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ค าน า 

 สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของประธานรัฐสภาได้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัด

ให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าท่ีสร้างคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน และความจ าเป็นในภารกิจหน้าท่ีและบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ขยายประเด็นส าหรับการมอบรางวัลพระปกเกล้า 

ให้ครอบคลุมการด าเนินงานของท้องถิ่นมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 นี้ รางวัลพระปกเกล้าได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 16 

สถานการณ์การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดอันเนื่องมากจากสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนในอนาคตภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ

ใหม่ ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัวและบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ท้ังนี้วิทยาลัยพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดให้มีโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า” โดยมุ่งศึกษาทบทวน ปรับปรุง พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการประเมินและเกณฑ์การ

ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า เพื่อให้การประเมินรางวัลพระปกเกล้ามีความ

ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับสถานการณ์การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตลอดจนมีเกณฑ์การประเมินหรือตัวช้ีวัดท่ีสามารถบ่งช้ีถึงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้บริบทใหม่  ๆ ท้ังหมด 2 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริหารสถาบัน

พระปกเกล้าและคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าในการน าไปปรับใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ท่ีได้วางใจให้ทุนสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้และหวังว่าการทบทวนและพัฒนาการประเมินองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลท่ีดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป พร้อมขอให้สถาบันพระปกเกล้าส่งเสริมโครงการรางวัลพระปกเกล้าให้มีความก้าวหน้า

ยั่งยืนตลอดไป 

      คณะผู้วิจัย 

      3 กันยายน 2560 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการประเมิน เกณฑ์การประเมิน/

ตัวช้ีวัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า โดยศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี ท้ังใน

ด้านประชาธิปไตยผ่านการมีส่วนร่วมโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง, การพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืนและหลักการบริหาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ตลอดจนแนวคิด ประสบการณ์ และรูปแบบการให้รางวัลแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยและต่างประเทศ จากผลการศึกษาพบปัญหาหลักของรางวัลพระปกเกล้าอย่างน้อย 3 

ปัญหา ได้แก่ (1) ความทับซ้อนของรางวัล (2) กระบวนการ/วิธีการส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ และ (3) เกณฑ์

การประเมิน/ตัวช้ีวัดท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสังคม จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้

เสนอแนะการให้รางวัลพระปกเกล้ารูปแบบใหม่ท้ังหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบท่ีหนึ่ง เป็นการปรับเปล่ียน พัฒนา

และจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้าจากรางวัลเดิมให้ก้าวหน้าเล็กน้อย โดยให้ความส าคัญเรื่องประชาธิปไตยด้วยการ

ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืน และรูปแบบท่ีสอง เป็นการจัดประเภทรางวัลตามภารกิจ

พื้นฐาน 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าเสนอการประเมิน/ตัวช้ีวัดรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยเกณฑ์

การประเมินตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานท้ังหมด 8 ด้าน และเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาท้ังหมด 5 ด้าน ตามภารกิจ

ท้ังหมด 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะใช้การค านวณค่าคะแนนมาตรฐาน T-score เมื่อสามารถ

พัฒนาตัวชี้วัดได้อย่างครบถ้วน ท้ังนี้ ค่าคะแนนมาตรฐานดังกล่าวจะน าไปใช้เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์  

ค าส าคัญ: รางวัลพระปกเกล้า, ประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วมโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง, ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน,     

    ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
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Abstract 

 This main purpose of this research is to examine and redevelop the categories, evaluation 

processes, and indicators for KPI awards. The study utilizes different principles and theories 

regarding democracy, particularly citizen centric, sustainability and organization management, as 

well as explores local awarding approaches and experiences in Thailand and other countries. 

According to the research results, there are at least three major problems of KPI awards—(1) 

repetition of the awards, (2) process and method of submitting an application, and (3) relatively 

outdated criteria and indicators for evaluation of the awards. Concerning these problems, the 

researchers suggested two new options for KPI awards. First, the KPI may make few alteration of 

the award by emphasizing more on the themes of democracy, particularly citizen centric, and 

sustainability. Second, the KPI may essentially adjust its awarding categories to be in line with six 

basic/required responsibilities of local governments. In addition, we proposed the change of 

evaluation criteria and indicators for each option, which include preliminary/basic indicators and 

development indicators. Once all indicators are successfully developed, the T-score would be 

calculated and used to standardize the results so as to make decision on presenting the KPI 

awards.         

Keywords: KPI award, Democracy, Citizen centric, Preliminary indicators, Development indicators 
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บทท่ี 1 

บทน า  

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย (General Statement of the Problem) 
 สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของประธานรัฐสภา                  

มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มี

การมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจ าทุกปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2544 

เป็นต้นมา ซึ่งให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารงานท่ีโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความจ าเป็นในภารกิจหน้าท่ีและบทบาทของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีมากขึ้น จึงได้ขยายประเด็นส าหรับการมอบรางวัลพระปกเกล้า ให้ครอบคลุม

การด าเนินงานของท้องถิ่น อันได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้าง

สันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการด าเนินงานพัฒนา

ท้องถิ่น ดังนั้นต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา รางวัลพระปกเกล้า จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

 ประเภทท่ี 1 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ ด้าน

ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ประเภทท่ี 2 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ ด้าน

การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 ประเภทท่ี 3 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ ด้าน

การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า และใบ

ประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) การรับสมัครองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 2) การประเมินคุณสมบัติขั้นต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดในใบ

สมัคร  3) การประเมินคุณสมบัติความเป็นเลิศเฉพาะด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาข้อมูล

เชิง ลึกในพื้น ท่ี 4) การลงพื้น ท่ีเพื่อท าการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการ                 

5) การตรวจสอบความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากหน่วยงานก ากับดูแลและตรวจสอบ และ          

6) การพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 
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 ในปี พ.ศ. 2559 นี้ รางวัลพระปกเกล้าก้าวเข้าสู่ปีท่ี 16 นับเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีอายุยาวนานมากท่ีสุดของประเทศ อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงระยะเวลา 16 ปีท่ีผ่านมา สถานการณ์

การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดอันเนื่องมากจากสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในอนาคตอันใกล้ภายใต้การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัวและบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ดังนั้นวิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น จึงจัดให้มีการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า” โดยมุ่งศึกษาทบทวน พร้อมท้ังพัฒนากระบวนการประเมินและเกณฑ์การ

ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า เพื่อให้การประเมินรางวัลพระปกเกล้ามี

ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น 

ตลอดจนมีเกณฑ์การประเมินหรือตัวช้ีวัดท่ีสามารถบ่งช้ีถึงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้บริบทใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าในการพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป 

 สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจัย พร้อมน าเสนอรูปแบบรางวัลพระปกเกล้าท่ีมอบให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ท้ังหมด 2 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริหารสถาบัน

พระปกเกล้าและคณะกรรมพิจารณารางวัลพระปกเกล้าในการน าไปใช้ต่อไปในอนาคต ท้ังนี้รูปแบบรางวัล

พระปกเกล้ารูปแบบใหม่ท้ังหมด 2 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบท่ีหนึ่ง เป็นการปรับเปล่ียนและพัฒนารางวัล

พระปกเกล้าขึ้นมาเล็กน้อยจากรางวัลรูปแบบเดิมท้ังหมด 3 รางวัล ให้มีความเหมาะสม โดยยึดตามพันธกิจ

และวิสัยทัศน์หลักของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นรูปแบบของการมอบรางวัลพระปกเกล้าท่ีให้ความส าคัญกับ

เรื่องประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมท้ังเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น และ 

รูปแบบท่ีสอง เป็นรูปแบบการให้รางวัลพระปกเกล้าท่ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและพัฒนาไปจากรูปแบบเดิมอย่าง

ส้ินเชิง โดยเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบรางวัลอย่างมาก กล่าวคือ เป็นการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการปฏิบัติได้ท้ังหมด 6 ด้าน โดยยึดจากกรอบของการถ่ายโอนภารกิจสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจ

ท้ังหมด 6 ภารกิจ ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมุ่งในเรื่องการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการปฏิบัติได้ท้ังหมด 6 ด้าน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Research Objectives) 

 1) เพื่อศึกษาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับ

 รางวัลพระปกเกล้า 

 2) เพื่อศึกษาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดการประเมินองค์กรปกครองส่วน

 ท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

1.3 ค าถามวิจัย (Research Questions) 

1) การปรับปรุงกระบวนการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าควรมี

แนวทางอย่างไร 

2) เกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัดใหม่ควรเป็นอย่างไร 

1.4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย (Scope of Research) 

 การศึกษานี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  1. ศึกษาทบทวนกระบวนการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าใน

ทุกขั้นตอน เช่น การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น การลงพื้นท่ีเพื่อท าการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย

คณะกรรมการการตรวจสอบความโปร่งใส เป็นต้น 

 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเข้ารับรางวัล

พระปกเกล้า เพื่อให้กระบวนการประเมินมีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือ สามารถคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีการบริหารงานท่ีเป็นเลิศได้อย่างเท่ียงตรงและแม่นย า 

 3. ศึกษาทบทวนเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและวิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด พร้อมปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์/ตัวชี้วัดการประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า เพื่อให้การประเมินรางวัลพระปกเกล้าสามารถ

บ่งช้ีถึงการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้บริบทใหม่ ๆ 
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รูปท่ี 1.1 กระบวนการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านมา 

การทบทวนสภาพปัญหา ข้อจ ากัด/วิธีการในการ

ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ข้อเสนอ แนวทาง/วิธีการในการประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนตัวชี้วัดต่างๆ 

น าไปทดลองใช้เพือ่ทดสอบกับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ านวนหนึ่ง 

ข้อเสนอใหม่ แบบประเมิน/ตัวชี้วัดแบบใหม่ส าหรับการ

ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร

ปกค รอ งส่ ว นท้ อ ง ถ่ิ น ที่ ดี แ บบ

สมัยใหม่  อาทิ  แนวคิด Citizen 

Centric, หลัก KM, หลัก 4Cs และ

แนวคิด ท้องถ่ิน 5G เป็นต้น 

วิธีการในการประเมินองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน / การเก็บ

ข้อมูล 
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1.5 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 

    ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัล

พระปกเกล้า” เป็นการใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed methods) ซึ่งประกอบด้วย 

  1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาจากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

  (Documentary search) เช่น หนังสือ บทความ วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลจาก 

  เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยจะ

  สัมภาษณ์ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์หลายกลุ่ม อาทิ ผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการ

  ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัด

  ส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า ตัวแทนส่ือมวลชน และตัวแทนส านักงานคณะกรรมการการ 

  กระจาย อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  

  2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้การค านวณเพื่อหาค่าทางสถิติท่ีจะน ามาใช้

  เป็นเกณฑ์ในการประเมินและตัดสินการให้รางวัล เมื่อมีการท าแบบประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่ส าหรับ

  ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งจะมีการน าไปทดลองใช้เพื่อ 

  ทดสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งถึงความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือของแบบ

  ประเมิน/ตัวชี้วัดแบบใหม ่

1.6 ผลหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย (Expected Benefits & Application) 

1. ช่วยให้กระบวนการประเมินได้รับการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการประเมินองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 2. ช่วยให้เกิดการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงตัวชี้วัดการประเมินองค์กรปกครองส่วน 

 ท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าให้มีความถูกต้อง เท่ียงตรง และแม่นย ามากขึ้น 
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1.7 การบริหารงานวิจัยและตารางการปฏิบัติงาน (Administration & Time Schedule) 

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการด าเนนิงาน: ก.ค. 2559 – พ.ค. 2560 (12 เดือน) 

ตารางที่ 1.1 การบริหารงานวิจัยและตารางการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 

                กิจกรรม 
ก.ค. 
59 

ส.ค. 
59 

ก.ย. 
59 

ต.ค. 
59 

พ.ย. 
59 

ธ.ค. 
59 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

1. สรรหานักวิจัย             
2. ท าสัญญาจ้างศึกษาวิจัย             
3. เก็บข้อมูลจากเอกสาร สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์             
4. นักวิจัยประมวลข้อมูลและจัดท ารายงานความก้าวหน้า             
5. นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ 

            

6. กรรมการพิจารณารายงานความก้าวหน้า             
7. นักวิจัยประมวลข้อมูลและจัดท าร่างรายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

            

8. นักวิจัยส่งร่างรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์             
9. กรรมการพิจารณาร่างรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์             
10. นักวิจัยปรับปรุงแก้ไข และจัดท ารายงานการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

            

11. นักวิจัยส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์             
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

  ในช่วงสองทศวรรษของประเทศไทยท่ีผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญกับกระแสความ

เปล่ียนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันท้ังท่ีเกิดขึ้นจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และ

ได้ส่งผลมาถึงการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับรูปแบบการบริหารงาน การจัดบริการสาธารณะและการตอบสนองต่อปัญหาความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ีให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมี

ความสามารถและศักยภาพในการเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงในการบริหารจัดการและพัฒนา

