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วัตถุประสงค์
ของรางวัลพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า	 ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ	 ภายใต้การกำากับดูแลของประธาน

รัฐสภา	 มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	 ได้

เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า	และใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน

พระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 ตั้งแต่ปี	 2544	 เป็นต้นมา	 ซึ่งให้ความสำาคัญกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารงานที่ โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน	

ต่อมาในปี	2552	สถาบันพระปกเกล้า	ได้เล็งเห็นความจำาเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้น	จึงได้ขยายประเด็นสำาหรับการมอบรางวัลพระปกเกล้า	ให้

ครอบคลุมการดำาเนินงานของท้องถิ่น	อันได้แก่	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการ

ท้องถิ่น	 การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ในท้องถิ่น	 และการเสริมสร้างเครือข่ายจาก

ภาคส่วนต่างๆ	 ในการดำาเนินงานพัฒนาท้องถิ่น	 ดังนั้นตั้งแต่ปี	 2552	 เป็นต้นมา	 รางวัลพระ

ปกเกล้า	จึงแบ่งออกเป็น	3	ประเภทรางวัล	และ	ในปี	2555	สถาบันพระปกเกล้า	ได้จัดให้มีการ

มอบรางวัลพระปกเกล้า	ใน	3	ด้านรางวัล	ดังนี้

  • ด้านที่ 1	 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ																		

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

  • ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ																	

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

  • ด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ																					

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม

ทั้งนี้	 สถาบันฯ	 จะจัดให้มีการมอบ	 รางวัลพระปกเกล้า	 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ผ่านการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า	 ในงานประชุมวิชาการประจำาปี

สถาบันพระปกเกล้า	ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้า 

2556
การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำาปี 2556 

ทั้ง 3 ประเภทรางวัล แบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ประเภท คือ

• โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ	แล้วว่ามีความ

เป็นเลิศในด้านนั้นๆ

• ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ	 แล้วว่าผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ ในด้านนั้นๆ

หมายเหต	ุ 	 สถาบันพระปกเกล้า	 กำาหนดให้มีรางวัลพระปกเกล้า	 ประเภท	 “รางวัลพระปกเกล้า
ทองคำา”	 ซึ่งจะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ	

ในด้านเดียวกันมาแล้ว	2	ครั้ง	ในระยะเวลา	5	ปี	นับย้อนหลังไป	ซึ่ง	รางวัลพระปกเกล้าทองคำา	จะ

มีขึ้นทุกๆ	2	ปี	โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัลพระปกเกล้าทองคำา	คือ	ปี	2555	ที่ผ่านมา
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คุณค่าและประโยชน์
ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า

รางวัลพระปกเกล้า..เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง																								
ส่งผลงานเข้ารับการประเมินจากสถาบันฯ	 โดยความสมัครใจ	ทั้งนี้	ประโยชน์ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะได้รับ	มีดังนี้

1...ในการประเมินรางวัลพระปกเกล้า	 เมื่อเสร็จสิ้นการดำาเนินการในโครงการ	 สถาบัน	
จะส่งข้อมูล	(Feedback)	กลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ	ที่เข้าร่วมโครงการ	ทำาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบระดับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองเม่ือ
เทียบกับท้องถิ่นอื่นๆ	 ในประเภทเดียวกัน	 รวมถึงทราบจุดเด่น	 และจุดบกพร่องในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงในอนาคต	 นอกจากนี้ยังมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ	 ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้	 และนำาแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาประยุกต์ ใช้
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม

2...เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..กระตุ้นให้เกิดการ		
เรียนรู้	 การตรวจสอบระบบการทำางานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง	 และนำาไปสู่การ
สร้างการทำางานเป็นทีม	 (ในกระบวนการทำาความเข้าใจตัวชี้วัด	 และการเก็บรวบรวมผลงาน)	
การนำาเสนอผลงานท้ังในรูปแบบเอกสาร..และการนำาเสนอต่อคณะกรรมการ..ซึ่งต้องคำานึง
ถึงการนำาเสนอที่ตรงประเด็นชัดเจนและกระชับ..ซึ่งจะส่งผลต่อการดำาเนินงานขององค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

3...กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมานั้น	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นหลักในการพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ	 ในการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อบรรลุความเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ	 ตามที่ตนเองประสงค์	 และ
ยังนำาไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย

4...กระบวนการเก็บรวบรวมผลงาน..ช่วยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น..
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มีการประสานข้อมูลจากกองหรือสำานักที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้การเก็บรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัด
ยังสามารถรายงานผลการพัฒนาด้านต่างๆ	ให้แก่ประชาชน	ได้รับทราบเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น	 และทำาให้ประชาชนเห็นภาพการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	ว่ามีแนวทางการพัฒนาอย่างไรนำาไปสู่การบรรลุความมุ่งหวังในแต่ละประเภทของรางวัลพระ
ปกเกล้าหรือไม่	รวมถึงหากยังขาดตัวชี้วัดใด	ก็สามารถหาแนวทางเพื่อจัดการแก้ไขและพัฒนาใน
ประเด็นที่ยังขาดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

5...ผลงานท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..จะถูกรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ ใน
วันมอบรางวัลพระปกเกล้า	 ที่สถาบันฯ	 จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี	 และยังถูกเผยแพร่ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ัวประเทศอีกด้วย..ทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับรางวัลพระ
ปกเกล้ามีชื่อเสียง	และเป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น

6...องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน..ที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมิน
รางวัลพระปกเกล้า	 จะได้รับการวบรวมรายชื่อในฐานข้อมูลเครือข่ายรางวัลพระปกเกล้า	 โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินจะได้รับการส่งเสริม	 สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียน
รู้ศึกษาดูงาน..และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ..ส่วนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการประเมินจะได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่จะช่วยยกระดับของท้องถิ่น	 ให้เข้าสู่มาตรฐานรางวัลพระ
ปกเกล้าในโอกาสต่อไป

7...ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับการพิจารณาให้มีความเป็นเลิศเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า	 มีสิทธิ์ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากสถาบันฯ	 ในการเข้าศึกษาอบรมใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันฯ	ได้แก่

	 a.	หลักสูตร	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับผู้บริหารระดับสูง

	 b.	หลักสูตร	การเสริมสร้างสังคมสันติสุข	และ

	 c.	หลักสูตร	การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
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กระบวนการประเมินและคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน..ท่ีมีความสนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า..ประจำาปี..2556..
ต้องใช้ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ	2555	 (ตั้งแต่วันที่	 1	ต.ค.2554	ถึง	 30	ก.ย.
2555)	สำาหรับกรอกลงในใบสมัคร	

ทั้งนี้...การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้าประจำาปี	
2556	มีกระบวนการหลัก	ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	ประจำาปี	2556	โดย
กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ตามที่ ได้กำาหนดไว้ ในใบสมัคร	

ทั้งนี้	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	 ประจำาปี	
2556	ได้เพียง	1	ประเภทรางวัลเท่านั้น	โดยทำาการเลือกประเภทรางวัลฯ	ตามที่ ได้กำาหนดไว้ ในหน้า
แรกของใบสมัคร	 และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำาหนดไว้ ในแต่ละประเภทของรางวัลฯ	
ซึ่งมีการแยกประเภทรางวัลฯ	 ไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆ	ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำา
ใบสมัครมาจาก	2	ช่องทางสำาคัญ	ได้แก่

1)	 สถาบันฯ..จัดส่งใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตรง

2)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..สามารถดาวน์ โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันฯ	

				ที่	www.kpi.ac.th

ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น

	 คณะวิจัยฯ..ทำาการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด	โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน	และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา	(แยกตาม

ประเภทรางวัลฯ)	 ในขั้นนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง..ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ..จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่าง
ถี่ถ้วน	

	 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน..ซึ่งเป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำาหรือต้อง
ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	 ตามระเบียบ	 และกฎหมาย	 เช่น	 แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 เปิดเผยรายรับรายจ่าย	 การจัดทำาแผนการจัดซื้อ			

7



จัดจ้าง	เป็นต้น	หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด	ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตัวใดตัวหนึ่ง
แล้ว	จะถือได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้น

ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา	 เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการดำาเนินงาน	 ตามอำานาจหน้าที่	
ที่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้น	 รวมทั้งมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงาน	 ก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ	ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น

“ทั้งนี้	 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น	 จะถูกนำามาแปลงเป็นข้อคำาถามในใบ
สมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า	 ในแต่ละประเภท	 ซึ่งจะมีการคิดคะแนนที่ ให้น้ำาหนัก
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด”

ขั้นที่ 3  การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น

ขั้นที่	3.1	การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

	 คณะวิจัยฯ	ได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ		

ขั้นที่	3.2	การประเมินการดำาเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะวิจัยฯ	ได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย	การสนทนากลุ่ม	การสังเกตการณ์	และ
การสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่การดำาเนินงานของโครงการและกิจกรรม		

ขั้นที่ 4  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำาการศึกษาข้อมูลในพื้นที่

ในขั้นตอนนี้	จะเกิดขึ้นหลังจากคณะวิจัยฯ	นำาเสนอผลคะแนนที่ ได้จากการประเมินตามขั้นที่	2	และ	
ขั้นที่	 3	 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ	 จะมีการประชุมเพื่อกำาหนดการลงพื้นที่ประเมินจริงใน
ภาคสนาม	โดยเกณฑ์ ในการพิจารณาประเมินขั้นนี้	พิจารณาจาก

1.	การนำาเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

2.	การสังเกตสภาพทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และสภาพทั่วไปของเมืองโดยรวม	และ

3.	การเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างที่ดี

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 2556

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ	 ทำาการศึกษาข้อมูลในพื้นที่แล้ว	 ได้จัดให้มีการประชุม
พิจารณาข้อมูลที่ ได้จากการลงพื้นที่	และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความเหมาะ
สมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า	ในฐานะที่มี	“ความเป็นเลิศ”	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใด
ที่	“ผ่านเกณฑ์”	และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า		

ทั้งนี้	 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	 จะมีการพิจารณาโดยนำาข้อมูลการร้องเรียนที่ ได้จาก	
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ		
(ปปช.)	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ปปท.)	 และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 	 ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหาร
งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร่วมด้วย

8



แผนภาพที่ 1 : แสดงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า  ประจำาปี 2556

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเข้าร่วมในโครงการ 
(1 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 56) 

 

ขั้นที่ 3 การประเมนิคุณสมบัติเฉพาะ
ประเดน็ (นักวิจัยลงพื้นที่ภาคสนาม) 

(10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม) 
 

การขออนุเคราะห์ข้อมูลในประเด็นความ
โปร่งใสและเรือ่งร้องเรียนของ อปท.ท่ี
ผ่านการประเมนิในเบื้องต้น จาก ป.ป.ช. 

