

1.ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน

2.การจัด
องค์กรเพื่อ
เสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ
เอกชน

และประชา-
สังคม

3.การจัดทำโครงการ
และบริการสาธารณะ

เพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่

4.การ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
และความ

เข้มแข็งของ
ประชาชน

5.โครงการ
ความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่าย
รัฐเอกชน

และประชาสังคม
ที่เป็นเลิศ

ด้าน
การเสริมสร้าง

สันติสุข
และความ
สมานฉันท์

1.ตัวชี้วัด
ขั้นพื้นฐาน

2.การจัด
องค์กรเพื่อ
เสริมสร้าง
สันติสุข
และ

ความสมานฉันท์

3.การจัดทำโครงการ
และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่

4.การ
ส่งเสริม
ศักยภาพ
และความ

เข้มแข็งของ
ประชาชน

5.โครงการ
ที่โดดเด่น

เป็นเลิศด้าน
การเสริมสร้าง

สันติสุขและ
ความสมานฉันท์

 กรอบแนวคิดสำคัญ

ประเภทที่  

ประเภทที่  

ประเภทที่  

กระบวนการ
ประเมินและคัดเลือก

เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า





สถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ 
ประธานรัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา การปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐาน 
ที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และ 
ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้
ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อมาในปี 2552 สถาบันได้ขยายรางวัลพระปกเกล้า 
ให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้าง
เครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น 

“การสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น”

ประเภท
รางวัลพระปกเกล้า

ประเภทที่ 1  
รางวัลพระปกเกล้า 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเภทที่ 2  
รางวัลพระปกเกล้า 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

ประเภทที่ 3  
รางวัลพระปกเกล้า 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  
 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าประจำปีพ.ศ.2562
ได้แบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้

ทั้งนี้สถาบันฯจะจัดให้มีการมอบรางวัล
พระปกเกล้าประจำปีพ.ศ.2562แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
ของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
ในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า
(KPICongress)ในเดือนพฤศจิกายน2562

การมอบรางวัลพระปกเกล้า 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในด้านต่างๆ ที่กล่าวมา  
แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า  

ออกเป็น 2 ระดับ คือ 

โล่รางวัลพระปกเกล้า
พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสิน
ของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ 

ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆโดย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
www.kpi.ac.th

หลักการและเหตุผล

การมอบรางวัล
พระปกเกล้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่



วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5

เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210

โทรศัพท์0-2141-9566-70โทรสาร0-2143-8175

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า2562ได้ที่
www.kpi.ac.th



กำหนดรับสมัคร 
ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่  
31 พฤษภาคม 2562 

ประจำปีพ.ศ.2562

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 19 
ไปกับ “รางวัลพระปกเกล้า”  

พัฒนานวัตกรรม สร้างสรรค์งานคุณภาพ ยกระดับท้องถิ่นไทย 

สถาบันพระปกเกล้า  
ขอเชญิชวนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่  
เขา้รว่มโครงการรางวลัพระปกเกลา้ ประจำป ี2562 