ท้องถิ่นต่อไปให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม  การประเมินและให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเสมือน

แรงจูงใจท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการท้องถิ่นของตนให้ดีขึ้น และ

ช่วยให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์กรท่ีดีของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังเป็นการช่วยให้ท้องถิ่น

ต่างๆเกิดการแข่งขันและร่วมมือกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนเพื่อเป็นรากฐาน

ของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

  สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะหน่วยงานหนึ่งท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่นให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้จัดการประเมินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในด้านต่าง ๆ เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชนให้ได้รับประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป และ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัล

พระปกเกล้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ ท้ังนี้เพื่อช่วยปรับปรุงให้เกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดต่างๆ มีความเหมาะสม 

ถูกต้อง เท่ียงตรง และแม่นย ามากขึ้น 

  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้านี้มีการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแบ่งวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้ออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 

 กลุ่มท่ี 1 แนวคิดการเสริมสร้างประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็น

ศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดการความรู้ 

  กลุ่มท่ี 2 แนวคิดและหลักการบริหารจัดการท่ีดีในระดับท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

เข้าใจแนวคิด หลักการ ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีควรมีหรือควรปฏิบัติในการ

บริหารจัดการท่ีดีในระดับท้องถิ่น    
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  กลุ่มท่ี 3 แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัย

ประสบการณ์จากแนวคิดของนักวิชาการไทยและหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องในการให้รางวัล 

  กลุ่มท่ี 4 ประสบการณ์ในประเทศไทย กรณีศึกษาหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเป็นผู้ให้รางวัลท้องถิ่น

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กลุ่มท่ี 5 ประสบการณ์ในต่างประเทศ กรณีศึกษาหน่วยงานในต่างประเทศท่ีเป็นผู้ให้รางวัลท้องถิ่นแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  กลุ่มท่ี 6 ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจ  

2.1 แนวคิดการเสริมสร้างประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และ

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถ่ิน    

 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยภายใต้บริบทสากลและบริบทสังคมไทย 

 เมื่อกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นของแนวคิดมาจากการอยู่ในระบอบการปกครอง

หนึ่ง กล่าวคือ ระบอบการปกครอง จัดเป็นแบบแผนหนึ่งท่ีก่อให้เกิดข้อตกลงเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับสมาชิกใน

สังคม เพื่อความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ระบอบการปกครองท่ีประเทศหรือรัฐต่าง ๆ ท่ัวโลก

ปกครองต่างใช้ระบอบการปกครองอยู่หลัก ๆ ท้ังหมด 2 แบบ คือ ระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ 

ท้ังนี้ระบอบการปกครองระบอบหนึ่งท่ีมีประวัติและการพัฒนามายาวนาน รัฐและประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใน

โลกปัจจุบันต่างปกครองด้วยระบอบนี้คือระบอบ “ประชาธิปไตย” (Democracy) เป็นค าค าหนึ่งท่ีไม่มี

ความหมายท่ีแน่นอนและมีความเป็นสากล ประชาธิปไตยมีหลายประเภทแตกต่างกันไปตามแนวทางการ

ปฏิบัติ ผลท่ีได้รับ ความเข้าใจ ประสบการณ์ความเช่ือของผู้ศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และ

ประวัติศาสตร์แต่ละประเทศ ซึ่งส่ิงเหล่านี้ได้ถูกน ามาบูรณาการเพื่อสร้างค าจ ากัดของความหมายของระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีมีคุณค่า และเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติใช้ (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, 2548)  

 หากอธิบายจุดเริ่มต้นของค าว่า “ประชาธิปไตย” (Democracy) เป็นค าท่ีมาจากภาษากรีก ค าว่า 

Demos หมายถึง ประชาชน (People) และ Kratos หมายถึง อ านาจ (Authority) หรือ พลัง (Power) 

ประชาธิปไตยจึงเป็นเรื่องการจัดการภาครัฐ หรือประเทศด้วยตนเอง (Morris & Raaflaub, 1998) 

 เมื่อพิจารณาถึงประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีประเด็นส าคัญหลายประเด็นท่ีมีการ

อภิปราย ซึ่งประเด็นส าคัญนี้รวมไปถึงความหมายและประเภทของประชาธิปไตย ดังนั้นหากกล่าวถึง

ความหมายของประชาธิปไตยอาจสรุปได้โดยค าจ ากัดความของ Eva Etzioni-Halevy (1997) ท่ีได้บูรณาการ

น าเอาความหมายหรือค าจ ากัดความเกี่ยวประชาธิปไตยของนักคิดหลายคนมาเรียบเรียงและให้ความหมาย
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ของประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีอ านาจในการปกครองของรัฐบาลมาจากความยินยอมของ

ประชาชนส่วนใหญ่ ความยินยอมนี้แสดงออกโดยการด าเนินการให้ประชาชนได้รับและใช้อ านาจอย่าง

สม่ าเสมอ เสรี มีการเลือกต้ังท่ีเป็นการแข่งขัน โดยผู้ท่ีเป็นผู้ใหญ่ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกต้ัง 

หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยคือ เสรีภาพของประชาชนท่ีรวมเสรีภาพในการพูดเพื่อให้ได้รับข้อมูลสมาคม 

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

 หากมองดูจากนิยามและความหมายของประชาธิปไตย แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นระบอบหนึ่งท่ีมีข้อดี โดย

ให้เรื่องของการแข่งขัน การมีส่วนร่วม และเสรีภาพทางการเมือง ซึ่ง มิติหลัก ๆ ส าคัญของประชาธิปไตย 

อย่างไรก็ตามรัฐหรือประเทศต่างๆท่ัวโลกท่ีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยต่างมีบริบท สภาพแวดล้อม 

รวมถึงกระบวนการประชาธิปไตย ตลอดจนการน าประชาธิปไตยไปปฏิบัติใช้แตกต่างกัน กลุ่มรัฐหรือกลุ่ม

ประเทศบางกลุ่มประสบความส าเร็จในการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ในขณะท่ีรัฐบางรัฐหรือประเทศ

บางประเทศยังเผชิญปัญหาของการปกครองหรือการน าประชาธิปไตยไปปฏิบัติใช้อยู่บ้าง ส าหรับประเทศไทย

เองเป็นอีกรัฐหรือประเทศหนึ่งท่ีประวัติและการพัฒนาของประชาธิปไตยมายาวนาน นับต้ังแต่ พ .ศ. 2475 

ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยจวบจนกระท่ังปัจจุบัน ท้ังนี้หากพิจารณาจากการศึกษาทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับประชาธิปไตยในประเทศไทยจะเห็นได้ถึงการแข่งขัน การพัฒนา และปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดอยู่หลายทศวรรษนับต้ังแต่เปล่ียนแปลงการปกครอง ต้ังแต่ปัญหา

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับชาติจนมาถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงมีปัญหาอยู่ใน

หลายเรื่อง หลายประเด็นเกี่ยวประชาธิปไตยในสังคมไทยในทุกๆระดับของการปกครอง 

   2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยในระดับทอ้งถ่ินภายใต้บริบทสากลและบริบทสังคมไทย 

 จากท่ีได้มีการอธิบายในเบื้องต้นของแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยท้ังในบริบทสากลและบริบท

สังคมไทย เมื่อพิจารณาดูจากในเชิงโครงสร้างทางการเมืองการปกครองแล้ว การมองลงมาเพื่อพิจารณาใน

ระดับท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเริ่มต้นโดยหากอธิบายถึงภาพรวมของท้ังภายใต้

บริบทสากลและบริบทสังคมไทย กล่าวคือ ประชาธิปไตยในประเทศไทย มีนักวิชาการหลายท่านท่ีอยู่ในแวดวง

การศึกษาด้านการเมืองการปกครองท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้ศึกษาและวิจัยเพื่อท่ีจะหาแนวทางการ

สร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยให้เกิดความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และยั่งยืนท่ีสุด งานเขียนช้ินหนึ่งช่ือ “แปรถิ่น 

เปล่ียนฐาน: สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย” โดยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. เอนก 

เหล่าธรรมทัศน์ (2552) ได้อธิบายถึงประชาธิปไตยท่ีส าคัญและน่าสนใจต่อการสร้างประชาธิปไตยท่ียั่งยืน 

กล่าวคือ ประชาธิปไตยควรเริ่มต้นจากท้องถิ่น โดยควรสร้างประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของ
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การสร้างประชาธิปไตยในระดับชาติ ซึ่งแนวความคิดนี้มีนักวิชาการนานาประเทศได้เคยเสนอความคิดนี้มาเป็น

ระยะหนึ่งแล้ว เช่น ดาห์ล (Robert Dahl) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน โดยช้ีให้เห็นว่า เมืองซึ่งเป็นท้องถิ่นชนิด

หนึ่ง คือ หน่วยการปกครองขนาดพอเหมาะสมพอดีท่ีจะอ านวยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการของบ้านเมือง

ได้ดีท่ีสุด โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านผู้แทนหรือผู้น าเท่านั้น (Dahl, 1967) จริง ๆ แล้วก่อนหน้าดาห์ล มีปราชญ์ชาว

อังกฤษ คือ จอห์น สจ๊วจ มิล (John Stuart Mill) ได้เสนอความคิดในทิศทางของการสร้างประชาธิปไตยท่ี

ยั่งยืน โดยเสนอความคิดว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการฝึกฝนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

กิจการบ้านเมืองได้ดีเป็นพิเศษ และเมื่อเทียบกับรัฐบาลจะให้โอกาสแก่ประชาชนในการท างานให้กับบ้านเมือง

ได้มากกว่า  (Mill, 1991) แนวคิดของ จอห์น สจ๊วจ มิล เป็นแนวคิดท่ีมีความคล้ายคลึงกันกับแนวคิดของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ด้วยเช่นกันในการมีพระราชด าริว่าควรสร้างประชาธิปไตยใน

ระดับท้องถิ่นให้เกิดขึ้นก่อน แล้วค่อยพัฒนาให้การปกครองในระดับท้องถิ่นเป็นท่ีฝึกปฏิบัติให้ประชาชนได้มี

ความรู้ ความเข้าใจ และความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองท่ีเพิ่มสูงขึ้น (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552)  

 ภายหลังประเทศไทยเปล่ียนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 และได้มี

การใช้รัฐธรรมนูญในการปกครองท่ีล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด อันเนื่องมาจากมีการรัฐประหารอยู่บ่อยครั้ง 

ท าให้ต้องการเขียนและใช้รัฐธรรมนูญอยู่หลายฉบับ จนกระท่ังเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับปี พ.ศ. 2540 และได้ช่ือว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ให้

ความส าคัญการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการ

ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น เพื่อให้สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการ

เลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ซึ่งเป็นการให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ท าการเลือกผู้แทนของตนเข้าไปท า

หน้าท่ีบริหารงานระดับท้องถิ่นแทนตน จัดเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) อย่างหนึ่ง แต่ในขณะ

เดียวภายใต้กรอบบริบทสังคมไทย ความคิดและวิธีปฏิบัติในการมีส่วนร่วมต่อประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น

ของสังคมไทยมักจะอยู่ในกรอบบริบทและรูปแบบเดียว คือ รูปแบบท่ีประชาชนใช้อ านาจผ่านผู้แทนเพียง

เท่านั้น ซึ่งประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นที่ปฏิบัติเพื่อการสร้างประชาธิปไตยในระดับชาติท่ียั่งยืนไม่ควรมีเพียง

แค่การเลือกตั้งเท่านั้น แต่ควรให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบ้านเมืองให้มากขึ้น 

โดยควรสร้างประชาชนให้กลายเป็น “พลเมือง” พลเมืองในท่ีนี้หมายความว่า ผู้มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ

ต่อสังคมมากขึ้น โดยไม่ปล่อยให้ประชาชนเป็นเพียงผู้ลงคะแนนเสียงหรือผู้รอรับนโยบายจากรัฐเท่านั้น 

(วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2551) 
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   2.1.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศนูย์กลาง  

 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมมีแบนแผนการมี

ส่วนร่วมท่ีแตกต่างกันไป ท้องถิ่นบางพื้นท่ี การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจอยู่ในระดับต่ า และอาจถูก

ครอบง าโดยผู้มีอิทธิผลหรือผู้มีอ านาจได้ แต่ในท้องถิ่นบางพื้นท่ีอีกจ านวนหนึ่งมีการแข่งขันทางการเมืองและ

การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเป็นไปอย่างคึกคึก โดยบางพื้นท่ีมีการด าเนินงานจัดกิจกรรมการบริหารงานแบบ

มีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ (สถาบัน

พระปกเกล้า อ้างใน วุฒิสาร ตันไชย, 2558) แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะรูปแบบใด หากจะให้การ

มีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีปัจจัยอยู่ในองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมท้ังหมด 4 

ประการ (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2551) ดังนี้ 

 ประการแรก ข้อมูลจากประชาชนท่ีส่งไปยังผู้เสนอนโยบายเพื่อให้ผู้ก าหนดนโยบายทราบถึงแนวคิด