/ ป.ป.ท. / สตง. และ 
กรมส่งเสรมิการ ปกครองท้องถิน่ 

(11 กันยายน -  30 กันยายน 2556) 
 

ขั้นที่ 4  คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ  
ลงพื้นที่รอบสุดท้าย 

(16 กันยายน – 25 ตุลาคม 
2556) 

 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า  

(ประมาณ 27-31 เดือนตุลาคม 2556) 
 

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า  
ประจ าปี 2556 

(วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556) 

ขั้นที่ 2 การประเมินคณุสมบัติขั้นตน้ 
(17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน) 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
 

ส่งผลขอ้มูล 
Feedback 
กลับไปยัง
องค์กร
ปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
เพื่อทราบ
ข้อบกพร่อง 

(จะ
ด าเนินการ
แจง้กลับ
ประมาณ
เดือน

ธันวาคม 
2556) 
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รางวัลพระปกเกล้า	เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นที่

สมัครเข้าร่วมการพิจารณาฯ	ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำาเนินงานในท้องถิ่น	ที่

ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	และมุ่งแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเป็นสำาคัญ	ทั้งนี้	รางวัลพระปกเกล้า	

ได้แบ่งเป็น	3	ประเภทรางวัลและในแต่ละประเภทรางวัล	มีกรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมินฯ	ที่แตกต่าง

กันไป	ดังนี้

ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	 มีวัตถุประสงค์สำาคัญ

เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำาคัญของหลักธรรมาภิบาลใน

การปกครองท้องถิ่น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน	 และหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรอบแนวคิด: ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ความโปร่งใส (Transparency)
ความโปร่งใส	 (Transparency)	 หมายถึง	 การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ตรงไปตรงมา	 รวม

ทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นและเชื่อถือได้ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำาเสมอ	 ตลอดจนมี

การวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย	

	 ทั้งนี้	 ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า	 กรอบแนวคิดในประเด็นความโปร่งใสนั้น	 จะเน้นในบริบทที่

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหาวิธีการทำางานที่มีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรง

ไปตรงมา	 ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล	 ได้สะดวก	 และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้	 โดยต้องถือ

ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม	พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร	พ.ศ.	 2539	และแนวทาง

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร	ตลอดจนวิธีการต่างๆ	เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส	มีประเด็นดังต่อไปนี้	

	 1)..การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีและรายจ่ายเพิ่มเติม

	 2)..การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้ผลเสียของ

ประชาชน

	 3)..การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว	โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่	รวมทั้งผลได้

ผลเสียแก่ประชาชน	

													รวมทั้งมติอื่นๆ	ที่ประชาชนควรทราบ

	 4)..การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น	 จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมสภา	 ซึ่งสภาต้องอำานวยความ

สะดวกตามสมควร

	 5)..การเผยแพร่ข้อบังคับตำาบล	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 คำาสั่ง	 รวมทั้งข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้

และประชาชนต้องปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด
“รางวัลพระปกเกล้า 2556”
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	 6)..การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน..รวมทั้งเง่ือนไขการติดต่องานกับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	 ได้แก่	 การชำาระภาษีต่างๆ	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น	 ให้ประชาชนรู้ว่า	มีขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างไร	ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานานเท่าใด

	 7)	การเผยแพร่ผลการดำาเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	 8)	การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง	โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา

	 9)	การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน	–	การคลัง

	 10)..การเผยแพร่ข้อมูลอื่น..ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์แก่

ประชาชน

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation)
การมีส่วนร่วมของประชาชน	 (Participation)	 เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี

โอกาสแสดงทัศนะ	 และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน	 รวมทั้งมีการนำา

ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำาหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ	 การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด	กล่าวคือ	เป็นการสื่อสารสองทาง	ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่ง

สรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม	 ทั้งนี้การมีส่วน

ร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ	กล่าวคือ	เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ	

การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา	 เป็นการสร้างฉันทามติ	 และทำาให้ง่ายต่อการนำาไปปฏิบัติ	 อีกทั้งช่วย

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน	“กรณีที่ร้ายแรงที่สุด”	ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม	และช่วยให้

ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน	

ทั้งนี้	 ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า	 กรอบแนวคิดในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น	 ให้ความ

สำาคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 5	 ระดับ	 โดยแต่ละระดับหมายถึงสัดส่วนของบทบาทของ

ประชาชนในกิจกรรมนั้น	 ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงนั่นหมายถึงบทบาทของประชาชนสูง

ตามไปด้วย	การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง	5	ระดับ		(ดังแผนภาพ)	ได้แก่	

(1)	 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร	 :	 เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับต่ำาที่สุด	 บทบาท

ของประชาชนน้อยมาก	เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ ไหน	ดังนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้อยู่ ในลักษณะ

การให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชนเช่น	การจัดทำาสื่อเผยแพร่		

(2)	 การมีส่วนร่วมในระดับหารือ	 :	 เป็นลักษณะของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จ

จริง	 แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ	 รูปแบบการมีส่วนร่วมใน

ลักษณะนี้เช่น	การสำารวจความคิดเห็น	การประชุมสาธารณะ

(3)	 การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท	 :	 เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำางานตลอด

กระบวนการตัดสินใจ	 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมีจุด

มุ่งหมายชัดเจน	 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ	 รูปแบบการมีส่วนร่วม

ในขั้นนี้	 เช่น	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้ ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมใน

ระดับการร่วมมือ	 เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วน

ร่วมในขั้นนี้

(4)	 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ	 :	 เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง	 โดย
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ประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจะทำางานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ	 ฉะนั้น	 ความคิดเห็น

ของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง	 รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้เช่น	 คณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐและเอกชน	และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน

(5)	การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำานาจให้ประชาชน	:	เป็นขั้นที่ ให้ความสำาคัญบทบาทประชาชนในระดับ

ที่สูงสุด	 เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ	 รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจะดำาเนินการตามการตัดสินใจนั้น	

รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดีคือ	การลงประชามติ	หรือสภาเมือง

แผนภาพที่ 2 : แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
	

เกณฑ์การประเมิน
	 ภายใต้หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น	 การประเมินรางวัล

พระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้

วัด	แบ่งเป็น	7	หมวด	ดังนี้

• หมวดที่ 1	 การจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น	 เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย	 ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่ง

ตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น	และคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ขั้นตอนการจัดทำาหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น	และขั้นตอนการติดตามประเมิน

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	

• หมวดที่ 2	 การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะ	 เป็นการพิจารณาประเมินกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดทำาโครงการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยให้

ความสำาคัญกับการจัดทำาโครงการหรือการบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่น	ซึ่งนำาไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการดำาเนินงาน	

• หมวดที่ 3	 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น	 เป็นการพิจารณาประเมินการบริหารงานทางด้าน

การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องมีความโปร่งใสและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านนี้อย่างชัดเจน

• หมวดที่ 4	 กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น	 เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น	 ซึ่งสภาท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญทางด้านนิติบัญญัติในการพิจารณาข้อ

บัญญัติท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น	และติดตามตรวจสอบการทำางานของฝ่ายบริหาร	

• หมวดที่ 5	 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เป็นการพิจาณาประเมินกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน	 เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

 
 

 
 
 

 
ให้ข้อมูลข่าวสาร 

Inform 
หารือ 

Consult 
เข้ามามีบทบาท 

Involve 
สร้างความ
ร่วมมือ 

Collaborate 

เสริมอ านาจ 
Empower 
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ประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น	

• หมวดที่ 6	 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน	 เป็นการพิจารณาประเมิน

กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน	 ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดย

ทั่วไป	การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง	การปลูกฝังจิตสำานึกสาธารณะ	ค่านิยมอื่นๆ	และที่สำาคัญการ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น	 ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยสำาคัญ

ประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น	

•  หมวดที่ 7 โครงการที่ โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	

เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงความโปร่งใสและ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ	 เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการ

ดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล						

กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่ง

เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำาเป็นต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน	 และการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นในมิติต่างๆ	รวม	7	มิติ	ดังแผนภาพต่อไปนี้	

แผนภาพที่ 3 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า

ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

1. การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2. 
การจัดท าโครงการ

และบริการสาธารณะ 

3. การบริหารการเงิน
การคลังท้องถ่ิน  

4. กิจการสภาท้องถ่ิน 

5. การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และการรับ

เรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ 

6. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชน 

7. โครงการโดดเด่น 
เป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 



ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลัก

ดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด	 ซึ่งมีหน้าที่

โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบ	ตลอดจนปลุกจิตสำานึกแห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นที่		ได้ทำาหน้าที่

เป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	 ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น	 อันเป็นรากฐานสำาคัญที่จะ

ก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ ในระดับชาติ

กรอบแนวคิด: การบริหารจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์สันติสุข 
	 โครงการรางวัลพระปกเกล้า	 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	 นั้น	 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	สามารถส่งโครงการ/กิจกรรม	เข้าร่วมโครงการโดยแบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบ	คือ

รูปแบบที่ 1 -	 ในกรณี	 ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน	แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้

ความสำาคัญในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมต่างๆ	 ที่เป็นมาตรการป้องกันความขัดแย้งที่จะ

เกิดขึ้นในท้องถิ่น	 สถาบันฯ	 จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะที่เรียกว่า	 “การเสริมสร้างความสามัคคี	

สันติสุข	และความสมานฉันท์”

แผนภาพที่ 4 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จำาแนกรายหมวด ประเภท 

ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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รูปแบบที่ 2 -	 ในกรณี	 มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน	หรือความขัดแย้งได้รับการแก้ไขไป

แล้ว	สถาบันฯ	จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะที่เรียกว่า	“การจัดการความขัดแย้ง”

ทั้งนี้	ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า	มองว่าความขัดแย้งมาจากปัญหาความสัมพันธ์	ค่านิยมที่แตกต่าง

กัน	 ปัญหาด้านข้อมูลและการสื่อสาร	 ปัญหาด้านโครงสร้างที่มีระบบการจัดการที่ ไม่ทั่วถึง	 การกระจายผล

ประโยชน์และการตอบสนองความต้องการที่ ไม่เท่าเทียม	โดยมี	ระดับของความขัดแย้ง		ได้แก่

(1)	 	 ความขัดแย้งซ่อนเร้น	 -	 เป็นความขัดแย้งที่มีอยู่แต่ยังไม่เกิดเต็มที่	 และยังไม่แบ่งแยกอย่างชัดเจน	

อาจยังไม่ตระหนักว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

(2)		ความขัดแย้งเริ่มปรากฏ	-	เป็นความขัดแย้งที่กำาลังจะปรากฏออกมา	เริ่มเห็นว่ามีคู่กรณี	มีการระบุ

ข้อพิพาท	แต่กระบวนการร่วมมือเพื่อให้เกิดการต่อรองยังไม่เกิดขึ้น

(3)		ความขัดแย้งที่ปรากฏ	-		เป็นความขัดแย้งที่มีคู่พิพาทและมีการตอบโต้กันอย่างชัดเจน	โดยอาจจะ

มีกระบวนการที่เข้าไปจัดการกับกรณีพิพาท

ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ของความขัดแย้ง	 ได้แก่	 ความขัดแย้งในตัวตน	 ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับ

บุคคล	ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับชุมชน	ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ	และความขัดแย้งของกฎหมาย	

โดยระดับความสัมพันธ์ของความขัดแย้งแต่ละระดับจะนำาไปสู่ความรุนแรงทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการหรือ

ความสามารถในการจัดการเพื่อการสลายผลความขัดแย้ง	 และเมื่อพิจารณาถึง	 “วงจรความขัดแย้ง”	 จะ

พบว่าจุดเริ่มต้นมาจากเป้าหมาย	 วัตถุประสงค์	 ระบบคิด	 หรือผลพวงจากการกระจายทรัพยากรไม่เป็น

ธรรม	 และมีความแตกต่างกัน	 ความตระหนักรู้ถึงความขัดแย้งนำาไปสู่การปรากฏชัดของความขัดแย้ง	 ที่

มีระดับความขัดแย้งและความสัมพันธ์ของความขัดแย้งที่แตกต่างกัน	 เป็นภาวะของการเร่งความขัดแย้ง	

ฉะนั้น	กระบวนการที่ตามมาคือ	“การจัดการความขัดแย้ง”	ซึ่งหากกระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติ

วิธี	ความขัดแย้งก็จะยุติลง	ที่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดี	แต่หากความขัดแย้งยังสลายไม่ได้	ก็จะเข้าสู่วงจร

ความขัดแย้งใหม่	ฉะนั้น	กระบวนการจัดการความขัดแย้งสำาคัญ	คือ	“การเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์”	

เกณฑ์การประเมิน
	 จากความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์สันติสุข	 การ

ประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	 อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัว

ชี้วัด	แบ่งเป็น	4	หมวด	ดังนี้

• หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน	 เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องกระทำา	 หรือต้องดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	 ตามระเบียบ	 และกฎหมาย	 เช่น	 แต่งตั้งตัวแทน

ประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 เปิดเผยรายรับรายจ่าย	 การจัดทำา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งในหมวดนี้	 จะเป็นพื้นฐานสำาคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในระดับเบื้องต้น	

• หมวด 2	 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	 เป็นการพิจารณา

ประเมินภาวะผู้นำา	 การให้ความสำาคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร	 งบประมาณ	 กลไก

การดำาเนินงาน	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดสันติสุขและความ
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สมานฉันท์	โดยพิจารณาจาก	วิสัยทัศน์	นโยบายของผู้บริหาร	เชื่อมโยงมาสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์	ตลอด

จนโครงการและกิจกรรมต่างๆ	 ที่ดำาเนินการในแต่ละปี	 ว่ามีการให้ความสำาคัญในประเด็นการบริหารจัดการ

ความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติสุขสมานฉันท์	 เพียงใด	นอกจากนี้	 ยังพิจารณาจากข้อมูลสถิติต่างๆ	ที่

เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง	หรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น	ที่จะใช้เป็นข้อมูลสำาคัญ

ในการวางนโยบายการทำางานด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อีกด้วย

• หมวดที.่..3...การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองความท้าทายใหม่	 เป็นการ

พิจารณาจากการทำางานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ	 ที่ส่ง

ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่	 และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหา

ของประชาชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์	 อาทิ	 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 	 การจัดทำาผังเมืองและปรับภูมิ

ทัศน์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน	 การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	การรักษาความสงบเรียบร้อย	การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา	การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เป็นต้น

• หมวดที.่..4...การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน	 เป็นการพิจารณาประเมิน

กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน	 ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดย

ทั่วไป	การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง	การปลูกฝังจิตสำานึกสาธารณะ	ค่านิยมอื่นๆ	และที่สำาคัญการ

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น	 ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยสำาคัญ

ประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ	และขจัดความ

ขัดแย้งในสังคม

• หมวดที่...5...โครงการ/กิจกรรมที่ โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	
เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ	 เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการดำาเนินงานที่เป็น

รูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล					

	

กล่าวโดยสรุปได้ว่า	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และความสมานฉันท์จำาเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ใน

ท้องถิ่น	ในมิติต่างๆ	รวม	5	มิติ	ดังแผนภาพต่อไปนี้	
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ด้านการเสริมสร้าง
สันติสุขและ 

ความสมานฉันท์ 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. การจัดองค์กรเพื่อ
เสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ 

3. การจัดท าโครงการ
และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่ 

4. การส่งเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็งของ

ประชาชน 

5. โครงการท่ีโดดเด่น
เป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท ์

ด้านการเสริมสร้าง
สันติสุขและ 

ความสมานฉันท์ 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. 
การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ 

 
3.การจัดท าโครงการ
และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่  
 

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชน 

5. โครงการที่โดดเด่น
เป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ 

ด้านการเสริมสร้าง
สันติสุขและ 

ความสมานฉันท์ 

 
 

  

  ท่ีแสดงถึง 
     

  

  ท่ีแสดงถึง

แผนภาพที่ 6 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จำาแนกรายหมวด ประเภท 

การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

แผนภาพที่ 5 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า

ประเภท การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 
	 	

	



ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	 รัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำาหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น	ให้สามารถร่วม

มือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ	ในพื้นที่	 ได้แก่	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ในการร่วมมือ

พัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน	

หลักการ: เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น 
เครือข่าย	หมายถึง	กลุ่มหรือองค์กรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน	 โดยแต่ละ

กลุ่มและองค์กรยังคงมีโครงสร้างและอำานาจอิสระในการดำาเนินภารกิจของตน

ในมิติการบริหารงานภาครัฐ	 เครือข่ายนำาไปสู่	 “โครงการริเริ่มต่างๆ	 ที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดำาริให้มี

ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณะ	 โดยสามารถวัดเป้าหมายของผลงานได้	 มีการมอบหมายหน้าที่

รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน	 และได้กำาหนดโครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้	 เป้าหมายบั้นปลาย

ของการทุ่มเทดำาเนินงานก็คือเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด	 เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมจาก

คุณค่าของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถทำาได้ตามลำาพัง	โดยปราศจากการประสานความร่วมมือ”	ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นประเด็นสำาคัญ	3	ประการ	คือ	

• ประการแรก	การให้ความสำาคัญกับหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ริเริ่มเครือข่าย	

• ประเด็นที่สอง คือ	เครือข่ายต้องมีเป้าหมายร่วมกัน	และเป้าหมายนั้นต้องไม่สามารถดำาเนินการได้
สำาเร็จด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำาพัง	และ

• ประการที่สาม	เครือข่ายต้องมีการกำาหนดรูปแบบความสัมพันธ์อย่างน้อยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	
ทั้งนี้	 เครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและเครือข่ายที่ ไม่เป็นทางการรวมทั้งสามารถ

เป็นเครือข่ายการงานเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งเป็นครั้งคราวหรือในช่วงเวลา	หรืออาจเป็นเครือข่ายที่มีการทำางาน

ถาวร

เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น	หมายถึง	 โครงการริเริ่มต่างๆ	ที่ดำาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มี

ลักษณะเป็นการดำาเนินร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่นๆ	 ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ	 ภาคธุรกิจเอกชน	 และ

ภาคประชาสังคม	รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โดยมีเป้าหมายการดำาเนินงานร่วมกันในการพัฒนาท้อง

ถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ	มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกัน	 แบ่งปันข่าวสารข้อมูลและทรัพยากร	

และมีกลไกประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนด

ไว้	ซึ่งการดำาเนินการสามารถเป็นได้เฉพาะกิจหรือมีความเป็นหุ้นส่วนดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดยที่กลุ่มและ

องค์กรเหล่านั้นยังคงสามารถดำารงโครงสร้างและความอิสระในการดำาเนินภารกิจเฉพาะหน่วยงานของตน	

ทั้งนี้		สามารถสรุปองค์ประกอบสำาคัญของเครือข่าย	5	ประการ	คือ

1)	มีกลุ่ม/องค์กรตั้งแต่	 2	 กลุ่มขึ้นไป	 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรริเริ่มหรือเป็นองค์กร

หลักในเครือข่าย

2)	มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม/องค์กร

3)	มีระบบการประสานความร่วมมือ

4)	มีวัตถุประสงค์และมีแนวทางร่วมในการดำาเนินการ

18



5)	แต่ละกลุ่ม/องค์กรยังมีความเท่าเทียม	และมีอิสระในการดำาเนินงาน

ประโยชน์ของเครือข่ายที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1)	เครือข่ายช่วยจำากัดจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ทั้งนี้	ถ้าปราศจากการทำางานในลักษณะ

เครือข่าย	 โอกาสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการหรือพัฒนาพื้นที่ ให้ประสบความสำาเร็จ

มีน้อยมาก	 เพราะลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจำากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้แก่	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขาดอำานาจในการจัดการประเด็นปัญหาหรือพัฒนาในพ้ืนที่อย่างมีบูรณาการ	

และ	ข้อจำากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณและบุคลากร	

2)	เครือข่ายเป็นพลังในการพัฒนาการบริการสาธารณะใหม่ๆ	 และสร้างคุณค่าประชาธิปไตย	 	 ทั้งนี้	

เครือข่ายจะเป็นวิธีการที่ทรงพลังในการทำาให้ทิศทางการพัฒนาที่ปรารถนาหรือกำาหนดไว้เป็นไปได้จริง	 นำา

ไปสู่การสร้างนวัตกรรมการบริหาร	และ	การพัฒนาบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มาก

ขึ้น	 อีกทั้งแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับกับวิถีประชาธิปไตย	 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตย

ท้องถิ่นอีกด้วย

โดยสรุป	 การสร้างและบริหารเครือข่ายให้ประสบความสำาเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย	 ดังนั้นไม่ใช่ทุกเรื่องต้อง

บริหารในลักษณะเครือข่าย	 การตัดสินใจเลือกการบริหารโครงการและกิจกรรมในลักษณะของเครือข่ายควร

มี	ปัจจัยสนับสนุนบางประการ	ดังนี้

1)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการดำาเนินการ

2)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดบริการที่แตกต่างจากเดิมหรือเป็นบริการใหม่ให้ประชาชน

3)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการทักษะและเทคโนโลยีที่ ไม่มีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4)	 ในภารกิจที่ต้องดำาเนินการ	 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานและมีการแบ่งอำานาจหน้าที่

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

5)	 หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำาเนินงานมีศักยภาพและ

ความสามารถในการเติมเต็ม	ขณะเดียวกันมีความสมัครใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้	ความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายก็จะไม่ใช่เรื่องยาก

กรอบแนวคิด
	 จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น	 การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้าน

การเสริมสร้างเครือข่าย	 รัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคม	 อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัด	 แบ่งเป็น	 4	

หมวด	ดังนี้

• หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน	 เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องกระทำา	 หรือต้องดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	 ตามระเบียบ	 และกฎหมาย	 เช่น	 แต่งตั้งตัวแทน

ประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	 เปิดเผยรายรับรายจ่าย	 การจัดทำา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	 เป็นต้น	 ซึ่งในหมวดนี้	 จะเป็นพื้นฐานสำาคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการทำางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นเครือข่ายภาคประชาชน	

• หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคม	 	 เป็นการ
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พิจารณาประเมินภาวะผู้นำา	 การให้ความสำาคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร	 งบประมาณ	

กลไกการดำาเนินงาน	 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย

ความร่วมมือในการดำาเนินงาน	โดยพิจารณาจาก	วิสัยทัศน์	นโยบายของผู้บริหาร	เชื่อมโยงมาสู่การกำาหนด

ยุทธศาสตร์	 ว่ามีการให้ความสำาคัญในประเด็นการดำาเนินงานแบบเครือข่ายเพียงใด	 ตลอดจนพิจารณาถึง

ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงา

นอื่นๆ	 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 หรือการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม	 สมาคมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำาเนินงานพัฒนาท้องถิ่น		นอกจากนี้	ยังพิจารณาว่ามีการจัดทำาฐานข้อมูลของเครือข่าย	และพัฒนาการของ

เครือข่ายที่มีอยู่เป็นอย่างไร	ก้าวหน้าและทันสมัยเพียงไร

• หมวดที่ 3	 การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองความท้าทายใหม่	 เป็นการ

พิจารณาจากการทำางานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ	 ที่ส่ง

ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่	 และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหา

ของประชาชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์	 อาทิ	 การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 	 การจัดทำาผังเมืองและปรับภูมิ

ทัศน์	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม	 การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน	 การป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย	การรักษาความสงบเรียบร้อย	การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา	การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เป็นต้น

• หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน	เป็นการพิจารณาประเมินกิจกรรม

การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน	ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยทั่วไป	การ

เสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง	การปลูกฝังจิตสำานึกสาธารณะ	ค่านิยมอื่นๆ	และที่สำาคัญการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองท้องถิ่น	 ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยสำาคัญประการหนึ่ง

ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น	 ตลอดจนเสริมสร้างการทำางานในรูปแบบ

เครือข่ายได้เป็นอย่างดี

• หมวดที่ 5	 การดำาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคม	

เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

เครือข่าย	 รัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคม	 อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ	 เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการ

ดำาเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล						

กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือ

ข่าย	 รัฐ	 เอกชน	 และประชาสังคมจำาเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	 รัฐ	

เอกชน	และประชาสังคม	ในมิติต่างๆ	รวม	5	มิติ	ดังแผนภาพต่อไปนี้	
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แผนภาพที่ 7 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า

ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 
 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. การจัดองค์กรเพื่อ
เสริมสร้าง 

เครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

3. การจัดท าโครงการ
และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่ 

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชน 

5โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคม ที่

เป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

 

21



แผนภาพที่ 8 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จำาแนกรายหมวด ประเภท 

การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. 
การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้าง 
เครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

 
 3.การจัดท าโครงการ

และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่  
 

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชน 

5. โครงการที่โดดเด่น
เป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ 

ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

 
 
 



การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า	 เป็นการวัด	 “ภารกิจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก”	 ตามภารกิจความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ	 ดังนั้นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ที่มีความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมควรมีการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการ	โดยมีข้อ

แนะนำาดังต่อไปนี้

1) รางวัลพระปกเกล้าประจำาปี 2556 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	เลือกสมัครได้	1	ประเภท	ต่อ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1	แห่ง	โดยกรอกใบสมัคร	และจัดเตรียม

เอกสารผลงานแยกตามประเภทรางวัล	

2) ตั้งคณะทำางานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่าย/กอง/สำานัก จำานวน 1 ชุด เพื่อ

รวบรวมผลงานที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ	 โดยคณะทำางานนี้ควรเริ่มต้นจากการทำาความเข้าใจต่อ	