และธรรมชาติของสังคม 

 ประการท่ีสอง ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งเป็นท่ีสนใจจากผู้เสนอโครงการไปยังประชาชน 

 ประการท่ีสาม การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน และผู้เสนอโครงการ หรือระหว่าง

ประชาชน 

 ประการท่ีส่ี ข้อมูลจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องถูกน าเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ และเมื่อ

ประชาชนได้มีส่วนร่วมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ ท าให้คุณภาพการตัดสินใจดีขึ้น ต้นทุนน้อยและลด

ความล่าช้า เป็นต้น 

 เมื่อระยะเวลาผ่านไปกรอบบริบทสังคมโลกและสังคมไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลง อันเป็นผลมาจาก

กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีประเทศไทยก าลังเดินหน้าเพื่อมุ่งเปูาหมายให้

ประเทศเป็น Thailand 4.0 ท้ังในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมท่ีก าลังก้าวเข้าสู่การใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งต้องอาศัยนวัตกรรมต่างๆ ในการผลิต และการบริการ หน่วยงาน/องค์การในภาคส่วน ต่าง ๆ ต้องเริ่ม

ด าเนินการในลักษณะนี้มากขึ้น โดยหน่วยงานอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการปรับตัวตามบริบท

สังคมโลกและสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน และต่อ ๆ ไปในอนาคตด้วยเช่นกัน เรื่องหนึ่งท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรมองข้าม เนื่องจากเป็นเรื่องมีความส าคัญและใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาโดยตลอดและจะมีการเปล่ียนแปลง ก้าวหน้าไปอีกข้ัน คือ เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในระดับท้องถิ่นจึงต้องเปล่ียนแปลง และพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถ

ขับเคล่ือนไปข้างหน้าตามได้ทันบริบทสังคมโลกและสังคมไทย โดยมีกรอบเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็น

แรงจูงใจ คอยกระตุ้นให้เกิดการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในท้องถิ่นดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ในปัจจุบันได้มีการศึกษาใน
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ระดับสากลถึงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเริ่มมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไป

อีกขั้น โดยเฉพาะในเรื่อง การยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) ท่ีเพิ่มขึ้น โดยเป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้

ความส าคัญกับ “พลเมือง” (Citizen) เป็นล าดับแรก ซึ่งนโยบายของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ จะต้องให้

ความส าคัญในการตอบสนองความต้องการของพลเมืองเป็นล าดับต้น ๆ ท้ังนี้ การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการ

ปกครอง (Citizens’ participation in governance) คือ การมีส่วนร่วมแบบทวิภาคี ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท้ัง

ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีเพื่อให้การมีส่วนร่วมดังกล่าวน าไปสู่

ผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น เช่น การให้บริการที่ดีขึ้น การเปล่ียนแปลงนโยบายสาธารณะ การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็น

ต้น โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้รับการอธิบายว่าเป็นบันไดท่ีมีความหลากหลายของการนัดหมายท่ี

แสดงถึงระดับความแตกต่างหรือความเข้มของการมีส่วนร่วม เพื่อแสดงให้เห็นถึงส่ิงเหล่านี้อาจเริ่มต้นด้วยจาก

การให้ค าปรึกษาเพื่อรับฟังความต้องการและความต้องการของพลเมือง และจะมีวิวัฒนาการไปสู่การประชุม

ปรึกษาหารือความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ การส ารวจการเข้ารับการตรวจเยี่ยมท่ีพักอาศัย เป็นต้น ซึ่งการเข้า

ร่วมแบบเข้มงวดมากขึ้นจะน าไปสู่การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม ส าหรับการมีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันของประชาชนในการวางแผนการจัดท างบประมาณและการตรวจสอบโครงการผ่านการเป็นสมาชิกใน

คณะกรรมการตรวจสอบและงบประมาณ ฯลฯ (Government of India, 2009) 

 คณะกรรมาธิการพิจารณาว่าด้วยกลไกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองสามารถก าหนด

แนวความคิดในรูปแบบหลักต่อไปนี้ (Government of India, 2009) 

 1) พลเมืองต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลเป็นพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปกครอง การให้ข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกในกลยุทธ์ใด ๆ ท่ีจะช่วยให้พลเมืองมีปฏิสัมพันธ์กับ

รัฐบาล 

 2) พลเมืองสามารถให้ค าแนะน า การรับฟังเสียงของประชาชนไม่เพียงแค่ในระหว่างการเลือกตั้งเป็น

ระยะ แต่ต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พื้นฐานคือ จุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแล 

การรับฟังดังกล่าวสามารถท าได้ผ่านการพิจารณาของประชาพิจารณ์การส ารวจการอ้างอิง  เป็นต้น ซึ่ง

ประชาชนสามารถให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาของตนรวมถึงแนวทางท่ีเป็นไปได้ พลเมืองอยู่ในต าแหน่งท่ีดี

ท่ีสุดในการพูดถึงความต้องการของตนและแนะน าแนวทางท่ีเหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลท่ีมักต้องเสริมความรู้และ

ทักษะในท้องถิ่นด้วยความเช่ียวชาญของรัฐบาล การมีส่วนร่วมดังกล่าวสามารถน าไปสู่การมีส่วนร่วมเชิงรุกกับ

กระบวนการก าหนดนโยบายซึ่งจะเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นส าหรับการมีส่วนร่วมและการระดมพลของ

ประชาชนในการเข้าสู่เวทีการปกครอง 
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 3) พลเมืองต้องการการบริการที่ดีกว่า วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ การท าให้

แน่ใจว่าองค์การ/หน่วยงานของรัฐสามารถท างานในเขตเลือกตั้งท่ีพวกเขาหมายถึง การให้บริการ ส าหรับเรื่อง

นี้ เกิดขึ้นกับข้าราชการท่ีควรจะรับผิดชอบไม่ใช่แค่หัวหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลเมือง โดยเฉพาะเมื่อ

หน่วยงานของรัฐตระหนักว่าประชาชนสามารถร้องทุกข์ด้วยความมั่นใจว่าได้รับความสนใจอย่างเพียงพอ 

 4) พลเมืองผู้ให้บริการและหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ มีความรับผิดชอบ การท าให้หน่วยงานของรัฐมี

การท างานและสร้างความมั่นใจว่าการให้บริการจะท าได้เป็นไปตามเกณฑ์ของความมีประสิทธิภาพ ความเสมอ

ภาค และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยต้องการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและความไม่พอใจใน

ลักษณะท่ีมีการจัดการ กลไกท่ีใช้อาจรวมถึงการตอบรับและการส ารวจของพลเมืองจากบัตรรายงานของ

ประชาชนและการตรวจสอบทางสังคม 

 5) การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหาร / การตัดสินใจ การให้โอกาสในการ

เข้าถึงกระบวนการตัดสินใจในอนาคตท่ีมากกว่าการให้ค าปรึกษาเป็นระยะ และมีความเข้มข้นมากขึ้นในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท่ีสามารถช่วยให้สามารถเจรจากับรัฐบาลเพื่อนโยบาย แผนการ และ

โครงการท่ีดีขึ้น เป็นต้น ในขั้นตอนนี้พลเมืองไม่เพียงแต่ร้องทุกข์ต่อรัฐบาล แต่ยังเกี่ยวข้องกับรัฐบาลท่ีท างาน

กับพลเมืองอย่างแท้จริง 

 ท้ังนี้ภายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีปกครองโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 

จะต้องมีคุณลักษณะ (A.T. Kearney, 2009) ดังนี้ ดังแสดงในรูปท่ี 2.1 และตารางท่ี 2.1  

รูปท่ี 2.1 7 คุณลักษณะของรัฐบาลท่ีปกครองโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: A.T. Kearney. (2009). How to Become a Citizen-Centric Government. Retrieved from  

               https://www.atkearney.com/documents/10192/6bc77242-149a-4515-b4c7-3295ca1ab594 
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ตารางที่ 2.1 รายละเอียดคุณลักษณะของรัฐบาลท่ีปกครองโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง 7 ประการ 
คุณลักษณะ (Characteristic) รายละเอียดกลยุทธ์ (Strategies) 

1) การเสริมสร้ างโอกาสในการ
ท างานขององค์การ 
(Foster Organizational Chance) 

- สนับสนุนการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถจัดการบริการได้ง่าย
ขึ้น 
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าและก าหนดขั้นตอน รวมท้ังลดรูปแบบขั้นตอน
ทางราชการ 
- ปรับปรุงให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
- ด าเนินการส ารวจอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้เกิดเข้าใจถึงความต้องการ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

2) การปลูกฝังความเป็นผู้น า 
(Cultivate Leadership) 

- ตอบสนองความต้องการของพลเมืองได้อย่างรวดเร็ว 
- การส่ือสารกลยุทธ์ผ่านทุกระดับขององค์การเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน
ก าลังท างานไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 
- ก าหนดความรับผิดชอบและแสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- การมีส่วนร่วมกับผู้คนในการตัดสินใจร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นในการตัดสินใจ 

3) การสร้างวัฒนธรรมและคุณค่า 
(Establish Culture and values) 

- ก าหนดค่านิยมเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความคาดหวังของพนักงาน 
- การใช้เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม
การเปล่ียนแปลง 
- การใช้แนวทางการสร้างทีมเพื่อสร้างองค์การท่ีมีความรู้ผ่านการ
แบ่งปันความรู้ 

4) การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Build Customer Relationships) 

- ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
- การใช้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและด าเนินการส ารวจเพื่อ
ปรับปรุงการบริการลูกค้า 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมุ่งเน้นลูกค้า 

5) การปรับปรุงการด าเนินงาน 
(Improve Operations) 

- ปรับปรุงเทคโนโลยี (E-administration, เว็บไซต์, โทรศัพท์มือถือ) 
ให้ก้าวหน้าเพื่อขยายช่องทางการส่ือสาร 
- ก าหนดมาตรฐานระบบไอทีเพื่อลดต้นทุนและความซับซ้อน 
- ปรับช่องทางการให้บริการ (อินเตอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์มือถือ) 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า 
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คุณลักษณะ (Characteristic) รายละเอียดกลยุทธ์ (Strategies) 
6) การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Manage Performance) 

- การใช้เกณฑ์วัดประสิทธิภาพและตัวช้ีวัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) 
เพื่อวัดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
- การสร้างระบบค่าตอบแทนเพื่อตอบแทนตัวแสดงช้ันน าท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
- การพัฒนาโปรแกรม/โครงการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่
องค์การ 

7) การสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Support Sustainability) 

- การน าบุคลากร กลุ่มผลประโยชน์ และกลุ่มไม่แสวงหาผลก าไร 
(NGO) มาสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนด้วยกัน 
- ส่งเสริมรัฐบาลท่ียั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับประเด็น 3 มิติ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 
- การใช้ E-services และการส่ือสารหลาย ๆ ช่องทางเพื่อส่งเสริม
ความยั่งยืน 

ที่มา: A.T. Kearney. (2009). How to Become a Citizen-Centric Government. Retrieved from 

    https://www.atkearney.com/documents/10192/6bc77242-149a-4515-b4c7-3295ca1ab594 

 2.1.4 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถ่ิน 

 ในปัจจุบันท่ีโลกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทุกประเทศท่ัวโลกจะต้องมีการปรับ

เปล่ียนแปลงและพัฒนาในหลาย ๆ ด้านให้ทันตามกระแสท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตต่อไป

ข้างหน้า จึงส่งผลให้ประเด็นเรื่องหนึ่งได้ถูกน ามากล่าวถึงในการให้ความส าคัญจากประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก คือ 

“การพัฒนาท่ียั่งยืน” (Sustainable Development) โดยในโอกาสท่ีองค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศ

เรื่องเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development  Goals: SDGs) ภายใต้การรับรองของ

ประเทศสมาชิกท้ังหมด 193 ประเทศ เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นทิศทางในการพัฒนา

ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งกรอบเปูาหมายดังกล่าวมีการครอบคลุมเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยให้มีผลบังคับ

ใช้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จวบจนถึงปี พ.ศ. 2573 เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีได้ประกาศใช้ท้ังหมด 17 ข้อ ใน

การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1) ความยากจน 2) ความหิวโหย 3) สุขภาวะ 4) การศึกษา 5) ความ

เท่าเทียมทางเพศ 6) น้ าและการสุขาภิบาล 7) พลังงาน 8) เศรษฐกิจและการจ้างงาน 9) โครงสร้างพื้นฐานและ

การปรับให้เป็นอุตสาหกรรม 10) ความเหล่ือมล้ า 11) เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ 12) แบบแผนการ

ผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 13) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 14) ทรัพยากรทางทะเล           

15) ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 16) สังคมและความยุติธรรม และ 17) หุ้นส่วนความร่วมมือ 

(มูลนิธิมั่นพัฒนา, ม.ป.ป.) ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 

https://www.atkearney.com/documents/10192/6bc77242-149a-4515-b4c7-
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รูปท่ี 2.2 เปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development  Goals: SDGs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ที่มา: มูลนิธิมั่นพัฒนา. (ม.ป.ป.). เปูาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน. เรียกใช้เมื่อ 26 สิงหาคม 2560 จาก มูลนิธิมั่นพัฒนา: 

http://www.tsdf.or.th/th/seminar-event/10268/sustainable-development-goals-sdgs 

 หากพิจารณาจากเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังหมด 17 ข้อ และน ามาเช่ือมโยงในระดับของ