“กรอบแนวคิดและตัวชี้วัด”	ที่สถาบันฯ	ได้กำาหนดไว้ ในแต่ละประเภทรางวัล

3) จัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง		เพื่อร่วมกันทบทวนกิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น	 ได้ดำาเนินการในปีงบประมาณ	2555	ที่ผ่านมาว่ามีกิจกรรม/โครงการ/การการกระทำาใดๆ	ที่สอดคล้อง

หรือบรรลุถึงตัวชี้วัดดังกล่าว	และอยู่ในภารกิจของหน่วยงานใด

4) มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละฝ่าย/กอง/สำานักที่เป็นคณะทำางานงานฯ	 กลับไปรวบรวมผล
งานที่ดำาเนินการในปีงบประมาณที่ระบุตามที่ ได้ช่วยกันแยกแยะไว้แล้วตามข้อ	 2	 	 ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำานึงถึงคือ	

หากมีผลงานที่จะนำาเสนออยู่มาก	ควรร่วมกันพิจารณาเลือกผลงานที่ โดดเด่น	เป็นความคิดสร้างสรรค์	มีผล

สำาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนเป็นที่ประจักษ์ ในระดับหนึ่ง	

5) การนำาเสนอผลงานประกอบในแต่ละตัวชี้วัด	 ไม่ควรนำามาตัดต่อหรือปะติด	 แต่ควรมีการ

เรียบเรียงเนื้อหาของผลงานให้มีความกระชับ	เพื่อให้คณะกรรมการเห็นเนื้อหา	ที่ชัดเจน	และตรงประเด็น	

6) การกรอกเอกสารใบสมัครและการจัดทำาเอกสาร 
(6.1)		ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารหลักฐาน

(6.2)		การแนบเอกสารหลักฐาน	ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานกำากับให้ชัดเจนตามข้อคำาถาม

ที่ต้องการแนบเอกสารประกอบ

**	 ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ควรให้

ความสำาคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อคำาถามตามข้อเท็จจริง	 พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบในข้อ

ที่ ให้แนบเอกสารหลักฐาน	และที่สำาคัญอย่างยิ่งต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบคำาถามอย่างเคร่งครัด	**			

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. 
การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้าง 
เครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

 
 3.การจัดท าโครงการ

และบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่  
 

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชน 

5. โครงการที่โดดเด่น
เป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างสันติสุขและ
ความสมานฉันท์ 

ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

 
 
 

ข้อแนะนำาสำาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการรางวัลพระปกเกล้า
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7. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยอาจให้ผู้บริหารหรือคณะทำางานช่วยกันวิพากษ์รูปแบบ

และเนื้อหา	เพื่อให้ผู้รวบรวมได้นำาไปปรับแก้ก่อนส่งผลงานจริง

8....จัดส่งผลงานตามช่องทางและระยะเวลาที่สถาบันฯ...กำาหนดพร้อมตรวจสอบการได้รับ
เอกสาร

หมายเหตุ...วิธีการประเมินตนเองเพื่อสมัครในรางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	

และรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม

A.....องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครในประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ

สมานฉันท์	มีหลักเกณฑ์ขั้นต้น	โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรมีการดำาเนินกิจกรรม	อาทิ		

•	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	

•	กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีภายในท้องถิ่น	

•	กิจกรรมคุ้มครองสิทธิทางสังคม	

•	กิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อการแก้ไขปัญหาในชุมชน	 การใช้กระบวนการยุติธรรมชุมชนอย่างเป็น

รูปธรรม	

B..	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครในประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และ

ประชาสังคม	 มีหลักเกณฑ์ขั้นต้น	 โดยต้องมีความชัดเจนที่แสดงให้เห็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	 ตั้งแต่	 2	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป	 หรือร่วมกับหน่วยงาน	 หรือกลุ่มองค์กรภาคประชาชน

ต่างๆ	เป็นต้น
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แผนการประเมินและคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า

 

1. ประชาสัมพันธแ์ละรบัสมคัรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้าร่วมโครงการฯ 
 

1 มีนาคม-17 พฤษภาคม 2556 

2. คณะวิจัยฯประเมินคณุสมบัติขั้นตน้ 

 

1 มิถุนายน-30 มิถุนายน 2556 

3. คณะวิจัยฯท าการประเมนิคุณสมบัติเฉพาะประเดน็ 

 
11 กรกฎาคม-31 สิงหาคม 2556 

4. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ท าการศึกษา
ข้อมูลในพื้นที ่

 

11 กันยายน-20 ตุลาคม 2556 

5. การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า 2556 

 

ปลายเดือนตุลาคม 2556 

6. พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2556 

 
9 พฤศจิกายน 2556 
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แนวทางการกรอกใบสมัคร
และการจัดทำาเอกสารประกอบ
รางวัลพระปกเกล้า 2556

	-	คำาชี้แจงเบื้องต้น	-

(1)		ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารหลักฐาน

(2)	 การแนบเอกสารหลักฐาน	 ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานกำากับให้ชัดเจนตามข้อคำาถามที่

ต้องการแนบเอกสารประกอบ

(3)	ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ	

•	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความสำาคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อคำาถามตามข้อเท็จจริง	

•	ข้อใดระบุให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ	จะต้องมีเอกสารแนบประกอบตามข้อเท็จจริง

•	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบคำาถามอย่างเคร่งครัด			

	

- สำาหรับ องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) / เทศบาล / เมืองพัทยา -

• ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	2	:	การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะ

ข้อ	12	:	คำาว่า	“การแสดงบทบาทในการ

ประสานความร่วมมือ”

หมายถึง	อปท.	มีโครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	มีบทบาทในการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลุ่ม/องค์กรในชุมชน	เพื่อ

จัดทำาโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน	พร้อมทั้งแนบเอกสารโครงการ/

กิจกรรมประกอบ	

ข้อ	14	:	คำาว่า	“นำาความคิดเห็นหรือการแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนไปประยุกต์เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา”	

หมายถึง	อปท.	ได้มีการจัดทำาโครงการ/กิจกรรมที่มาจากการนำา

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับปรุงแก้ไขหรือ

พัฒนา	โดย	อปท.	ต้องระบุความคิดเห็นของประชาชน	พร้อมทั้ง

ระบุโครงการ/กิจกรรมที่จัดทำาเพื่อดำาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอ

ของประชาชน	
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ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

ข้อ	16	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ/กิจกรรม

ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	เด็กเร่ร่อน	บุคคลไร้สัญชาติ	ผู้

พิการ	ผู้ติดเชื้อ	HIV	ผู้ติดยาเสพติด	การจัดบริการรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ	เป็นต้น

					โดยให้	อปท.	ต้องระบุโครงการ/กิจกรรม	ที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรม

ประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	17	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	การลดภาวะ

โลกร้อน	การใช้พลังงานทางเลือก	หรือพลังงาน

ทดแทน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่น	อาทิ	

					-	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	แต่งตั้งอาสา

สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม		

เป็นต้น	

					-	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เช่น	ลดปัญหาหมอกควัน	การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน	รณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติก	รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด	เป็นต้น

					-	การใช้พลังงานทดแทน	หรือพลังงานทางเลือก	เช่น	

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	

การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	การประชาสัมพันธ์

รณรงค์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่ประชาชน	เป็นต้น

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	18	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย	และภัย

พิบัติ”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	ต้องมีวัตถุประสงค์

เพื่อการป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิด

ขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงภัย	หรือการวางแผนงานรองรับ

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	เช่น	การแจ้ง

ข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ	การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพื่อให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วย

เหลือ	การระดมทรัพยากรจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	19	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือการเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรม	ที่	อปท.	จัดทำาต้องเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	อัตลักษณ์ของชุมชน	และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นให้ดำารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป	เช่น	สนับสนุนการตั้ง

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน	การจัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน		

ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	20	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	ต้องมีวัตถุประสงค์

เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือปรับการทำางานรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน	และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

การเปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสียหรือข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	และการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่าง

ประเทศ	เป็นต้น	

	โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	3	:	การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

ข้อ	24	:	คำาว่า	“วิธีการส่งเสริมและอำานวย

ความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี	อากร	ค่า

ธรรมเนียมให้แก่	อปท.”

หมายถึง	อปท.	ของท่านมีวิธีการส่งเสริมและวิธีการอำานวยความ

สะดวกหรือจูงใจ	เช่น	การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน	การให้บริการ

ช่วงพักเที่ยงหรือวันหยุด	และการมีรางวัลจูงใจให้กับผู้ชำาระภาษี	

เป็นต้น

ข้อ	29	:	คำาว่า	“มีวิธีการหรือแนวทางป้องกัน

ปัญหาการทุจริต”

หมายถึง	อปท.	มีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน	และภาคส่วน

อื่นๆ	ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	เช่น	

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ	การแต่งตั้งตัวแทน

ประชาชนและการให้ภาคส่วนอื่นๆ	ร่วมเป็นคณะกรรมการด้าน

ต่างๆ	และการมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริต	เป็นต้น

หมวด	4	:	กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ	32	:	คำาว่า	“ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดย

ประชาชน	กลุ่ม	องค์กรชุมชน”

หมายถึง	ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต่อสภาท้องถิ่น

ด้วยตนเอง	(ที่ ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ)	และให้	อปท.	ระบุชื่อ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ	ที่เสนอโดยประชาชน	กลุ่ม	องค์กรชุมชน	

พร้อมแนบเอกสารข้อบัญญัติประกอบ	อีกทั้งให้	อปท.	ระบุวิธีการ

เผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ
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หมวด	5	:	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และการรับเรื่องร้องเรียน	ร้องทุกข์

ข้อ	35	:	คำาว่า	“วิธีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร”

หมายถึง	อปท.	ของท่านมีวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ	ของ	อปท.	เช่น	ประกาศเสียงตามสาย/

วิทยุ/เสียงไร้สาย	ติดบอร์ดสำานักงาน	ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ในชุมชน	เป็นต้น	พร้อมทั้งให้แนบตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์

ประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	38	:	คำาว่า	“มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน	

ร้องทุกข์ของประชาชน	หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกับประชาชน”

หมายถึง	อปท.	ของท่านมีรูปแบบวิธีการเพื่ออำานวยความสะดวก

หรือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน	หรือร้องทุกข์กับ	

อปท.	ได้	หรือจัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	

สถานการณ์ต่างๆ	ของชุมชน

หมวด	6	การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน

ข้อ	39	:	คำาว่า	“กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม

การเรียนรู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/

องค์กรชุมชน”

หมายถึง	อปท.	มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำาเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน	เช่น	การจัด

ตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน	การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่ง

เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ	

การมีเวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ	การจัดให้มีหอสมุดชุมชน	

และการอบรม	สัมมนา	เป็นต้น				

					โดยให้	อปท.	แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ

ข้อ	40	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	

การจัดตั้งธนาคารความดี	ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม	หรือหมู่บ้าน

ศีลธรรม	หรือหมู่บ้านธรรมาภิบาล	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	41	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ

พลเมือง”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง	กระตุ้นให้ประชาชน

ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็น

พลเมือง	เช่น	การจัดเวทีเสวนา	การจัดนิทรรศการ	การจัดอบรม	

และการจัดทำาสื่อต่างๆ	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	42	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความมีวินัย	ค่านิยมประชาธิปไตย	

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หรือเคารพ

ความแตกต่างหลากหลาย”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อปลูกฝังค่านิยม

ความมีวินัย	ประชาธิปไตย	การเคารพความแตกต่างหลากหลาย

ในชุมชนท้องถิ่น			

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	43	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน	และความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมประชาชน

ให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	และรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของชุมชน	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชน

ท้องถิ่นของตนเอง	เช่น	การรณรงค์ปลูกป่า	การรักษาสิ่งแวดล้อม	

การดูแลรักษาป่าชุมชน	และการร่วมกันกำาหนดกฎระเบียบในการ

ใช้ทรัพยากรของชุมชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	44	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร

พลเมืองที่หวงแหน”

หมายถึง	อปท.	ของท่านจัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้มีอาสามัครพลเมืองที่หวงแหน	มีความรู้สึกถึง

ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนแอง	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบ

ต่อสังคมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน	เช่น	การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	

อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน	และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	

เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	7	:	โครงการ/กิจกรรม	ที่ โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อ	45	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	ที่ โดดเด่น	

เป็นเลิศด้านความโปร่งใส	และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน”

หมายถึง	อปท.	ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง

ความโดดเด่นของการดำาเนินงาน	ผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับ	

หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่	คิดค้นขึ้นมาใหม่	

หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่	และไม่ได้เป็นการทำางานในลักษณะของ

งานประจำาที่ทำาอยู่แล้วเป็นกิจวัตร	โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อน

ความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน



•	 ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์

•	

ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	2	:	การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ข้อ	18	:	คำาว่า	“การกำาหนดวิสัยทัศน์	/พันธ

กิจ/	นโยบาย	/	ยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการ

เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

หมายถึง	ให้	อปท.	แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์	

หรือพันธกิจ	นโยบาย	หรือยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการเสริม

สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์	เช่น	หน้าเว็ปไซต์ของ	อปท.	