ท้องถิ่น กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันจ าเป็นต้องปรับตัวและให้ความส าคัญ พร้อมด าเนินการ

ตามเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงบทบาทการเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ

รัฐบาลในการพัฒนาประเทศอย่างในเรื่อง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” เป็นเรื่องท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควร

มองข้าม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นองค์กรท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ี ควรจะต้องด าเนินการให้

เกิดการบูรณาการในระดับพื้นท่ีชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ท่ีส าคัญเปูาหมายท้ังหมดท่ีได้น าเสนอ

จากรูปภาพมีอยู่หลายเรื่องท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การศึกษา 

การสาธารณสุข การพัฒนาเมือง การลดความเหล่ือมล้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป็นต้น มีหลายเรื่องดังท่ีได้กล่าวอยู่ในความรับผิดชอบและดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ดังนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรท่ีจะต้องกลับมาส ารวจประเด็นปัญหาหรือเรื่องท่ีควรด าเนินการพัฒนาใน

ท้องถิ่นของตน และมีบทบาทท่ีกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่อง 

ผ่านกระบวนการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงมิติเปูาหมายของการ

พัฒนาท่ียั่งยืน เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคล่ือนให้ท้องถิ่นและประเทศไปสู่การบรรลุเปูาหมายท่ี

วางไว้อย่างยั่งยืนท่ีแท้จริง ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากจะด าเนินการให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในท้องถิ่น และประเทศ จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติงาน 2 เรื่องหลัก ๆ ท่ีเป็นเรื่องท่ีหลายภาคส่วน ทุก
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องค์การมุ่งให้ความส าคัญพร้อมท่ีจะด าเนินการ เนื่องด้วยมีส่วนของการเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยให้สามารถ

ขับเคล่ือนเรื่องต่างๆท่ีอยู่ในหัวข้อท้ังหมด 17 ข้อในเปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนไปสู่ปลายทางความส าเร็จ

ในการพัฒนาอย่ างยั่ งยื น ไ ด้  คือ นวั ตกรรม  ( Innovation)  และการ จัดการความรู้  (Knowledge 

Management: KM) ผ่านการอธิบาย ดังนี้ 

  2.1.4.1 นวัตกรรม หมายถึง การมีส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ส่ิงท่ี

มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุคสมัยท่ีต้องเผชิญกับความท้าทาย

และการเปล่ียนแปลงใหม่ในหลาย ๆ เรื่องจึงต้องมีการปรับตัวในการมีความคิดริเริ่มใหม่ แตกต่าง หรือการมี

แนวความคิดท่ีเป็นเลิศในการคิดค้น การสร้างหรือการออกแบบนวัตกรรมใหม่  ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในด้าน

กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

ประชาชน (Evans, n.d.) ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมจากสังคมยุคเก่าไปสู่สังคมยุคใหม่ใน

ปัจจุบันนี้ และอนาคตต่อไปจะท าให้ความท้าทาย และปัญหาต่าง  ๆ มีความซับซ้อนรุนแรงขึ้นตามมา 

ประชาชนจึงเริ่มคาดหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 

สามารถดูแลวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น หรือเพื่อให้สามารถจัดการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วงมากขึ้น ในทางวิชาการเรียกได้ว่าเป็นการริเริ่มนวัตกรรมการท างานเพื่อช่วยลด

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น (Stress-induced innovation) หรือในทางกลับกัน การกระจายอ านาจท าให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับทรัพยากรและบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นแรงหนุนเสริมใ ห้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกล้าคิดริเริ่มแผนงานหรือโครงการใหม่ ๆ ตามระดับทรัพยากรท่ีมีเพิ่มขึ้น (Slack-

induced innovation) (Clark, 1999) 

 งานวิจัยเรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย” โดย          

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้มีการให้ค าอธิบายถึงค าจ ากัดความของค าว่า “นวัตกรรม

ท้องถิ่น” มีความหมายหลัก ๆ เป็นองค์ประกอบ 4 ความหมาย ดังนี้ 

 (1) การริเริ่ม คิดค้น พัฒนา การแก้ไขหรือจัดการปัญหาต่าง ๆ ด้วยวิธีการใหม่ในบริบทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาทางการเมือง-กฎหมายในท้องถิ่น/การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการบริหารจัดการภายในองค์กร  

 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน ลงมือด าเนินการ หรือ

สนับสนุนกิจกรรม/ โครงการนั้น ๆ ให้เกิดข้ึน  

 (3) เป็นงานท่ีด าเนินการแล้วเสร็จและก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยท่ีไม่ควรมี ค่าใช้จ่าย

ในการลงทุนและ/หรือในการด าเนินการท่ีสูงเกินควร  
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 (4) เป็นกรณีตัวอย่างท่ีสามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น ๆ น าไปประยุกต์ใช้

หรือพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดได้ในวงกว้าง 

   2.1.4.2 การจัดการความรู้  เป็นการสร้างความรู้หรือรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์การ ซึ่ง

มิติของการสร้างความรู้มีด้วยกันท้ังหมด 2 มิติ คือ มิติแรก Ontological Dimension เป็นการพิจารณาถึง

ระดับของความรู้ท่ีเกิดขึ้นในองค์การต้ังแต่ความรู้ในระดับตัวบุคคล ( Individuals) ไปจนถึงความรู้ในระดับ

องค์การ (Organization) หรือข้ามองค์การ ( Inter-organization) และมิติท่ีสอง Epistemological 

Dimension ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงความรู้สองประเภทได้แก่ ความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และ

ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ส่ิงส าคัญคือ ทฤษฎีการสร้างความรู้องค์การท่ีได้มีการน าเสนอแสดงให้

เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้สองประเภท คือ ความรู้ขัดแจ้งท่ีอยู่ในรูปแบบของคู่มือ นโยบาย 

เอกสารต่างๆขององค์การ และความรู้ฝังลึกอันเป็นประสบการณ์ ความช านาญท่ีมีอยู่ในพนักงานของแต่ละคน 

ซึ่ง Nonaka และ Takeuchi มองในเชิงความเห็นว่าความรู้แบบชัดแจ้งและความรู้แบบฝังลึกต่างไม่ได้แยก

ออกจากกันอย่างส้ินเชิง แต่ท้ังสองความรู้ต่างเป็นปัจจัยท่ีเกื้อหนุนกัน โดยความรู้ ท้ั งสองประเภทจะมี

ปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นพลวัตผ่านกระบวนการแปลงความรู้  ซึ่งเริ่มจากการจัดให้คนมามีปฏิสัมพันธ์ 

(Socialization) กันในรูปแบบต่างๆ ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึกระหว่างกันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

การสังเกต การลอกเลียนแบบ และการลงมือปฏิบัติ เป็นต้น เมื่อความรู้ท้ังสองต่างมีปฏิสัมพันธ์กันจะท าให้เกิด

การแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึกระหว่างกันผ่านกิจกรมต่าง ๆ ต่อจากนั้นคือการแปลงหรือถ่ายทอดความรู้แบบฝัง

ลึก (Tacit Knowledge) ออกมาสู่การเป็นความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ผ่านการน าเสนอ

ออกมาเป็นในรูปแบบเอกสาร แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิต่าง ๆ ต่อมาเมื่อได้ความรู้แบบชัดแจ้งท่ีถ่ายทอด

ออกมาเป็นในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆดังนี้แล้ว ความรู้ชัดแจ้งเหล่านี้จะถูกรวบรวม (Combination) น าเข้า

สู่กระบวนการจัดระบบหรือการประมวลผลต่างๆออกมา เพื่อให้ได้ความรู้แบบชัดแจ้งท่ีลึกเข้าไปอีก แล้วค่อย

น าไปปรับใช้ยังหน่วยงานต่างๆขององค์การ ท้ายสุดเมื่อความรู้แบบชัดแจ้งเชิงลึกถูกไปปรับใช้ในหน่วยงาน

ต่างๆในองค์การแล้ว จะเป็นการส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปสู่ความรู้แบบฝังลึกในแต่ละตัวบุคคลต่อไปท่ีเรียกว่า 

“การผนึกฝังความรู้” (Internalization) เมื่อความรู้ถูกผนึกฝังเข้าไปในแต่ละตัวบุคคลแล้ว บุคคลนั้นจะ

สามารถประยุกต์หรือน าเอาความรู้ท่ีสร้างขึ้นมาใส่กลับเข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการท างานให้ดีขึ้น 

(Nonaka & Takeuchi, 1995) 

2.2. แนวคิดและหลักการบริหารจัดการที่ดีในระดับท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  แนวคิดและหลักการบริหารจัดการท่ีดีในระดับท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึดเป็นหลักในการด าเนินการปฏิบัติในท้องถิ่น  อาทิ 1) หลักการบริหารกิจการ
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บ้านเมืองและสังคมท่ีดี (หลักธรรมาภิบาล), 2) หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ซึ่งน ามาประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 3) หลักการด าเนินงานหรือจัดบริการสาธารณะ                  

4 ประการ (4 Cs) และปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องอีก 3 ประการท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารการมีส่วนร่วม

ของประชาชน, 4) หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 5) แนวทางท่ีจะช่วย

ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 6) แนวคิดท้องถิ่น 5G ส าหรับเป็นแนวทางของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขข้อจ ากัดในปัจจุบัน และสามารถบริหารงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความ

พร้อมในการรับมือความท้าทายใหม่ๆ และเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น รวมท้ังการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  การปกครองท้องถิ่น หมายถึง เป็นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อ านาจหรือกระจายอ านาจให้

ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถใช้อ านาจของตนในการปกครองตนเองร่วมกัน โดยมี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหรือตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นขึ้นมาท าหน้าท่ี

ปกครองและบริหารท้องถิ่น พร้อมด าเนินการตามความต้องการของประชาชนและปัญหาของท้องถิ่นเป็น

ส าคัญ โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง (อรทัย ก๊กผล, 2558) 

  อย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

บริหารจัดการท้องถิ่นได้ดี แต่ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย ท้ังนี้การน าหลักการหรือแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานและการบริหารจัดการท่ีดีในท้องถิ่นมาปรับใช้ จะช่วยให้การด าเนินงานท้ังการจัดบริการสาธารณะ

และการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

  2.2.1 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) 

  แนวทางส าคัญหนึ่งในการจัดระเบียบให้สังคมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุม

ถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติ ฝุายราชการและฝุายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข รู้รักสามัคคี และ

สามารถร่วมเป็นพลังส าคัญในการขับเคล่ือนการด าเนินงานให้ เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงคอยเป็นส่วน

เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ (โกวิทย์ พวงงาม, 2558) คือ “หลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองและสังคมท่ีดี” หรือ ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ท้ังนี้หลักการธรรมาภิบาลได้มีนักวิชาการ

และหน่วยงานอธิบายให้ความหมายหลากหลาย ดังนี้  

 หลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นค าท่ีถูกสร้างขึ้นต่อเนื่องจากแนวคิดเรื่อง 

ประชาธิปไตย (Democracy) และประชาสังคม (Civil Society) โดยธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญหนึ่งท่ีมี

การน ามาใช้ในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบัน ประเทศต่างๆท่ัวโลกได้หันไป
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ให้ความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีมากขึ้น เพื่อหวังท่ีจะให้

ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสนใจกับท้ังเรื่อ งของสังคม ประชาชน และส่ิงแวดล้อม       

(ถวิลวดี บุรีกุล, 2546) ค าว่า “ธรรมาภิบาล” (Governance) เป็นค าท่ี การน ามาใช้อย่างเป็นทางการเป็นครั้ง

แรกโดย “ธนาคารโลก” (World Bank) เมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้ให้ความหมายท่ัวไปของค าว่า “ธรรมาภิบาล” 

(Governance) หมายถึง การใช้อ านาจในการจัดการกับทรัพยากรของประเทศเพื่อการพัฒนา (World Bank, 

1992) และถือเป็นค าค าหนึ่งท่ีได้มีการนิยามไว้อย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังมีบทบาทอย่างมากในกระแสของ

โลกาภิวัตน์ท่ีประเทศต่างๆท่ัวโลกต่างน าหลักดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการท่ีดีภายในประเทศ โดยเฉพาะ

หน่วยงานภาครัฐอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรท่ีมีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐในระดับบน

และภาคประชาชนในระดับล่าง จึงจ าเป็นท่ีจะต้องยึด “หลักการธรรมาภิบาล” (Governance) เข้ามาใช้ใน

การบริหารงานภายใน โดยจะต้องเป็นการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม มีกระบวนการทาง

กฎหมายท่ีเป็นอิสระ มีกระบวนการบริหารงานท่ีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การตอบสนองการบริการ

แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมอย่างท่ัวถึง  

 ประเทศไทย ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ได้ระบุถึงหลักการของธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 