เอกสารสิ่งพิมพ์	ที่	อปท.	จัดทำาขึ้น	เป็นต้น	

ข้อ	19	:	คำาว่า	“การพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้	ความเข้าใจ	และความสามารถ	ด้าน

การป้องกัน	/	การจัดการความขัดแย้ง	หรือ

การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน”

หมายถึง	อปท.	มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีบทบาทหน้าที่ ในการ

จัดการความขัดแย้ง	หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน

ชุมชน	เช่น	แต่งตั้งนิติกรของ	อปท.	หรือ	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ให้มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ง	การแต่งตั้งอาสาสมัคร

ยุติธรรมชุมชน	เป็นต้น	รวมทั้ง	จัดให้มีการพัฒนาความรู้	ความ

สามารถให้กับบุคลากรหรือผู้ทำาหน้าที่ ในการป้องกันและจัดการ

ความขัดแย้งในชุมชน		โดยให้ระบุวิธีการพัฒนาบุคลากร	

ข้อ	20	:	คำาว่า	“การศึกษาวิจัย	หรือจัดทำา

ฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรง	หรือ

สถานการณค์วามขดัแยง้ภายในชมุชนทอ้งถิน่”

หมายถึง	ให้	อปท.	แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษา

วิจัยและการจัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง	

หรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	สถิติ

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว	สถานการณ์เด็กวัยรุ่นตีกัน	

หรือสถานการณ์ปัญหาทะเลาะวิวาท	ฯลฯ	เป็นต้น	พร้อมทั้งให้

ระบุรายละเอียดข้อมูล	

ข้อ	21	:	คำาว่า	“หน่วยงานที่รับผิดชอบ	

หรือ	มีการมอบหมายให้หน่วยงาน	/	คณะ

กรรมการ	/	บุคคล	ในองค์กรหรือพื้นที่	รับ

ผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ ในพื้นที่”

หมายถึง	อปท.	มีการจัดตั้งหน่วยงาน	เช่น	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท	ศูนย์ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง	หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรม

การฯ	(เช่น	คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	คณะกรรมการ

เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์	ฯลฯ)	หรือ	นิติกร	หรือ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งอาจเป็นกลไกระดับจังหวัด	หรือกลไก

ระดับอำาเภอ	เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง	และเสริมสร้างการอยู่ร่วม

กันอย่างมีความสุขภายในชุมชนท้องถิ่น	โดยระบุชื่อหน่วยงาน	

และ	วิธีการดำาเนินงาน

หมวด	3	:	การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่

ข้อ	22	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ/

กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	เด็กเร่ร่อน	บุคคลไร้สัญชาติ	

ผู้พิการ	ผู้ติดเชื้อ	HIV	ผู้ติดยาเสพติด	การจัดบริการรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ	เป็นต้น

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	23	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	การลด

ภาวะโลกร้อน	การใช้พลังงานทางเลือก	หรือ

พลังงานทดแทน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	ทำาขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนท้องถิ่น	อาทิ	

					-	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	แต่งตั้งอาสา

สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม		

เป็นต้น	

					-	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เช่น	ลดปัญหาหมอกควัน	การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน	รณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติก	รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด	เป็นต้น

					-	การใช้พลังงานทดแทน	หรือพลังงานทางเลือก	เช่น	

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	

การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	การประชาสัมพันธ์

รณรงค์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่ประชาชน	เป็นต้น

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	24	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย	และ

ภัยพิบัติ”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น	มี

การประเมินความเสี่ยงภัย	หรือการวางแผนงานรองรับการ

ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	เช่น	การแจ้ง

ข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ	การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพื่อให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วย

เหลือ	การระดมทรัพยากรจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	25	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือการเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรม	ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	อัตลักษณ์ของชุมชน	และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำารงอยู่ใน

ชุมชนท้องถิ่นต่อไป	เช่น	สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน	

การจัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	ส่งเสริมการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	21	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์

เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือปรับการทำางานรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน	และประชาชนในชุมชนท้อง

ถิ่น	เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสียหรือข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	

เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	22	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ	/	

กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับ

ความท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่”

หมายถึง	โครงการ	/	กิจกรรมที่	อปท.จัดทำา	เป็นการแก้ปัญหา

หรือความท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่	เช่น	ด้านการเกษตร	ด้าน

การอุตสาหกรรม	ด้านการท่องเที่ยว	ด้านการจัดการความขัด

แย้ง	ด้านการศึกษา	ฯลฯ	เป็นต้น	

						โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ	/	กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	4	:	การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน

ข้อ	23	:	คำาว่า	“จัดทำาหรือสนับสนุน

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	และส่ง

เสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน”

หมายถึง	อปท.	มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำาเพื่อส่งเสริมการ

เรียนรู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน	เช่น	การ

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน	การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่ม

ผู้พิการ	เวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ	หอสมุดชุมชน	อบรม	

สัมมนา	เป็นต้น				

					โดยให้	อปท.	แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ

ข้อ	24	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	

เช่น	การจัดตั้งธนาคารความดี	ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม	หรือ	

หมู่บ้านศีลธรรม	หรือ	หมู่บ้านธรรมาภิบาล	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	30	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ

พลเมืองแก่ประชาชน”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง	กระตุ้นให้ประชาชน

ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็น

พลเมือง	เช่น	การจัดเวทีเสวนา	การจัดนิทรรศการ	การจัด

อบรม	และการจัดทำาสื่อต่างๆ	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	31	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมความมีวินัย	ค่านิยม

ประชาธิปไตย	การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย”

หมายถึง	อปท.จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อปลูกฝังค่านิยม

ความมีวินัย	ประชาธิปไตย	การเคารพความแตกต่างหลากหลาย

ในชุมชนท้องถิ่น			

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	32	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน	และความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”

หมายถึง	อปท.จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมประชาชน

ให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	และรู้สึกถึง

ความเป็นเจ้าของชุมชน	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้อง

ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	เช่น	การรณรงค์ปลูกป่า	การรักษาสิ่ง

แวดล้อม	การดูแลรักษาป่าชุมชน	รวมทั้ง	การร่วมกันกำาหนดกฎ

ระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	33	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร

พลเมืองที่หวงแหน	และความเป็นเจ้าของ

ชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน	มีความรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อ

สังคมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน	เช่น	การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	

อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน	และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	

เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	34	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง	หรือ

การเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน”

หมายถึง	อปท.	มีวิธีให้ความรู้	ความเข้าใจแก่ประชาชน	เพื่อ

ป้องกันและการจัดการความขัดแย้ง	/	การเสริมสร้างความ

สามัคคีภายในชุมชน	เช่น	การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหา

ความรุนแรง	การทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง

พลังความสามัคคี	และการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	

เป็นต้น
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หมวด	5	:	โครงการที่ โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข	และความสมานฉันท์

ข้อ	35	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	ที่ โดด

เด่น	เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข	และ

ความสมานฉันท์”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	แสดงให้เห็นถึงความโดด

เด่นของการดำาเนินงาน	ผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับ	หรือ

อาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่	คิดค้นขึ้นมาใหม่	

หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่	และไม่ได้เป็นการทำางานในลักษณะ

ของงานประจำาที่ทำาอยู่แล้วเป็นกิจวัตร	โดยต้องเป็นโครงการ

ที่สะท้อนความโดดเด่นการเสริมสร้างสันติสุข	และความ

สมานฉันท์

•	 ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

•	

ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	2	:	การจัดการองค์การเพื่อการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม

ข้อ	18	:	คำาว่า	“การกำาหนดวิสัยทัศน์	/พันธ

กิจ/	นโยบาย	/	ยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการ

เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชา

สังคม”

หมายถึง	ให้	อปท.	แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์	หรือพันธ

กิจ	หรือยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และ

ประชาสังคม	เช่น	หน้าเว็ปไซต์ของ	อปท.	เอกสารสิ่งพิมพ์	เป็นต้น	

ข้อ	19	:	คำาว่า	“การเสริมสร้างเครือข่ายหรือ

การทำางานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงา

นอื่นๆ”

หมายถึง	อปท.	มีรูปแบบ/วิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วม

กับหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	การประชุมระหว่างภาคีเครือข่าย	การปรึกษา

แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการทำางาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือ

ข่ายระดับจังหวัด	เป็นต้น	และ	อบจ.	ระบุชื่อ	อปท.	หรือหน่วยงานที่

ร่วมกันสร้างเครือข่ายปฏิบัติงาน

ข้อ	20	:	คำาว่า	“ความร่วมมือกับส่วนราชการ	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	ภาคประชา

สังคม	หรือองค์กรภาคเอกชน”

หมายถึง	อปท.	มีวิธีการในการเข้าไปร่วมมือดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

กับหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	ร่วมประชุม	ร่วมเป็นคณะกรรมการ	ร่วม

วางแผนดำาเนินงาน	ให้สนับสนุนงบประมาณ	ให้การสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์	เป็นต้น	โดยเน้นความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ	และเป็น

ทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม	(MOU)

ข้อ	21	:	คำาว่า	“ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม

ท้องถิ่นภายในประเทศ”

หมายถึง	อปท.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการดำาเนินงานผ่านกลไกการทำางาน

ในลักษณะ	เช่น	การเป็นสมาชิกชมรม	สมาชิกสมาคม	เป็นต้น	โดย

ระบุชื่อสมาคม	/	ชมรม	ที่เป็นสมาชิกท้องถิ่นภายในประเทศ

ข้อ	23	:	คำาว่า	“ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม	/	

ชมรมของวิชาชีพอื่นๆ”

หมายถึง	อปท.	มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสมาคมของวิชาชีพ

ต่างๆ	เช่น	สถาบันการศึกษา	วิชาชีพครู	สังคมสงเคราะห์	

สถาปัตยกรรมศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	เป็นต้น	หรือทำากิจกรรมร่วม

กับองค์กรอื่นๆ	โดยระบุชื่อสมาคม	/	ชมรมของวิชาชีพที่เป็นสมาชิก
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ข้อ	24	:	คำาว่า	“มีความร่วมมือกับองค์กรใน

ต่างประเทศ”	

หมายถึง	อปท.	มีการทำาโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรในต่าง

ประเทศ	หรือ	อปท.	ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม	หรือชมรมขององค์กร

ในต่างประเทศ	หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ	กับองค์กรระหว่าง

ประเทศ	โดยระบุรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและชื่อองค์กรที่ร่วม

มือด้วย	หรือระบุชื่อสมาคม/ชมรมขององค์กรในต่างประเทศที่	อปท.	

เป็นสมาชิก	

ข้อ	25	:	คำาว่า	“จัดทำาฐานข้อมูลของเครือ

ข่ายภาครัฐ	เอกชน	และประชาสังคม”

หมายถึง	อปท.	มีการจัดทำารายละเอียดข้อมูลของเครือข่าย	โดย

ให้ระบุวิธีการจัดทำา	เช่น	การจัดทำาเป็นทำาเนียบสมาชิกเครือข่าย	

ทำาเนียบคณะกรรมการเครือข่าย	การจัดทำาเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่าย

เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า	และการจัดทำาเป็นเอกสารเผยแพร่การดำาเนิน

งานของเครือข่าย	เป็นต้น	พร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลรายละเอียด

ประกอบ

ข้อ	26	:	คำาว่า	“มีเครือข่ายร่วมมืออย่างมี

พัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	1	ปี”

หมายถึง	อปท.	มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำางาน	เช่น	เวที

แลกเปลี่ยนของสมาชิกเครือข่าย	การแต่งตั้งคณะทำางาน	เป็นต้น	โดย

เป็นการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งต้องระบุชื่อเครือข่าย	

และ	ระยะเวลาในการก่อตั้ง	พร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลรายละเอียด

ประกอบ

หมวด	3	:	การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่

ข้อ	27	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ/

กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทาง

สังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	ทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือ

และดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	เด็กเร่ร่อน	บุคคลไร้สัญชาติ	ผู้

พิการ	ผู้ติดเชื้อ	HIV	ผู้ติดยาเสพติด	การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูง

อายุ	เป็นต้น

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	28	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	การลด

ภาวะโลกร้อน	การใช้พลังงานทางเลือก	หรือ

พลังงานทดแทน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.ทำาขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของ

ชุมชนท้องถิ่น	อาทิ	

					-	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	แต่งตั้งอาสาสมัครพิทักษ์

สิ่งแวดล้อม	ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม		เป็นต้น	

					-	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เช่น	ลดปัญหาหมอกควัน	การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน	รณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติก	รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด	เป็นต้น

					-	การใช้พลังงานทดแทน	หรือพลังงานทางเลือก	เช่น	สนับสนุน

การใช้พลังงานหมุนเวียน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	การให้ความรู้

เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	การประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้

ด้านพลังงานทางเลือกแก่ประชาชน	เป็นต้น

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	29	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย	และ

ภัยพิบัติ”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์เพื่อการ

ป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น	มีการประเมิน

ความเสี่ยงภัย	หรือการวางแผนงานรองรับการให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	เช่น	การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ	การ

ตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

แจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ	การระดมทรัพยากรจากประชาชน

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	30	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือการเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรม	ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน	และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำารงอยู่ใน

ชุมชนท้องถิ่นต่อไป	เช่น	สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน	การ

จัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นให้แก่เยาวชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	31	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การเตรียมความพร้อมหรือปรับการทำางานรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น	

เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากร

ในหน่วยงาน	และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี	ข้อ

เสียหรือข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาทักษะ

ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	32	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ	/	

กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับ

ความท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่”

หมายถึง	โครงการ	/	กิจกรรมที่	อปท.	จัดทำา	เป็นการแก้ปัญหา

หรือความท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่	เช่น	ด้านการเกษตร	ด้านการ

อุตสาหกรรม	ด้านการท่องเที่ยว	ด้านการจัดการความขัดแย้ง	ด้าน

การศึกษา	ฯลฯ	เป็นต้น	

						โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ	/	กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	4	:	การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน

ข้อ	33	:	คำาว่า	“จัดทำาหรือสนับสนุน

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	และส่ง

เสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน”

หมายถึง	อปท.	มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	

และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน	เช่น	การจัดตั้งศูนย์เรียน

รู้ของชุมชน	การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ	เวทีลานความคิด

ของผู้สูงอายุ	การจัดให้มีหอสมุดชุมชน	การจัดให้มีการอบรม	สัมมนา	

เป็นต้น				

					โดยให้	อปท.	แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ

ข้อ	34	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การ

จัดตั้งธนาคารความดี	ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม	หรือ	หมู่บ้านศีลธรรม	

หรือ	หมู่บ้านธรรมาภิบาล		เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	35	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ

พลเมืองแก่ประชาชน”

หมายถึง	อปท.จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง	กระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึง

ความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็นพลเมือง	เช่น	การ

จัดเวทีเสวนา	การจัดนิทรรศการ	จัดอบรม	และการจัดทำาสื่อต่างๆ	

เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	36	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมความมีวินัย	ค่านิยม

ประชาธิปไตย	การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์	หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อปลูกฝังค่านิยมความมี

วินัย	ประชาธิปไตย	การเคารพความแตกต่างหลากหลายในชุมชนท้อง

ถิ่น			

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	37	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน	และความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมี

ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมประชาชนให้

มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	และรู้สึกถึงความเป็น

เจ้าของชุมชน	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของ

ตนเอง	เช่น	การรณรงค์ปลูกป่า	การรักษาสิ่งแวดล้อม	การดูแลรักษา

ป่าชุมชน	ร่วมทั้ง	การร่วมกันกำาหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากร

ของชุมชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	38	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร

พลเมืองที่หวงแหน	และความเป็นเจ้าของ

ชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความรับผิด

ชอบต่อสังคม”

หมายถึง	อปท.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

ให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน	มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ

ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น

ร่วมกัน	เช่น	การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน	

และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	เป็นต้น	

					โดยให้	อปท.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	39	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการดำาเนินงานรูปแบบเครือข่าย	หรือเสริม

สร้างความร่วมมือในการทำางานกับหน่วยงาน

ต่างๆ”

หมายถึง	อปท.มีวิธีให้ความรู้	ความเข้าใจแก่ประชาชน	เพื่อดำาเนิน

งานในรูปแบบเครือข่าย	หรือสร้างความร่วมมือในการทำางานกับหน่วย

งานต่างๆ	เช่น	การจัดอบรมการส่งเสริมการทำางานในรูปแบบเครือ

ข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ		การทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างพลังเครือข่าย	การให้ความรู้ความเข้าใจในการทำางาน

ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ	เป็นต้น

39
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หมวด	5	:	การดำาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ที่เป็นเลิศ

ข้อ	40	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	ที่				

โดดเด่น	เป็นเลิศด้านความร่วมมือระหว่าง

เครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อปท.	แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น

ของการดำาเนินงาน	ผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับ	หรืออาจเป็น

โครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่	คิดค้นขึ้นมาใหม่	หรือพัฒนาต่อย

อดขึ้นใหม่	และไม่ได้เป็นการทำางานในลักษณะของงานประจำาที่ทำา

อยู่แล้วเป็นกิจวัตร	โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อนความโดดเด่นด้าน

ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม

- สำาหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) -

•	 ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

•	

ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	1	:	การจัดทำาแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ	12	:	คำาว่า	“บทบาทหลักในการประสาน

แผนระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด”	

หมายถึง	อบจ.	ทำาหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานการทำางาน

เกี่ยวกับการจัดทำาแผน	โดย	อบจ.	มีวิธีการประสานแผนกับส่วน

ราชการ	และ	อปท.	ในจังหวัด	เช่น	การเป็นแกนหลัก	หรือเป็น

แม่งาน	การประชุม	การอบรมให้ความรู้	การจัดสัมมนา	เป็นต้น

หมวด	2	:	การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะ

ข้อ	16	:	คำาว่า	“มีโครงการหรือกิจกรรมที่เป็น

ภาพรวม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาเพื่อแก้ไขปัญหา	ที่สามารถตอบ

สนองความต้องการของประชาชนครอบคลุมหลายพื้นที่	หรือมี

ผลกระทบในภาพรวมของทั้งจังหวัด	เช่น	การวางผังเมืองรวม	

สนามกีฬา	การกำาจัดขยะ	การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	การ

บรรเทาสาธารณภัย	ฯลฯ

ข้อ	18	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ/กิจกรรม

ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	เด็กเร่ร่อน	บุคคลไร้สัญชาติ	ผู้

พิการ	ผู้ติดเชื้อ	HIV	ผู้ติดยาเสพติด	การจัดบริการรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ	เป็นต้น

				โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	19	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	การลดภาวะ

โลกร้อน	การใช้พลังงานทางเลือก	หรือพลังงาน

ทดแทน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของ

จังหวัด	อาทิ	

					-	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	แต่งตั้งอาสา

สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม		

เป็นต้น	

					-	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เช่น	ลดปัญหาหมอกควัน	การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน	รณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติก	รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด	เป็นต้น

					-	การใช้พลังงานทดแทน	หรือพลังงานทางเลือก	เช่น	

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	

การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	การประชาสัมพันธ์

รณรงค์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่ประชาชน	เป็นต้น

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	20	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย	และภัย

พิบัติ”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิด

ขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงภัย	หรือการวางแผนงานรองรับ

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	เช่น	การแจ้ง

ข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ	การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพื่อให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วย

เหลือ	การระดมทรัพยากรจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	21	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือการเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรม	ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	อัตลักษณ์ของชุมชน	และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำารงอยู่

ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป	เช่น	สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน

ชุมชน	การจัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	ส่งเสริมการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	22	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์

เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือปรับการทำางานรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน	และประชาชนในชุมชนท้อง

ถิ่น	เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสียหรือข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	

เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	3	:	การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น

ข้อ	25	:	คำาว่า	“วิธีการส่งเสริมและอำานวย

ความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี	อากร	ค่า

ธรรมเนียมให้แก่	อบจ.”

หมายถึง	อบจ.	มีวิธีการส่งเสริมและวิธีการอำานวยความสะดวก

หรือจูงใจ	เช่น	การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน	การให้บริการช่วงพัก

เที่ยงหรือวันหยุด	การมีรางวัลจูงใจให้กับผู้ชำาระภาษี	เป็นต้น

ข้อ	29	:	คำาว่า	“มีวิธีการหรือแนวทางป้องกัน

ปัญหาการทุจริต”

หมายถึง	อบจ.	มีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน	และภาคส่วน

อื่นๆ	ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	เช่น	

การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ	การแต่งตั้งตัวแทน

ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ	ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ	

และการมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริต	เป็นต้น

หมวด	4	:	กิจการสภา	อบจ.

ข้อ	32	:	คำาว่า	“ข้อบัญญัติจังหวัดที่เสนอโดย

ประชาชน	กลุ่ม	องค์กรชุมชน”

หมายถึง	ข้อบัญญัติจังหวัดที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต่อสภาท้องถิ่น

ด้วยตนเอง	(ที่ ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ)	และให้	อบจ.	ระบุชื่อ

ข้อบัญญัติจังหวัดนั้นๆ	ที่เสนอโดยประชาชน	กลุ่ม	องค์กรชุมชน	

พร้อมแนบเอกสารข้อบัญญัติประกอบ	อีกทั้งให้	อบจ.	ระบุวิธีการ

เผยแพร่ข้อบัญญัติจังหวัดให้ประชาชนได้รับทราบ

หมวด	5	:	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และการรับเรื่องร้องเรียน	ร้องทุกข์

ข้อ	35	:	คำาว่า	“วิธีการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร”

หมายถึง	อบจ.	มีวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

ต่าง	ๆ	ของ	อบจ.	เช่น	ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุ/เสียงไร้สาย	

ติดบอร์ดสำานักงาน	ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ในชุมชน	เป็นต้น	

พร้อมทั้งให้แนบตัวอย่างวิธีการประชาสัมพันธ์ประกอบการตอบ

คำาถาม

ข้อ	38	:	คำาว่า	“มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน	

ร้องทุกข์ของประชาชน	หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารกับประชาชน”

หมายถึง	มีรูปแบบวิธีการเพื่ออำานวยความสะดวกหรือเป็นช่อง

ทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน	หรือร้องทุกข์กับ	อบจ.	ได้	

หรือจัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพื่อแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น	และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	สถานการณ์

ต่างๆ	ของชุมชน

42



ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	6	การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน

ข้อ	39	:	คำาว่า	“กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม

การเรียนรู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/

องค์กรชุมชน”

หมายถึง	อบจ.	มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำาเพื่อส่งเสริมการเรียน

รู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน	เช่น	การจัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน	การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่ง

เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ	

เวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ	หอสมุดชุมชน	อบรม	สัมมนา	

เป็นต้น				

					โดยให้	อบจ.	แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ

ข้อ	40	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	

การจัดตั้งธนาคารความดี	ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม	หมู่บ้านศีล

ธรรม	หมู่บ้านธรรมาภิบาล	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	41	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ

พลเมือง”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง	กระตุ้นให้ประชาชน

ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็น

พลเมือง	เช่น	จัดเวทีเสวนา	จัดนิทรรศการ	จัดอบรม	และการจัด

ทำาสื่อต่างๆ	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	42	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความมีวินัย	ค่านิยมประชาธิปไตย	