ข้าราชการต่างๆควรยึดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบหลักด้วยกันท้ังหมด 6 องค์ประกอบใน

ประเทศไทย ดังรูปภาพท่ี 2.3 ประกอบด้วย 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law), 2) หลักคุณธรรม (Integrity), 

3) หลักความโปร่งใส (Transparency), 4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation), 5) หลักความรับผิดชอบ 

(Accountability) และ 6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) 

รูปท่ี 2.3 หลักการส าคัญของธรรมาภิบาล 6 องค์ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ถวิลวดี บุรีกุล. (2546). ธรรมาภิบาล: หลักการเพ่ือการบริหารรัฐกิจแนวใหม่. วารสารสถาบันพระปกเกล้าปีที่ 1  

 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2546, หน้า 16-33. 
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 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีถูกต้อง เป็นธรรม มีความ

ทันสมัยและเป็นท่ียอมรับของสังคม และภาคสังคม ประชาชน ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมายโดยถือว่า

เป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช้ตามอ าเภอใจ หรืออ านาจของตัวบุคคล โดยค านึงถึง สิทธิ เสรีภาพความ

ยุติธรรมของสมาชิก 

 2) หลักคุณธรรม (Integrity) การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐต้องยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในสังคมและส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกันเพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบ

วิชาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ 

 3) หลักความโปร่งใส (Transparency) การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคม โดย

ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการให้

ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

 4) หลักความมีส่วนร่วม (Participation) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความ

คิดเห็นในการตัดสินใจปัญหา ด้วนการแสดงหรือแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และ 

การแสดงประชามติ 

 5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) การตระหนักในสิทธิหน้าท่ีความส านึกในความรับผิดชอบ

ต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างและความกล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

 6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมี

จ ากัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 

สร้างสรรค์สินค้าบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้

สมบูรณ์ยั่งยืน 

  2.2.2 หลักการบริหารงานคุณภาพ หรือ วงจร PDCA 

  อรทัย ก๊กผล (2558) ในเอกสารประกอบการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง 

การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าเอาหลักการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของวีระศักดิ์ เครือเทพ (2558) ซึ่งได้อธิบายถึง การบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

น าเอาหลัก PDCA มารับใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น และน าเสนอรูปแบบการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น 

การวางแผน (Planning) การน าไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมิน (Evaluation) 
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รูปท่ี 2.4 รูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วีระศักด์ิ เครือเทพ (2558) อ้างใน อรทัย ก๊กผล. (2558). การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน 

              ท้องถ่ิน. เอกสารประกอบการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตุลาคม. 

  1) การวางแผน (Planning) ได้แก่ การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนการ

ด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ ศึกษา วิจัย พัฒนา และการตัดสินใจ การวางแผน

การเงินการคลัง ทรัพยากร และบุคลากร รวมท้ังการวางแผนบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ 

  2) การน าไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วยการลงมือ-ติดตามความก้าวหน้าของงาน 

การบริหารสภาพคล่อง (รายรับ รายจ่าย ภาระผูกพัน) การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้เครื่องมือ

อุปกรณ์ การบริหารทรัพย์สิน การลงทุน การเพิ่มรายได้ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร การบรรจุ

แต่งต้ังโยกย้าย การวิเคราะห์ติดตาม-ปูองกันแก้ไขความเส่ียงในการด าเนินงาน 

  3) การประเมินผล (Evaluation) ประเมินจากความส าเร็จของงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ของชุมชน/ประชาชน การประเมินผลตามแผนงาน การประเมินผลทางการเงิน การจัดเก็บรายได้ การบริหาร

งบประมาณรายจ่าย การรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมจากการส ารวจความพึง

พอใจของประชาชน การประเมินผลบุคลากร และการน าข้อมูลต่าง ๆ ไปปรับปรุงผลการด าเนินงานในรอบ

ต่อไป ท้ังการปูองกัน การแก้ไขข้อจัด และบทเรียนท่ีผ่านมา 

  2.2.3 หลักการด าเนินงานหรือจัดบริการสาธารณะ 4 ประการ หรือ 4 Cs 

  อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ (2553, น . 9-14) ได้จัดท า บันทึกเรื่องเด่นรางวัล

พระปกเกล้า’52 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในส่วนของบทน า ได้อธิบายถึง

บทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปีท่ีผ่านมา  โดยได้มีการศึกษาการ

บริหารงานท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าในปีท่ีผ่านๆ

มา ด้วยการด าเนินงานและจัดบริการสาธารณะท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด้านบริหารการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน ภายใต้หลักลักษณะส าคัญของการด าเนินงานหรือจัดบริการสาธารณะ 4 ประการ หรือ 4 Cs ได้แก่ 

วิธีคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking), ความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน (Commitment), การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน (Connect with people) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  

รูปท่ี 2.5 เคล็ดลับการจัดบริการสาธารณะ: 4 Cs 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: อรทัย ก๊กผล. (2558). การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน. เอกสารประกอบการสอน 

              คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตุลาคม. 

  1) วิธีคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีมุมมองและ

วิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ กล่าวคือ สามารถมองได้ถึงปัญหาคืออะไร และทิศทางในอนาคตท่ีต้องการให้เกิดอะไร

ขึ้น โดยจะไม่ยึดติดกับกรอบรูปแบบการท างานแบบเดิม ๆ แต่จะมุ่งเน้นส่ิงท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือความคิด

สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในการจัดบริการสาธารณะ 

  2) ความมุ่งมั่นต้ังใจในการท างาน (Commitment) จะต้องเกิดขึ้นท้ังจากตัวผู้บริหารและบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะความมุ่งมั่นต้ังใจของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยส าคัญเพราะเป็นการส่ง

สัญญาณให้บุคลากรอื่นๆทราบว่าควรจะท าอย่างไรในเรื่องนั้น ถ้าผู้บริหารมีความจริงจัง บุคลากรอื่น ๆ ท่ีเป็น

ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะให้ความร่วมมือร่วมใจ และก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม 

  3) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Connect with people) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการ

หรือจัดบริการสาธารณะใดก็ตาม หากประชาชนรู้สึกว่ามิได้เป็นเพียงผู้รับบริการ แต่รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ง

หรือเป็นเจ้าของท้องถิ่นนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานหรือเรื่องต่าง 

ๆ ท่ีตนรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้อง และการท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยให้การจัดการปัญหาหรือการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ประสบความส าเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีสนับสนุนให้โครงการมีความยั่งยืน 
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  4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุเปูาหมายท่ีต้ังไว้จนประสบความส าเร็จหรือการให้ได้รับรางวัลนั้น ต้องมีการเรียนรู้จาก

ปัญหาอุปสรรคท่ีพบเจอ โดยมีการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาท่ีประสบควบคู่กันไป อันเป็นการเรียนรู้ 

จากการลองผิดลองถูกและส่ังสมประสบการณ์ในการท างานท่ีจะช่วยให้การพัฒนามีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

  นอกจากลักษณะส าคัญของการด าเนินงานหรือจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามลักษณะ 4 Cs แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้องอีก 3 ประการท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

  1) ผู้น าองค์กร ผู้น าถือเป็นปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จ ซึ่งรวมถึงผู้น าท้ังฝุายการเมืองและฝุายประจ า 

ไม่ว่าจะมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ริเริ่มหรือสนับสนุนโครงการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ถ้าผู้บริหารมี

ความต้ังใจจริงและจริงจังย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับปฏิบัติการ และยังก่อให้เกิดความ

ไว้วางใจจากประชาชน ส่งผลให้ประชาชนอยากเข้ามาร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

  2) ทีมงานและองค์กร กระบวนการท างานจริงนั้นเกิดจากความรับผิดชอบของทีมงาน ความสามารถ

ของทีมงานในการวิเคราะห์สถานการณ์ การก าหนดเปูาหมาย การเลือกระดับและ รูปแบบการมีส่วนร่วม 

รวมท้ังการติดต่อประชาชนซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานเช่นกัน ประเด็นส าคัญคือ ถ้าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรจะสามารถช่วยให้พนักงานมีค่านิยม 

และทัศนคติทางบวกต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และเข้าใจความรู้สึกของประชาชนมากขึ้น 

  3) ประชาชน เป็นปัจจัยหลักส าคัญในการด าเนินงาน การท างานท่ีประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องควรยึด

หลักประชาชนเป็นหลักส าคัญมากกว่าความสะดวกของหน่วยงาน หลีกเล่ียงการท างานแบบระบบราชการซึ่ง

ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียงแค่ท าตามพิธีเท่านั้น 

  2.2.4 หลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 การจัดบริการสาธารณะ เป็นการจัดการบริการหรือกิจกรรมท่ีรัฐจัดท าขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนของส่วนรวม ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานรัฐ

หนึ่งจะต้องแสดงความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมและพื้นท่ี

ท้องถิ่น โดยกรอบความคิดริเริ่มโดยรวมของแนวคิดด้านหลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ประกอบด้วยแง่มุม

ท้ังหมดสามด้าน คือ ความรับผิดชอบทางด้านการเมือง ได้แก่ การก ากับดูแลของสภาท้องถิ่น และมาตรการ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการเลือกตั้ง (การเรียกคืน, ผู้สมัครอิสระ), ความรับผิดชอบทางด้านการคลัง ได้แก่ 

การบริหารการเงินสาธารณะในท้องถิ่น (การวางแผนงบประมาณการควบคุมภายใน การตรวจสอบและการ

ตรวจสอบภายนอก) และความรับผิดชอบทางด้านสังคม ได้แก่ ล าดับช้ันราชการ กฎระเบียบ และข้อบังคับ
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เกี่ยวกับการบริการข้าราชการปฏิบัติตามข้ันตอน รวมถึงการขับเคล่ือนของชุมชนและแนวทางความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน, การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ, การเข้าถึง

ข้อมูลของพลเมือง เป็นต้น ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของประชาธิปไตยท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสาธารณะใน

ท้องถิ่นของประเทศยูกันดา (Kyohairwe, 2014) ดังแสดงในรูปท่ี 2.6 ด้านล่าง 

รูปท่ี 2.6 กรอบแนวคิดการปกครองท้องถิ่นและหลักความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: Adopted and modified from Yilmaz, et al (2008): Local Government Discretion and 

        Accountability: A Diagnostic Framework for Local Governance 

  กรอบรูปภาพข้างต้น เป็นการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีช่วยปรับปรุงการ

ปกครองท้องถิ่นที่ Yilmaz et al (2008) อธิบายถึงความรับผิดชอบด้านการเมืองการบริหารและการคลังเป็น

องค์ประกอบส าคัญท่ีจะเอื้อให้เกิดผลของการให้บริการอย่างยั่งยืนของรัฐบาลท้องถิ่น  เช่น การควบคุมการ

วางแผน และการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการเพิ่มความรับผิดชอบด้วยการตรวจสอบ

พลเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้หลัก ในเอกสารฉบับนี้วิธีการรับมือกับความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยชุมชนได้

แสดงให้เห็นว่าส าคัญท่ีสุดในการสร้างความมั่นใจว่าผลลัพธ์ของรัฐบาลท้องถิ่นจะเป็นท่ีน่าพอใจ 
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  2.2.5 แนวทางที่ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  อรทัย ก๊กผล (2558) ในเอกสารประกอบการสอน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง  

การปฏิรูประบบการปกครองท้องถิ่น ได้อธิบายถึงแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  1) การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา (Good Local Development Strategies) 

ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ค านึงถึงความยั่งยืน กระจายผลของการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

และลดความเหล่ือมล้ าในท้องถิ่น 

  2) การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านคุณภาพการบริการ (Good Public Services) มีการพัฒนา

หน่วยงานพิเศษส าหรับการจัดบริการสาธารณะ เช่น องค์กรมหาชนของท้องถิ่นท่ีเป็นนิติบุคคล การจัดบริการ

สาธารณะท่ีค านึงถึงความหลากหลายท้ังด้านสังคม เช้ือชาติ ศาสนาและกลุ่มคนด้อยโอกาส 

  3) การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านรายได้ (Good Revenue) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรในการจัดเก็บ 

การพัฒนารายได้ผ่านค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม ด าเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

การออกพันธบัตรท้องถิ่น 

  4) การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Good local Governance) ส่งเสริม

ความโปร่งใสในการบริหารงานโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง การพัฒนาระบบตรวจสอบภายในให้ท างานอย่าง 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและทราบข้อมูลข่าวสาร 

  5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (Good Public Participation) การสร้างเวทีระดมความ

คิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของประชาชนเพื่อสร้างประชาธิปไตย

ท้องถิ่น 

  6) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการสาธารณะ และองค์กรความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (Good Partnership) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองหรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

  7) การส่งเสริมความเข้มแข็งด้านผู้น า (Good Public Leadership) การเพิ่มความสามารถในการ

วิเคราะห์และตัดสินใจเป็นแก่ผู้น าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความสามารถในการส่ือสาร 

  8) การลดการแทรกแซงการท างานและส่ังการจากส่วนกลาง (Good central-local relationship) 