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หรือเคารพ

ความแตกต่างหลากหลาย”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อปลูกฝังค่านิยม

ความมีวินัย	ประชาธิปไตย	การเคารพความแตกต่างหลากหลาย

ในชุมชนท้องถิ่น			

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	43	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน	และความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมประชาชน

ให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	และรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของชุมชน	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชน

ท้องถิ่นของตนเอง	เช่น	รณรงค์ปลูกป่า	การรักษาสิ่งแวดล้อม	

ดูแลรักษาป่าชุมชน	ร่วมกันกำาหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากร

ของชุมชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	44	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร

พลเมืองที่หวงแหน”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีอาสามัครพลเมืองที่หวงแหน	มีความรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนแอง	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อ

สังคมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน	เช่น	การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	

อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน	และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	

เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	7	:	โครงการ/กิจกรรม	ที่ โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อ	45	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	ที่ โดดเด่น	

เป็นเลิศด้านความโปร่งใส	และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของประชาชน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น

ของการดำาเนินงาน	ผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับ	หรืออาจ

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่	คิดค้นขึ้นมาใหม่	หรือ

พัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่	และไม่ได้เป็นการทำางานในลักษณะของงาน

ประจำาที่ทำาอยู่แล้วเป็นกิจวัตร	โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อน

ความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

•	 ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น
เลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์

ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	2	:	การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ข้อ	18	:	คำาว่า	“การกำาหนดวิสัยทัศน์	/พันธ

กิจ/	นโยบาย	/	ยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการเสริม

สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

หมายถึง	ให้	อบจ.	แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์	หรือ

พันธกิจ	นโยบาย	หรือยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์	เช่น	หน้าเว็ปไซต์ของ	อบจ.	เอกสาร

สิ่งพิมพ์	ที่	อบจ.	จัดทำาขึ้น	เป็นต้น	

ข้อ	19	:	คำาว่า	“การพัฒนาบุคลากรให้มีความ

รู้	ความเข้าใจ	และความสามารถ	ด้านการ

ป้องกัน	/	การจัดการความขัดแย้ง	หรือการ

เสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน”

หมายถึง	อบจ.	มีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีบทบาทหน้าที่ ในการ

จัดการความขัดแย้ง	หรือการเสริมสร้างความสามัคคีภายใน

ชุมชน	เช่น	แต่งตั้งนิติกรของ	อบจ.	หรือ	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ให้มีบทบาทในการจัดการความขัดแย้ง	การแต่งตั้งอาสาสมัคร

ยุติธรรมชุมชน	เป็นต้น	รวมทั้ง	จัดให้มีการพัฒนาความรู้	ความ

สามารถให้กับบุคลากรหรือผู้ทำาหน้าที่ ในการป้องกันและจัดการ

ความขัดแย้งในชุมชน		โดยให้ระบุวิธีการพัฒนาบุคลากร	
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ข้อ	20	:	คำาว่า	“การศึกษาวิจัย	หรือจัดทำา

ฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรง	หรือ

สถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น”

หมายถึง	ให้	อบจ.	แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษา

วิจัยและการจัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง	

หรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	สถิติ

สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว	สถานการณ์เด็กวัยรุ่นตีกัน	

หรือสถานการณ์ปัญหาทะเลาะวิวาท	ฯลฯ	เป็นต้น	พร้อมทั้งให้

ระบุรายละเอียดข้อมูล	

ข้อ	21	:	คำาว่า	“หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หรือ	มี

การมอบหมายให้หน่วยงาน	/	คณะกรรมการ	

/	บุคคล	ในองค์กรหรือพื้นที่	รับผิดชอบเกี่ยว

กับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์

ในพื้นที่”

หมายถึง	อบจ.	มีการจัดตั้งหน่วยงาน	เช่น	ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อ

พิพาท	ศูนย์ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง	หรือมีการแต่งตั้งคณะกรรม

การฯ	(เช่น	คณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	คณะกรรมการ

เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์	ฯลฯ)	หรือ	นิติกร	หรือ

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งอาจเป็นกลไกระดับจังหวัด	หรือกลไก

ระดับอำาเภอ	เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง	และเสริมสร้างการอยู่ร่วม

กันอย่างมีความสุขภายในชุมชนท้องถิ่น	โดยระบุชื่อหน่วยงาน	

และ	วิธีการดำาเนินงาน

หมวด	3	:	การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่

ข้อ	22	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ/กิจกรรม

ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่ทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

ดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	เด็กเร่ร่อน	บุคคลไร้สัญชาติ	ผู้

พิการ	ผู้ติดเชื้อ	HIV	ผู้ติดยาเสพติด	การจัดบริการรองรับสังคม

ผู้สูงอายุ	เป็นต้น

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	23	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	การลด

ภาวะโลกร้อน	การใช้พลังงานทางเลือก	หรือ

พลังงานทดแทน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	ทำาขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนท้องถิ่น	อาทิ	

					-	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	แต่งตั้งอาสา

สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม		

เป็นต้น	

					-	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เช่น	ลดปัญหาหมอกควัน	การ

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของปัญหาหมอกควัน	รณรงค์ลดการใช้ถุง

พลาสติก	รณรงค์การใช้ไฟอย่างประหยัด	เป็นต้น

					-	การใช้พลังงานทดแทน	หรือพลังงานทางเลือก	เช่น	

สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	

การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน	การประชาสัมพันธ์

รณรงค์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่ประชาชน	เป็นต้น

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	24	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย	และภัย

พิบัติ”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์เพื่อ

การป้องกัน	หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น	มี

การประเมินความเสี่ยงภัย	หรือการวางแผนงานรองรับการ

ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	เช่น	การแจ้ง

ข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ	การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพื่อให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วย

เหลือ	การระดมทรัพยากรจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	25	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	การส่งเสริมการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	หรือการเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ท้องถิ่น”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรม	ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	อัตลักษณ์ของชุมชน	และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำารงอยู่

ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป	เช่น	สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน

ชุมชน	การจัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน	ส่งเสริมการถ่ายทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	26	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์

เพื่อการเตรียมความพร้อมหรือปรับการทำางานรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	มีการประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นใน

ชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม

อาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน	และประชาชนในชุมชนท้อง

ถิ่น	เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสียหรือข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	

เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	27	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ	/	

กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือรับมือกับความ

ท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่”

หมายถึง	โครงการ	/	กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	เป็นการแก้ปัญหา

หรือความท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่	เช่น	ด้านการเกษตร	ด้าน

การอุตสาหกรรม	ด้านการท่องเที่ยว	ด้านการจัดการความขัด

แย้ง	ด้านการศึกษา	ฯลฯ	เป็นต้น	

						โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ	/	กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้ง

แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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หมวด	4	:	การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน

ข้อ	28	:	คำาว่า	“จัดทำาหรือสนับสนุนกิจกรรม/

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	และส่งเสริม

ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน”

หมายถึง	อบจ.	มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำาเพื่อส่งเสริมการเรียน

รู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน	เช่น	การจัดตั้ง

ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน	การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่ง

เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ	

เวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ	หอสมุดชุมชน	อบรม	สัมมนา	

เป็นต้น				

					โดยให้	อบจ.	แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ

ข้อ	29	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของ

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม	และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	

เช่น	การจัดตั้งธนาคารความดี	ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม	หรือ	

หมู่บ้านศีลธรรม	หรือ	หมู่บ้านธรรมาภิบาล	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	30	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ

พลเมืองแก่ประชาชน”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง	กระตุ้นให้ประชาชน

ได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็น

พลเมือง	เช่น	การจัดเวทีเสวนา	การจัดนิทรรศการ	การจัดอบรม	

และการจัดทำาสื่อต่างๆ	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	31	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมความมีวินัย	ค่านิยมประชาธิปไตย	

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หรือเคารพ

ความแตกต่างหลากหลาย”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อปลูกฝังค่านิยม

ความมีวินัย	ประชาธิปไตย	การเคารพความแตกต่างหลากหลาย

ในชุมชนท้องถิ่น			

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	32	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยวกับ

การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน	และความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมประชาชน

ให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	และรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของชุมชน	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชน

ท้องถิ่นของตนเอง	เช่น	การรณรงค์ปลูกป่า	การรักษาสิ่งแวดล้อม	

การดูแลรักษาป่าชุมชน	รวมทั้ง	การร่วมกันกำาหนดกฎระเบียบใน

การใช้ทรัพยากรของชุมชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	33	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	เกี่ยว

กับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร

พลเมืองที่หวงแหน	และความเป็นเจ้าของชุมชน

ท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน	มีความรู้สึกถึงความ

เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อ

สังคมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน	เช่น	การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	

อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน	และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	

เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	34	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกัน/การจัดการความขัดแย้ง	หรือการ

เสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน”

หมายถึง	อบจ.	มีวิธีให้ความรู้	ความเข้าใจแก่ประชาชน	เพื่อ

ป้องกันและการจัดการความขัดแย้ง	/	การเสริมสร้างความ

สามัคคีภายในชุมชน	เช่น	การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับปัญหา

ความรุนแรง	การทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างพลัง

ความสามัคคี	และการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	เป็นต้น

หมวด	5	:	โครงการที่ โดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข	และความสมานฉันท์

ข้อ	35	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	ที่ โดดเด่น	

เป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุข	และความ

สมานฉันท์”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	แสดงให้เห็นถึงความโดด

เด่นของการดำาเนินงาน	ผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับ	หรืออาจ

เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่	คิดค้นขึ้นมาใหม่	หรือ

พัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่	และไม่ได้เป็นการทำางานในลักษณะของงาน

ประจำาที่ทำาอยู่แล้วเป็นกิจวัตร	โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อน

ความโดดเด่นการเสริมสร้างสันติสุข	และความสมานฉันท์

	

ประเภทที่	3	รางวัลพระปกเกล้าสำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือ

ข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม

ข้อคำาถาม คำาอธิบาย

หมวด	2	:	การจัดการองค์การเพื่อการเสริมสร้างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม

ข้อ	18	:	คำาว่า	“การกำาหนดวิสัยทัศน์	

/พันธกิจ/	นโยบาย	/	ยุทธศาสตร์	

เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	

เอกชน	และประชาสังคม”

หมายถึง	ให้	อบจ.	แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์	หรือพันธกิจ	หรือ

ยุทธศาสตร์	เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	

เช่น	หน้าเว็ปไซต์ของ	อบจ.	เอกสารสิ่งพิมพ์	เป็นต้น	

ข้อ	19	:	คำาว่า	“การเสริมสร้างเครือ

ข่ายหรือการทำางานในรูปแบบเครือ

ข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ”

หมายถึง	อบจ.	มีรูปแบบ/วิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วย

งานอื่นๆ	เช่น	การประชุมระหว่างภาคีเครือข่าย	การปรึกษาแลกเปลี่ยนปัญหา

อุปสรรคการทำางาน	การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด	เป็นต้น	

และ	อบจ.	ระบุชื่อ	อปท.	หรือหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายปฏิบัติงาน
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ข้อ	20	:	คำาว่า	“ความร่วมมือกับส่วน

ราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น	ภาคประชาสังคม	หรือองค์กร

ภาคเอกชน”

หมายถึง	อบจ.	มีวิธีการในการเข้าไปร่วมมือดำาเนินโครงการ/กิจกรรมกับหน่วย

งานอื่นๆ	เช่น	ร่วมประชุม	ร่วมเป็นคณะกรรมการ	ร่วมวางแผนดำาเนินงาน	ให้

สนับสนุนงบประมาณ	ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์	เป็นต้น	โดยเน้นความร่วม

มือแบบไม่เป็นทางการ	และเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม	(MOU)

ข้อ	21	:	คำาว่า	“ได้ร่วมเป็นสมาชิก

สมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ”

หมายถึง		อบจ.	ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการดำาเนินงานผ่านกลไกการทำางาน

ในลักษณะ	เช่น	การเป็นสมาชิกชมรม	สมาชิกสมาคม	เป็นต้น	โดยระบุชื่อ

สมาคม	/	ชมรม	ที่เป็นสมาชิกท้องถิ่นภายในประเทศ

ข้อ	23	:	คำาว่า	“ได้ร่วมเป็นสมาชิก

สมาคม	/	ชมรมของวิชาชีพอื่นๆ”

หมายถึง	อบจ.	มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสมาคมของวิชาชีพต่างๆ	

เช่น	สถาบันการศึกษา	วิชาชีพครู	สังคมสงเคราะห์	สถาปัตยกรรมศาสตร์	

วิศวกรรมศาสตร์	เป็นต้น	หรือทำากิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่นๆ	โดยระบุชื่อ

สมาคม	/	ชมรมของวิชาชีพที่เป็นสมาชิก

ข้อ	24	:	คำาว่า	“มีความร่วมมือกับ

องค์กรในต่างประเทศ”	

หมายถึง	อบจ.	มีการทำาโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กรในต่างประเทศ	

หรือ	อบจ.	ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม	หรือชมรมขององค์กรในต่างประเทศ	หรือ

ความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ	กับองค์กรระหว่างประเทศ	โดยระบุรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรมและชื่อองค์กรที่ร่วมมือด้วย	หรือระบุชื่อสมาคม/ชมรมของ

องค์กรในต่างประเทศที่	อบจ.	เป็นสมาชิก	

ข้อ	25	:	คำาว่า	“จัดทำาฐานข้อมูลของ

เครือข่ายภาครัฐ	เอกชน	และประชา

สังคม”

หมายถึง	อบจ.	มีการจัดทำารายละเอียดข้อมูลของเครือข่าย	โดยให้ระบุวิธีการ

จัดทำา	เช่น	การจัดทำาเป็นทำาเนียบสมาชิกเครือข่าย	ทำาเนียบคณะกรรมการ

เครือข่าย	การจัดทำาเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า	และการ

จัดทำาเป็นเอกสารเผยแพร่การดำาเนินงานของเครือข่าย	เป็นต้น	พร้อมทั้งแนบ

เอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ

ข้อ	26	:	คำาว่า	“มีเครือข่ายร่วมมือ

อย่างมีพัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อย

กว่า	1	ปี”

หมายถึง	อบจ.	มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำางาน	เช่น	เวทีแลก

เปลี่ยนของสมาชิกเครือข่าย	การแต่งตั้งคณะทำางาน	เป็นต้น	โดยเป็นการ

สร้างภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งต้องระบุชื่อเครือข่าย	และ	ระยะเวลาใน

การก่อตั้ง	พร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ

หมวด	3	:	การจัดทำาโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่

ข้อ	27:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ/

กิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อย

โอกาสทางสังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.ทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้

ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	เด็กเร่ร่อน	บุคคลไร้สัญชาติ	ผู้พิการ	ผู้ติดเชื้อ	

HIV	ผู้ติดยาเสพติด	การจัดบริการรองรับสังคมผู้สูงอายุ	เป็นต้น

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	28	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่ง

แวดล้อม	การลดภาวะโลกร้อน	การ

ใช้พลังงานทางเลือก	หรือพลังงาน

ทดแทน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	ทำาขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ท้องถิ่น	อาทิ	

					-	การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	แต่งตั้งอาสาสมัครพิทักษ์สิ่ง

แวดล้อม	ร่วมกันออกกฎชุมชนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	อบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อม		เป็นต้น	

					-	รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	เช่น	ลดปัญหาหมอกควัน	การให้ความรู้เกี่ยว

กับโทษของปัญหาหมอกควัน	รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก	รณรงค์การใช้ไฟ

อย่างประหยัด	เป็นต้น

					-	การใช้พลังงานทดแทน	หรือพลังงานทางเลือก	เช่น	สนับสนุนการใช้

พลังงานหมุนเวียน	การใช้พลังงานแสงอาทิตย์	การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้

พลังงานทดแทน	การประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้ความรู้ด้านพลังงานทางเลือก

แก่ประชาชน	เป็นต้น

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	29	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับ	การรองรับความเสี่ยงด้าน

สาธารณภัย	และภัยพิบัติ”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกัน	

หรือแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น	มีการประเมินความเสี่ยงภัย	

หรือการวางแผนงานรองรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ	

เช่น	การแจ้งข้อมูลเฝ้าระวังภัยพิบัติ	การตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลภัยพิบัติเพื่อให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ	การระดม

ทรัพยากรจากประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	30	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	

การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	หรือการเสริมสร้างอัตลักษณ์

ท้องถิ่น”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรม	ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การส่ง

เสริมอัตลักษณ์ของชุมชน	และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำารงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อ

ไป	เช่น	สนับสนุนการตั้งพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชุมชน	การจัดทำาฐานข้อมูลปราชญ์

ชาวบ้าน	ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	31	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับ	การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	มีวัตถุประสงค์เพื่อการเตรียม

ความพร้อมหรือปรับการทำางานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	มีการ

ประเมินปัญหาทางสังคมที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในหน่วยงาน	และประชาชน

ในชุมชนท้องถิ่น	เปิดเวทีวิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสียหรือข้อพึงระวังหลังการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน	การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	32	:	คำาว่า	“การจัดทำาโครงการ	

/	กิจกรรมที่เป็นการแก้ปัญหาหรือ

รับมือกับความท้าทายใหม่ๆ	เฉพาะ

พื้นที่”

หมายถึง	โครงการ	/	กิจกรรมที่	อบจ.	จัดทำา	เป็นการแก้ปัญหาหรือความท้า

ทายใหม่ๆ	เฉพาะพื้นที่	เช่น	ด้านการเกษตร	ด้านการอุตสาหกรรม	ด้านการ

ท่องเที่ยว	ด้านการจัดการความขัดแย้ง	ด้านการศึกษา	ฯลฯ	เป็นต้น	

						โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ	/	กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

หมวด	4	:	การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน

ข้อ	33	:	คำาว่า	“จัดทำาหรือสนับสนุน

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเรียน

รู้	และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/

องค์กรชุมชน”

หมายถึง	อบจ.	มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	และส่ง

เสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน	เช่น	การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน	

การจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	การจัดเวทีลาน

ความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ	เวทีลานความคิดของผู้สูงอายุ	การจัดให้มีหอสมุด

ชุมชน	การจัดให้มีการอบรม	สัมมนา	เป็นต้น				

					โดยให้	อบจ.	แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ

ข้อ	34	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	

เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม	และ

ศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้อง

ถิ่น”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

คุณธรรม	และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	เช่น	การจัดตั้งธนาคาร

ความดี	ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม	หรือ	หมู่บ้านศีลธรรม	หรือ	หมู่บ้านธร

รมาภิบาล											เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	35	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	

เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ

และหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง	กระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความแตกต่าง

ระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็นพลเมือง	เช่น	การจัดเวทีเสวนา	การจัด

นิทรรศการ	จัดอบรม	และการจัดทำาสื่อต่างๆ	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม
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ข้อ	36	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	

เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย	

ค่านิยมประชาธิปไตย	การเคารพ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	หรือเคารพ

ความแตกต่างหลากหลาย”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อปลูกฝังค่านิยมความมีวินัย	

ประชาธิปไตย	การเคารพความแตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น			

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	37	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	

เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความ

หวงแหน	และความเป็นเจ้าของชุมชน

ท้องถิ่นของตน	รวมทั้งมีความรับผิด

ชอบต่อสังคมร่วมกัน”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้สึก

หวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน	เพื่อร่วม

กันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง	เช่น	การรณรงค์ปลูก

ป่า	การรักษาสิ่งแวดล้อม	การดูแลรักษาป่าชุมชน	ร่วมทั้ง	การร่วมกันกำาหนด

กฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	38	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	

เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้

มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน	และ

ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน	

รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

หมายถึง	อบจ.	จัดทำาโครงการ/กิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสา

สมัครพลเมืองที่หวงแหน	มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของ

ตนเอง	เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน	เช่น	การมีอาสา

สมัครสิ่งแวดล้อม	อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน	และอาสาสมัครพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่น	เป็นต้น	

					โดยให้	อบจ.	ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว	พร้อมทั้งแนบเอกสาร

โครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำาถาม

ข้อ	39	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม

เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในการดำาเนินงาน

รูปแบบเครือข่าย	หรือเสริมสร้าง

ความร่วมมือในการทำางานกับหน่วย

งานต่างๆ”

หมายถึง	อบจ.	มีวิธีให้ความรู้	ความเข้าใจแก่ประชาชน	เพื่อดำาเนินงานในรูป

แบบเครือข่าย	หรือสร้างความร่วมมือในการทำางานกับหน่วยงานต่างๆ	เช่น	

การจัดอบรมการส่งเสริมการทำางานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี

ต่างๆ		การทำาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างพลังเครือข่าย	การให้

ความรู้ความเข้าใจในการทำางานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ	เป็นต้น

หมวด	5	:	การดำาเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และประชาสังคม	ที่เป็นเลิศ

ข้อ	40	:	คำาว่า	“โครงการ/กิจกรรม	

ที่ โดดเด่น	เป็นเลิศด้านความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่ายรัฐ	เอกชน	และ

ประชาสังคม”

หมายถึง	โครงการ/กิจกรรมที่	อบจ.	แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของการ

ดำาเนินงาน	ผลการดำาเนินงานเป็นที่ยอมรับ	หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่

สร้างขึ้นมาใหม่	คิดค้นขึ้นมาใหม่	หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่	และไม่ได้เป็นการ

ทำางานในลักษณะของงานประจำาที่ทำาอยู่แล้วเป็นกิจวัตร	โดยต้องเป็นโครงการ

ที่สะท้อนความโดดเด่นด้านความร่วมมือระหว่างเครือข่าย	รัฐ	เอกชน	และ

ประชาสังคม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครฯ เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

- คุณจรีย์  ศรีสวัสดิ์ 081-806-2209 , poo64120@hotmail.com

- คุณสุนิษา ฝึกฝน 081-034-9826 , 086-328-0648 , e-mouth_aom@hotmail.com
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รายชื่อคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับ 

“รางวัลพระปกเกล้า”  ประจำาปี 2556

	1. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ที่ปรึกษา

	2. รองศาสตราจารย์นรนิติ		เศรษฐบุตร ประธานกรรมการ

	3. รองศาสตราจารย์วุฒิสาร		ตันไชย รองประธานกรรมการคนที่	1

	4. รองศาสตราจารย์	ดร.นิยม		รัฐอมฤต รองประธานกรรมการคนที่	2

	5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	หรือผู้แทน กรรมการ

	6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน	หรือผู้แทน กรรมการ

	7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ	หรือผู้แทน

กรรมการ

	8. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ	หรือผู้แทน

กรรมการ

	9. ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือผู้แทน

กรรมการ

10. รองศาสตราจารย์	ดร.โกวิทย์		พวงงาม กรรมการ

11. รองศาสตราจารย์ตระกูล		มีชัย กรรมการ

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วีระศักดิ์		เครือเทพ กรรมการ

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศุภสวัสดิ์		ชัชวาลย์ กรรมการ

14. พลเอกเอกชัย	ศรีวิลาศ กรรมการ

15. ดร.ถวิลวดี		บุรีกุล กรรมการ

16. ดร.ไพบูลย์		โพธิ์สุวรรณ กรรมการ

17. ดร.วิชัย		รูปขำาดี กรรมการ

18. นายศุภณัฐ		เพิ่มพูนวิวัฒน์ กรรมการ

19. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์มติชน	หรือผู้แทน กรรมการ

20. บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์	หรือผู้แทน กรรมการ

21. บรรณาธิการบริหารหนังสือประชาคมท้องถิ่น	หรือผู้แทน กรรมการ

22. บรรณาธิการบริหารหนังสือผู้นำาท้องถิ่น	หรือผู้แทน กรรมการ

23. ผู้อำานวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น กรรมการ

24. นายภควัต		อัจฉริยปัญญา กรรมการเลขานุการ

25. นางสาวสุมามาลย์		ชาวนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

26. นางสาววิลาวัณย์		หงษ์นคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



1. นายภควัต อัจฉริยปัญญา

2. นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้)

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้ที่