การให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ลดการควบคุมและแทรกแซงจากส่วนกลาง เน้น

การให้ค าแนะน า ส่งเสริมทางวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างกัน 
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  9) การสร้างความเข้มแข็งของสมาคมท้องถิ่น (Good local association) การสร้างเวทีแลกเปล่ียน

ข้อมูล การส่ือสารการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

  2.2.6 แนวคิดท้องถ่ิน 5G 

  คณะผู้จัดท าของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า (2557, น. 13-16) ได้จัดท า

หนังสือ “ท้องถิ่น 5G: เป็นธรรม สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ตัวอย่างดีดี ท่ัวไทยท่ัวโลก ซึ่งในบทน าท่ีเขียนโดย                  

ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ได้อธิบายหลักการ

ด าเนินงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ภายใต้กรอบแนวคิด ท้องถิ่น 5G เพื่อให้ท้องถิ่น

สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีภายใต้สถานการณ์บริบทใหม่ๆท่ีเกิดขึ้นท้ังภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ โดยภายใต้แนวคิดท้องถิ่น 5G ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 5 

ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

  - G1 Green & Clean – ท้องถิ่นสีเขียว ในยุคท่ีปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเป็นปัญหาท้าทาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีสัมพันธ์ใกล้กับประเด็น

ส่ิงแวดล้อมในระดับหนึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาสู่การเป็นท้องถิ่นสีเขียว มุ่งแก้ปัญหาระยะยาว มาสร้างความสมดุล

และการพัฒนา รวมท้ังค านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการมีมาตรการต่างเฝูาระวังและรับมือกับ

ภัยพิบัติต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อคืนความงดงามและน่าอยู่ให้สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนให้ยั่งยืน 

  - G2 Generosity – ท้องถิ่นใจดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลดการบริหารจัดการแบบให้

ประโยชน์แก่ประชากรส่วนใหญ่ โดยหันมาให้ความส าคัญกับกลุ่มคนกลุ่มน้อยในสังคมด้วย โดยเน้นคุณภาพใน

การบริการและความเข้าใจแก่กลุ่มคนหลากหลายกลุ่มประชากร ให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มท่ีควรได้รับการดูแล 

อาทิ กลุ่มผู้หญิง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดการสร้างสังคม

ท้องถิ่นที่เป็นธรรม 

  - G3 Good Governance – ท้องถิ่นธรรมาภิบาล การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่

ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่ควรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงด้วยเช่นกัน 

กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรกลับมามองถึงระบบการตรวจสอบการท างานให้มีความโปร่งใส 

รวมท้ังการเพิ่มความสามารถ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากประชาชน การให้ความส าคัญกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน 

รวมท้ังการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าและองค์การให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลงและความท้าทายใหม่

ได้อย่างเต็มท่ี 
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  - G4 Generate Revenue – ท้องถิ่นสร้างรายได้ การพัฒนาเมืองและสร้างสังคมให้มีคุณภาพและน่า

อยู่เป็นส่ิงจ าเป็น หากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้

สถานการณ์เช่นนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาสู่ท้องถิ่นรายได้ เปล่ียนการรอเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลกลางหรือการเป็นหน่วยงานท่ีใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียว มามุ่งการพัฒนาและสร้างรูปแบบใหม่ๆใน

การสร้างรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมให้ท้องถิ่น มีความเป็นอิสระ 

สามารถพัฒนาและออกแบบการจัดเก็บรายได้สู่ท้องถิ่นได้หลายวิธี อาทิ รูปแบบการจัดเก็บภาษี การเก็บ

ค่าบริการ หรือการเป็นหุ้นส่วนกับเอกชน ซึ่งการพัฒนาในด้านรายได้จะช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการ และ

เสริมสร้างศักยภาพทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าไปสู่การมีอิสระและสามารถพึ่งพา

ตนเองได้มากขึ้น 

  - G5 Go Inter – ท้องถิ่นอินเตอร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็น

อินเตอร์ ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานแบบปิดมาเป็นการท างานแบบเปิด ด้วยการเปิดรับโอกาสต่างๆจาก

นานาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน มุ่งสร้างความสัมพันธ์ผ่านการ

สร้างบ้านพี่เมืองน้องในระดับท้องถิ่น เสริมสร้างการท างานแบบเครือข่ายในระดับนานาชาติ และน าเอา

เทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมาปรับใช้พัฒนาพื้นท่ีทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นอย่างมี คุณค่า

และเหมาะสม 

2.3 แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยอาศัยประสบการณ์จาก

แนวคิดของนักวิชาการไทยและหน่วยงานในประเทศไทยที่เก่ียวข้องในการให้รางวัล   

  2.3.1 แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: แนวคิดของ

นักวิชาการไทย   

  โกวิทย์ พวงงาม (2557) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีดี โดยงานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการตรวจสอบข้อมูลการ

ปฏิบัติราชการตามแบบประเมิน และการประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมท้องถิ่น รวมท้ังการ

จัดล าดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และสมควรท่ีจะได้รับรางวัล โดยกรอบแนวคิดและ

หลักในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ภายใต้กรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท้ังในเชิงของ

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีท่ีส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ อันประกอบด้วย หลักนิติธรรม, หลัก

คุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักความมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

  อีกประการหนึ่งภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพื่อประเมินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือในเชิงของหลักกฎหมายคือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ท่ีดี พ.ศ. 2546 เพื่อการบริหารราชการใหบ้รรลุเปูาหมาย ได้แก่ 1) การบริหารกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข

ของประชาชน 2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 3) การบริหารราชการอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5) การปรับปรุงภารกิจ

ของส่วนราชการ 6) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน และ 7) การ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ในส่วนถัดมา เป็นการประเมินโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นนวัตกรรมท้องถิ่น ผลจากการตรวจประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการแบ่งออกมาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 อปท.ท่ีมีโครงการสร้างสรรค์ส่ิง

ใหม่ๆ ริเริ่มใหม่ กลุ่มท่ี 2 อปท.ท่ีมีโครงการต่อยอดจากโครงการท่ีท าอยู่แล้ว น ามาพัฒนาให้เกิดส่ิงใหม่ และ

กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม อปท.ท่ีมีโครงการส่วนใหญ่มักเป็นงานประจ า (Routine) โดยมีความเข้าใจความเป็นนวัตกรรม

ท้องถิ่นท่ีคลาดเคล่ือน เข้าใจไม่ถูกต้อง 

  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะถึงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

ประจ าปี 2555 ให้ถือเป็นบทเรียนในการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีจุดเด่น 

จุดบกพร่องอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป และให้พัฒนาระบบการท างานภายในของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาโครงการ

หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการต่อยอดเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่หรือเป็นโครงการท่ีคิดใหม่ ให้มีความโดดเด่นเป็นท่ี

ยอมรับ 

  2.3.2 แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถ่ินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน: หน่วยงานใน

ประเทศไทยที่เก่ียวข้องในการให้รางวัล 

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2552) ได้อธิบายถึงความเป็นมาของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัล

ดังกล่าวเริ่มต้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้

ร่วมกันลงนามถึงแนวทางการจัดต้ัง รางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศไทย (Thailand Quality Award - 

TQA) เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2539 ซึ่งเป็นรางวัลท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุก

ประเภทและทุกขนาด กล่าวคือ เป็นรางวัลส าหรับองค์กรท่ีเสนอช่ือเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้

กรอบการประเมินของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งจะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน เริ่มจากการตรวจ

ประเมินตนเอง ผู้บริหารได้รับสภาพถึงระบบการบริหารจัดการท่ีแท้จริงของตนท่ียังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด 

แล้วสามารถก าหนดวิธีการและเปูาหมายท่ีชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติตามแผน

จนบรรลุเปูาหมายท่ีวางไว้ มีความพร้อม และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้วย

กระบวนการท่ีมีประสิทธิผลจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม เพื่อเป็นผู้ตรวจ
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ประเมินโดยเฉพาะ ท้ังนี้ไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลหรือไม่ องค์กรจะได้รับการรายงานผลกลับซึ่ง

ระบุจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุงขององค์กร โดยเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กร

ให้มีคุณภาพท่ีสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป องค์กรท่ีได้รับรางวัลจะน าเสนอวิธีปฏิบัติท่ีน าองค์กรของตนไปสู่

ความส าเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ น าไปประยุกต์ในการท าให้ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่ง

เมื่อมีการขยายการด าเนินงานไปอย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มความสามารถ  

  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้บรรจุรางวัล ดังกล่าวไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 

โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ท้ังภาคการผลิตและภาคการบริการน า

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 

2552) 

  ในส่วนถัดมาจะเป็นการอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่ง เกณฑ์การ

พิจารณาให้รางวัลในการบริหารจัดการองค์กรสามารถใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ขนาดใดหรือ อยู่ในธุรกิจใด เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

การสร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการ การตัดสินใจ บุคลากร การ

ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เกณฑ์ประกอบด้วยชุดค าถามตามมุมมองท่ีส าคัญในการบริหารจัดการองค์กร

ประกอบด้วยกันท้ังหมด 7 หมวด ได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า        

4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ             

7) ผลลัพธ์ โดยเกณฑ์ท้ัง 7 หมวด ประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นพิจารณาต่าง ๆ หัวข้อท้ังหมดมี 17 หัวข้อ 

ประกอบด้วยหัวข้อท่ีเป็นกระบวนการ และหัวข้อท่ีเป็นผลลัพธ์ (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552) 

  - หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership) (110 คะแนน) ในหมวดการน าองค์กร เกณฑ์ถามว่าผู้น า

ระดับสูงท ากิจกรรม หรือช้ีน าให้องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ เกณฑ์ยังถามถึงระบบการก ากับดูแล

องค์กร (Governance System) วิธีการท่ีองค์กรใช้เพื่อบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในวงกว้าง รวมท้ังการสนับสนุนชุมชนท่ีส าคัญอย่างไร 

  - หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) (95 คะแนน) ในหมวดการวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร 

การน าไปปฏิบัติ การปรับเปล่ียนเมื่อสถานการณ์เปล่ียนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
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  - หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) (95 คะแนน) ในหมวดการมุ่งเน้นลูกค้า เกณฑ์ถาม

ว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อความส าเร็จด้านการตลาดในระยะยาว และ

ครอบคลุมถึงวิธีการท่ีองค์กรรับฟัง เสียงของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้สารสนเทศกับลูกค้าเพื่อ

ปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

  - หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and 

Knowledge Management) (100 คะแนน) ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์ถาม

ว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวมวิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและสินทรัพย์

ทางความรู้ (Knowledge Assets) องค์กรมีการเรียนรู้ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร 

นอกจากนี้ เกณฑ์ยังถามว่าองค์กรใช้ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance) อย่างไร 

  - หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) (100 คะแนน) ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากร 

เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 

และในการสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดผลการด าเนินการท่ีดี หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการสร้าง

ความผูกพัน การจัดการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มท่ีให้สอดคล้องไป

ในทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร 

  - หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus) (100 คะแนน) ในหมวดการมุ่งเน้นการ

ปฏิบัติการ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ การจัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการท างาน รวมท้ังปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และท าให้

องค์กรประสบความส าเร็จและยั่งยืน 

  - หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) (400 คะแนน) ในหมวดผลลัพธ์ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรใน

การประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านท่ีส าคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์

และกระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและ

การก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด นอกจากนี้ยังถามถึงระดับผลการด าเนินการของ

องค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และองค์กรอื่นท่ีเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีคล้ายคลึง 

  นอกจากนี้ระบบการให้คะแนนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยคะแนนคะแนนของค าตอบในแต่ละ

หัวข้อ จะขึ้นอยู่กับการประเมินใน 2 มิติ คือ 1) กระบวนการ (หมวด 1-6)  และ 2) ผลลัพธ์ (หมวด 7) 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552) 

  การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ ให้พิจารณาสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดของหัวข้อนั้น

และแนวทางการให้คะแนน (Scoring Guidelines) (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552) ดังต่อไปนี้  
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          • ปัจจัยธุรกิจ/กิจการท่ีส าคัญท่ีน าเสนอในโครงร่างองค์กร 

          • ระดับความสมบูรณ์ของแนวทาง ความครอบคลุมของการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและจุดแข็งของ

กระบวนการเรียนรู้และปรับปรุงของผลลัพธ์ท่ีน าเสนอ 

  - “กระบวนการ” หมายถึง วิธีการท่ีองค์การใช้และปรับปรุง เพื่อตอบสนองข้อก าหนดต่างๆ ในหมวด 

1-6 ปัจจัยท้ัง 4 ท่ีใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ “แนวทาง (Approach–A) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

(Deployment–D) การเรียนรู้ (Learning–L) และการบูรณาการ (Integration–I) (ADLI) รายงานผลกลับของ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติสะท้อนถึงจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงในปัจจัยเหล่านี้ คะแนนส าหรับหมวด

กระบวนการเป็นองค์ประกอบของผลการด าเนินการโดยรวม ซึ่งพิจารณาปัจจัยกระบวนการท้ัง 4 

  - “ผลลัพธ์” หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ขององค์กรท่ีบรรลุผลตามข้อก าหนดใน หมวด 7 ปัจจัยท้ัง 

4 ท่ีใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (Level-L) แนวโน้ม (Trend-T) การเปรียบเทียบ (Comparison-C) 

และการบูรณาการ (Integration-I) (LeTCI) คะแนนของหมวดผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบของผลการด าเนินการ

โดยรวม โดยพิจารณาปัจจัยผลลัพธ์ท้ัง 4  ในการให้คะแนนให้คะแนนหมวดผลลัพธ์ ให้พิจารณาข้อมูลระดับ

ผลการด าเนินการ แนวโน้ม และตัวเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมของตัววัดและตัวช้ีวัดท่ีส าคัญขององค์กร รวมท้ัง

การบูรณาการกับข้อก าหนดท่ีส าคัญขององค์กร หมวดผลลัพธ์ควรแสดงข้อมูลความครอบคลุมของผลลัพธ์

ตามท่ีรายงานด้วย ส่ิงนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและการเรียนรู้ขององค์กร ถ้า

กระบวนการปรับปรุงมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวาง องค์กรควรมีผลลัพธ์ท่ี

สอดคล้องกันด้วย 

  วิธีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ เริ่มจาก พิจารณาว่าช่วงคะแนนใด (เช่น ร้อยละ 50-65) อธิบาย 

"ระดับความส าเร็จขององค์กรได้ใกล้เคียงท่ีสุด" ดังท่ีรายงานไว้ในการตอบในหัวข้อนั้น ต่อมาเลือกช่วงคะแนน

นี้โดยพิจารณาจากภาพรวมของปัจจัยท้ัง 4 ของกระบวนการ (ADLI) หรือปัจจัยท้ัง 4 ของผลลัพธ์ (LeTCI) 

โดยไม่เป็นการแจงนับหรือการเฉล่ียผลของการตรวจประเมินทีละปัจจัย ซึ่งช่วงคะแนนท่ีอธิบาย "ระดับ

ความส าเร็จขององค์กรได้ใกล้เคียงท่ีสุด" อาจยังมีความไม่สมบูรณ์ในบางปัจจัยท่ีใช้ในการตรวจประเมินใน

หมวด 1-6 (ADLI) หรือในหมวด 7 (LeTCI) ก็ได้ และท้ายสุด โดยอ่านช่วงคะแนนถัดไปท่ีขึ้นไปและต่ าลงมา  

การตัดสินใจให้คะแนน (เช่น 55%) ภายในช่วงคะแนนท่ีเลือกไว้ ต้องประเมินว่าค าตอบในหัวข้อนั้น  ๆ 

ใกล้เคียงกับเนื้อหาท่ีอธิบายในช่วงคะแนนสูงขึ้นไปหรือต่ าลงมากเพียงใด และระหว่างการให้คะแนน ให้คิดถึง

ค าอธิบายระดับถึงความส าเร็จขององค์กรในระดับนี้ ซึ่งเป็นกึ่งกลางของการให้คะแนน (สถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ, 2552) 
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  - คะแนนหมวดกระบวนการท่ี 50% แสดงว่า องค์กรมีแนวทางท่ีตอบสนองข้อก าหนดโดยรวมของ

หัวข้อนั้น มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวาในหน่วยงานส่วนใหญ่ท่ีด าเนินการเกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น 

ๆ โดยใช้วงจรการปรับปรุงและการเรียนรู้ รวมท้ังตอบสนองความต้องการท่ีส าคัญขององค์กร หากจะให้ได้รับ

คะแนนสูงขึ้น ต้องมีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างครอบคลุมมากขึ้น มีการเรียนรู้ขององค์กรอย่างมีนัยส าคัญ

ชัดเจน และมีการบูรณาการมากข้ึน 

  - คะแนนหมวดผลลัพธ์ท่ี 50% แสดงว่า องค์กรมีระดับผลการด าเนินการท่ีดีอย่างชัดเจน มีแนวโน้มท่ี

ดี พร้อมด้วยข้อมูลเชิงเปรียบเทียบท่ีเหมาะสมในผลลัพธ์เกือบทุกหัวข้อท่ีมีความส าคัญต่อธุรกิจ/กิจการหรือ

พันธกิจ หากจะให้ได้รับคะแนนสูงขึ้นต้องมีอัตราการปรับปรุง และ/หรือระดับของผลการด าเนินการท่ีดีขึ้น มี

ผลการด าเนินการเชิงเปรียบเทียบท่ีดีขึ้น รวมท้ังมีความครอบคลุมมากขึ้น และมีการบูรณาการกับความ

ต้องการธุรกิจ/กิจการ หรือพันธกิจมากขึ้น 

  ในรายงานผลกลับให้แก่ผู้สมัครรับรางวัลจะระบุช่วงคะแนนในแต่ละหัวข้อ และจะทราบคะแนนรวม

ส าหรับ 2 มิติ คือ มิติกระบวนการส าหรับหัวข้อในหมวด 1-6 และมิติผลลัพธ์ส าหรับหัวข้อในหมวด 7 

  การจัดการมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของรางวัลท่ีมีความส าคัญในการ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภทและทุกขนาดเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดเป็นองค์กรภาครัฐหนึ่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นหลักการและเกณฑ์ของการมอบรางวัลคุณภาพ

แห่งชาติจึงเป็นช่องทางหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้และพัฒนาเกณฑ์การ

ให้รางวัลส าหรับเป็นแรงจูงใจในการให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยได้บ้างด้วยเช่นกัน 

โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติท้ัง 7 หมวด เป็นหมวดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

ลักษณะเข้าข่ายอยู่ด้วยเช่นกันท้ัง 7 หมวด เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรรัฐหนึ่งท่ีต้องมีการน า

องค์กร มีการวางแผน การจัดการ การให้ความส าคัญกับบุคลากร  มุ่งเน้นปฏิบัติการ มุ่งเน้นผลลัพธ์ และ

โดยเฉพาะการตอบสนองต่อประชาชนท่ีเป็นหัวใจส าคัญในการจะสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจของ

ประชาชนท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นอกจากนี้รางวัลดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการและ

ผลลัพธ์ท่ีแสดงออกมาท่ีทุกองค์กรต่างต้องมีกระบวนการจัดท าเพื่อให้ได้รางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างการ

ยอมรับ ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือส าหรับองค์กรของตน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กร

หนึ่งจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยเกณฑ์รางวัลและรางวัลดังกล่าวจะเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะ

ช่วยถึงความต้องการให้ได้รับการยอมรับ ความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือจากประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่นของ

ตนและรวมไปถึงองค์การ หน่วยงานและบุคลกรภายนอกด้วยเช่นกัน อีกท้ังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
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ประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างเต็มท่ี และจุดเด่นส าคัญของรางวัลดังกล่าวนี้แม้จะได้รับหรือไม่ได้รับรางวัลคือ การ

ได้รับทราบถึงจุดแข็งขององค์กร มีก าหนดวิธีการและเปูาหมายท่ีชัดเจนในการจัดท าแผนปฏิบัติการว่ามี

ลักษณะอย่างไร องค์กรโดดเด่นเรื่องอะไร และจุดอ่อนส าคัญขององค์กรเป็นอย่างไรแล้วควรจะมีการน ามา

ปรับปรุงอย่างไรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการน าไปวางแผนปรับปรุง  พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพท่ี

สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป 

2.4 ประสบการณ์ในประเทศไทย กรณีศึกษาหน่วยงานในประเทศไทยที่เป็นผู้ให้รางวัลท้องถ่ินแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.4.1 สถาบันพระปกเกล้า  

  สถาบันพระปกเกล้า เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

ประธานรัฐสภา โดยเป็นองค์การท่ีมีพันธกิจหลักส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานท่ีมั่นคงของการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีทางสถาบันได้เล็งเห็นถึงความส าคัญอีกประการหนึ่ง ดังนั้นสถาบัน

พระปกเกล้าจึงได้จัดกิจกรรม “การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า” 

เป็นประจ าทุก ๆ ปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน โดยรางวัลพระปกเกล้าได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 และด าเนินการมอบรางวัลดังกล่าว

เรื่อยมา จนกระท่ังในป ีพ.ศ. 2552 สถาบันได้ขยายรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการด าเนินงานของท้องถิ่น

อาทิ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ใน

ท้องถิ่นและการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับประเภทรางวัล

พระปกเกล้าในปัจจุบันมีด้วยกันท้ังหมด 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.) รางวัลประเภทท่ี 1 ด้านความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , 2.) รางวัลประเภทท่ี 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

และ 3.) รางวัลประเภทท่ี 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีรายละเอียดของ

แต่ละประเภทรางวัล (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558) ดังต่อไปนี้ 

  1.) รางวัลประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นรางวัลท่ี

มอบเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลในการ

ปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงานและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า  35 

 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

รูปท่ี 2.7 กรอบแนวคิดด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า. (2558). รางวัลพระปกเกล้า’58. กรุงเทพฯ 

         สถาบันพระปกเกล้า. 

 2.) รางวัลประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เป็นรางวัลส าหรับการ

ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นท่ีมาก

ท่ีสุดซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลรักษาความสงบ ตลอดจนปลุกจิตส านึกแห่งพลังความสามัคคีของคนในพื้นท่ี

ได้ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐาน

ส าคัญในการเสริมสร้างก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ 

  รูปท่ี 2.8 กรอบแนวคิดด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า. (2558). รางวัลพระปกเกล้า’58. กรุงเทพฯ 

         สถาบันพระปกเกล้า. 
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  3.) รางวัลประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อส่งเสริมให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ี บริหารจัดการท้องถิ่นให้สามารถร่วมมือกับ

เครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นท่ี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนา

ท้องถิ่นไปสู่เปูาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมกัน 

รูปท่ี 2.9 กรอบแนวคิดด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพระปกเกล้า. (2558). รางวัลพระปกเกล้า’58. กรุงเทพฯ 

         สถาบันพระปกเกล้า. 

  ในส่วนของหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆท่ีกล่าวมาแบ่งการมอบรางวัลพระปกเกล้าออกเป็น 2 ระดับ (วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558) คือ 

  - โล่รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบนัพระปกเกล้า มอบให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯแล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ   

  - ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า  มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการ

พิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯแล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในด้านนั้น ๆ   

กระบวนการการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า   

  การประเมนิและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า แ ล ะ ใ บ ป ร ะ ก า ศ               

เกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีล่าสุด มีกระบวนการหลักดังนี้ (วิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2558) 
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  - ขั้นตอนท่ี 1 รับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

รางวัลพระปกเกล้าพร้อมแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาตามท่ีได้ก าหนดไว้ในใบสมัคร 

 - ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินคุณสมบัติขั้นต้น การประเมินเพื่อพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้น

พื้นฐานและตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา โดยตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานเป็นภารกิจท่ีบังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

กระท าหรือต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีตามระเบียบและกฎหมาย ส าหรับตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา เป็นตัวช้ีวัดท่ี

อธิบายถึงวิธีการหรือแนวทางการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้น 

รวมท้ังมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงานก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น  

 - ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็นในภาคสนาม  ขั้นตอนนี้ได้มีการแบ่งการประเมิน

ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี และการประเมินการด าเนินโครงการ

และกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  - ขั้นตอนท่ี 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ท าการประเมินในภาคสนาม  ขั้นตอนนี้ทาง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะมีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการลงพื้นท่ีในภาคสนาม โดยพิจารณา

ด้วยกันท้ังหมด 3 ส่วน ได้แก่ การน าเสนอผลงานและการตอบข้อค าถามต่าง ๆ  ขอ งอ ง ค์ ก รปกครอง ส่ วน

ท้องถิ่น, การบริหารงานโดยรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรม

ตัวอย่างท่ีดีในภาคสนาม 

 - ขั้นตอนท่ี 5 ประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า เป็นการประชุม

พิจารณาข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีภาคสนามและพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความ

เหมาะสมท่ีจะได้รับรางวัลพระปกเกล้าในฐานะท่ีม ี“ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมี

ความเหมาะสมท่ีจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี

สถาบันก าหนดไว้ 

 ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูลและการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 จะพบว่า 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครเข้ามาร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าของสถาบันพระปกเกล้ามี

จ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปท่ี 2.10 นอกจากนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าใหม่

จ านวนมากท่ียังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน

เยอะมากในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2560 ดังแสดงในรูปท่ี 2.11 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ

กระตือรือร้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความพยายามท่ีจะต้ังใจท างานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี

ท้องถิ่นให้ดีเพื่อท่ีจะได้มีโอกาสเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งเป็นรางวัลท่ีแสดงถึงเกียรติภูมิขององค์ปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ตลอดจนยังเป็นการเพิ่มความศักด์ิของรางวัลพระปกเกล้าด้วย

เช่นกัน 

รูปท่ี 2.10 แผนภูมิแท่ง แสดงจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม 

 โครงการรางวัลพระปกเกล้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 
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 จากรูปท่ี 2.10 แผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นถึงจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ

รางวัลพระปกเกล้าเพิ่มข้ึนทุกปีในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 151 แห่ง, ปี พ.ศ. 2558 มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้าร่วมโครงการ

ท้ังหมด 164 แห่ง, ปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้าร่วมโครงการท้ังหมด 168 แห่ง ซึ่ง

เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 เพียงเล็กน้อยแค่ 4 แห่ง และ ปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่ง

เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 178 แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

140

150

160

170

180

190

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครเข้าร่วม 
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2560 

จ านวน อปท. ที่สมัคร  
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รูปท่ี 2.11 แผนภูมิแท่ง แสดงประวัติการสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2560 
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 จากรูปท่ี 2.11 แผนภูมิแท่งแสดงให้เห็นถึงประวัติการสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า    

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพบว่าในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559-2560 กราฟแท่งสีเขียว

แสดงถึงการมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าใหม่ท่ีไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า เข้ามา

สมัครเป็นจ านวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2559 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าใหม่ท่ีไม่เคยสมัครมาก่อนเข้ามา

สมัครในปีนั้นจ านวนท้ังหมด 66 แห่ง และในปี พ.ศ. 2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าใหม่ท่ีไม่เคย

สมัครมาก่อนเข้ามาสมัครเป็นจ านวนท้ังหมด 83 แห่ง แต่จากภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัคร

เข้ามาเมื่อได้จัดกลุ่มดังกราฟแผนภูมิแท่งท่ีแสดงในปี พ .ศ. 2560 เห็นได้ชัดว่าจ านวนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าเพิ่มมากขึ้น ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยสมัคร ได้

รางวัล ได้ประกาศ และไม่เคยได้ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน้าใหม่ท่ีไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ

รางวัลพระปกเกล้ามาก่อน 

  นอกจากรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าท่ีทางสถาบันพระปกเกล้า

เป็นผู้ริเริ่มและจัดให้มีกิจกรรมมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก ๆ ปี อีกรางวัลหนึ่งท่ีส าคัญท่ี

ทางสถาบันพระปกเกล้าได้จัดมอบให้และเป็นแรงจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการท างานเป็น

อย่างมาก คือ “รางวัลพระปกเกล้าทองค า” โดยรางวัลพระปกเกล้าทองค า เป็นรางวัลท่ีมีการคิดริเริ่มขึ้นเมื่อ

ปี พ.ศ. 2549 ส าหรับเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าได้มีการพัฒนา
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ประวัติการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2560 

เคยสมัครได้รางวัล เคยสมัคร ได้ใบประกาศ เคยสมัคร ไม่เคยได้ ไม่เคยสมัคร ไม่ระบุข้อมูล อื่นๆ 
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ต่อยอดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ซึ่งสถาบัน

พระปกเกล้าก าหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองค าทุก ๆ 2 ปี ท้ังนี้ในส่วนของเกณฑ์การพิจารณา

รางวัลพระปกเกล้าทองค าได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาต่อยอดความส าเร็จของการด าเนินงานท้ังในมุมของ

การบริหารจัดการ และมุมของการพัฒนาพื้นท่ี รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ท่ีก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการ

บริหารงานพัฒนา ซึ่งแบ่งเกณฑ์ของการมอบให้เป็น 2 ลักษณะ ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐานก่อนจึงจะได้รับ

การพิจารณาในเกณฑ์ขั้นนวัตกรรม และรางวัลดังกล่าวนี้แบ่งการมอบรางวัลออกเป็น 3 ประเภทรางวัลเหมือน

รางวัลพระปกเกล้าโดยปกติท่ัวไปด้วยเช่นกัน (สถาบันพระปกเกล้า, 2558) 

  การมอบรางวัลพระปกเกล้าทุกประเภทท้ังรางวัลพระปกเกล้าทองค า รางวัลพระปกเกล้าและใบ

ประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการพิจารณา ทางสถาบันฯจะมี

การจัดพิธีมอบรางวัลให้ในงานประชุมวิชาการประจ าปีของสถาบันพระปกเกล้าทุกๆปี (KPI Congress) ใน

เดือนพฤศจิกายน และส าหรับรางวัลพระปกเกล้าทองค าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับไปในปีใดนั้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าในปีถัดไปเป็นเวลา             

1 ปี และเมื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้ง ทางสถาบันฯ จะเริ่มนับการพิจารณาการได้รับรางวัล

พระปกเกล้าตามประเภทรางวัลฯ ท่ีได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค าใหม่ไปท้ังหมด  (สถาบันพระปกเกล้า, 

2558) 

  การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดโดยสถาบันพระปกเกล้านั้นเป็น

โครงการหนึ่งท่ีจัดมาเป็นระยะเวลา 10 กว่าปี ซึ่งได้รับการยอมรับและการตอบรับจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการโดยรวมเป็นอย่างดี หากพิจารณาโดยรวมของรางวัลพระปกเกล้าท้ัง 3 ประเภทแล้ว

จะสามารถมองเห็นถึงจุดเด่นส าคัญของรางวัลดังกล่าวนี้ คือ จุดเด่นของรางวัลท่ีเน้นในลักษณะของความเป็น

นวัตกรรม (Innovation) ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการตั้งแต่การคิด การออกแบบ การวางแผน 

การด าเนินการเพื่อน าไปปฏิบัติใช้จริง และการประเมินผลท่ีมีลักษณะของความเป็นนวัตกรรมออกมาเพื่อให้

ได้ผลงาน โครงการท่ีมีลักษณะรูปแบบใหม่ มีความเหมาะสม มีความสร้างสรรค์ และสามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่นของตนได้เป็นอย่างดีและท่ัวถึงคนทุกกลุ่ม รวมไปถึงเพื่อให้สามารถ

สอดคล้องกับสภาพบริบทแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกได้อย่างก้าวทันต่อสถานการณ์

อย่างเต็มท่ีและเหมาะสม รางวัลพระปกเกล้าจึงเป็นแรงจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าร่วม

โครงการเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นสุดยอดและเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

และเพื่อเป็นการแสดงถึงการให้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากประชาชนในท้องถิ่นของตนต่อ ๆ ไป 
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และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการสร้างรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไปอย่าง

ยั่งยืน  

  2.4.2 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) ร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  วีระศักด์ิ เครือเทพ (2559) ได้จัดท า คู่มือประกอบการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล การบริหาร

จัดการท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส าหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และ

ประเภทท่ัวไป ของหน่วยงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในคู่มือได้มีการก าหนดคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

ประสงค์จะเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลแต่ละประเภท โดยรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ 

   1. ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี (ถ้วย

รางวัลหรือโล่รางวัล) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, 2555, 2556, 2557 หรือ 2558 และจะต้องมีคะแนน

ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ (ด้าน

ท่ี 1) ประจ าปี พ.ศ. 2558 ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการโดยคณะท างานของจังหวัด (Core 

Team) ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกตาม

แบบประเมินเกณฑ์ ช้ีวัด (พร้อมเอกสารประกอบ) และจัดส่งเอกสารต่าง  ๆ ภายในระยะเวลาท่ี

คณะอนุกรรมการฯก าหนด 

  2. ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี (ถ้วย

รางวัลหรือโล่รางวัล) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ซึ่งจะต้องมีคะแนนผล

การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการ (ด้านท่ี 

1) ประจ าปี พ.ศ. 2558 ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการโดยคณะท างานของจังหวัด (Core 

Team) ต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

ตามแบบประเมินเกณฑ์ช้ีวัด (พร้อมเอกสารประกอบ) และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ี

คณะอนุกรรมการฯก าหนด เพื่อจะเป็นการคัดเลือกจ าแนกตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ 

  - เทศบาล 

  - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
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  ท้ังนี้ในคู่มือฉบับดังกล่าวได้มีการอธิบายถึงเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดของการประเมินรางวัลท้ัง 2 

ประเภท ท้ังรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทโดดเด่น และประเภทท่ัวไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ดังนี้ 

 1. เกณฑ์การประเมินส าหรับรางวัลประเภทโดดเด่น การให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภทโดด

เด่นประกอบไปด้วย  

1.1 การสุ่มตรวจตามเกณฑ์ประเมินของคณะท างานจังหวัด (Core Team) สัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่ง

คณะท่ีปรึกษาจะด าเนินการตรวจประเมินในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 เกณฑ์ช้ีวัดด้านการบริหารจัดการจัดการท่ีดี การสร้างความโปร่งใส การจัดบริการสาธารณะ การ

มีส่วนร่วมของประชาชน การลดขั้นตอน การปรับปรุงภารกิจ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การ

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน และความพึงพอใจของ

ประชาชน จ านวน 35 ข้อเกณฑ์ช้ีวัด รวม 175 คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 40 

  1.3 เกณฑ์ช้ีวัดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจ านวน 2 โครงการ จ านวนเกณฑ์ช้ีวัด 14 ข้อ รวม 70 

คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 50 

รูปท่ี 2.12 ภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วดัส าหรับรางวัลประเภทโดดเด่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วีระศักด์ิ เครือเทพ. (2559). คู่มือประกอบการสมคัรเพ่ือรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ องค์กร    

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส าหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป. กรุงเทพฯ: 

       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  2. เกณฑ์การประเมินส าหรับรางวัลประเภททั่วไป การให้คะแนนการประเมินรางวัลประเภทท่ัวไป

ประกอบไปด้วย 
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  2.1 การสุ่มตรวจตามเกณฑ์ประเมินของคณะท างานจังหวัด (Core Team) สัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่ง

คณะท่ีปรึกษาจะด าเนินการตรวจประเมินในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.2 เกณฑ์ช้ีวัดด้านการบริหารจัดการจัดการท่ีดี การสร้างความโปร่งใส การจัดบริการสาธารณะ การ

มีส่วนร่วมของประชาชน การลดขั้นตอน การปรับปรุงภารกิจ และการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการประชาชน และความพึ งพอใจ

ของประชาชน จ านวน 27 ข้อเกณฑ์ช้ีวัด รวม 135 คะแนน และจะปรับสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 55 

  2.3 เกณฑ์ช้ีวัดโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นจ านวน 1 โครงการ จ านวนเกณฑ์ช้ีวัด 7 ข้อ รวม 35 

คะแนน โดยจะก าหนดสัดส่วนคะแนนให้เท่ากับร้อยละ 35 

รูปท่ี 2.13 ภาพรวมเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วดัส าหรับรางวัลประเภทท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วีระศักด์ิ เครือเทพ. (2559). คู่มือประกอบการสมคัรเพ่ือรับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ องค์กร    

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส าหรับรางวัลประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป. กรุงเทพฯ: 

       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่ิงส าคัญหนึ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรยึด

หลักการ แนวทางในการปฏิบัติบริหารงานคือเรื่อง หลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) และด้วย

ประเด็นดังกล่าวนี้ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวด้วยการจัดให้มีการมอบรางวัลแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศและโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการท่ีดีท้ังประเภทโดดเด่นและประเภทท่ัวไป 

รางวัลดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) ท่ีองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการจ าเป็นต้องยึดหลักแนวทางการดังกล่าวในการบริหารงานให้มีความเหมาะสม 

บริหารจัดการท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวหน่วยงานและประชาชนในระดับท้องถิ่นของตน และเมื่อมาพิจารณาถึง

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ได้มี

การก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยยึดตามมติ

ของคณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ดังนี้ 

  1) การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

จ านวน 196,000,000 บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

   1.1 ประเภทโดดเด่น  จ านวน  78,000,000 บาท 

   1.2 ประเภทท่ัวไป  จ านวน 118,000,000 บาท โดยประกอบด้วย 

    1.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

           (อบจ.) เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 

    1.2.2 เทศบาลต าบล 

    1.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบล 

  2) การแบ่งเงินรางวัลท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 196,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

   2.1 ประเภทโดดเด่น จ านวน 78,000,000 บาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกประเภทโดดเด่น จ านวนท้ังส้ิน 11 รางวัล ประกอบด้วย 

   รางวัลท่ี 1    จ านวน  16,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 2    จ านวน  12,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 3    จ านวน  10,000,000 บาท 
   รางวัลชมเชย 8 รางวัล รางวัลละ   จ านวน    5,000,000 บาท 
   2.2 ประเภทท่ัวไป จ านวน 118,000,000 บาท ได้จัดสรรเป็นเงินรางวัลส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกประเภทท่ัวไป จ านวนท้ังส้ิน 26 รางวัล ประกอบด้วย 
   2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, เทศบาลนคร และ
เทศบาลเมือง) จ านวน 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 28,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 1    จ านวน  10,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 2    จ านวน    8,000,000 บาท 
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   รางวัลท่ี 3    จ านวน    6,000,000 บาท 
   รางวัลชมเชย 1 รางวัล    จ านวน    4,000,000 บาท 
   2.2.2 เทศบาลต าบล จ านวน 11 รางวัล รวมเป็นเงิน 45,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 1    จ านวน    9,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 2    จ านวน    7,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 3    จ านวน    5,000,000 บาท 
   รางวัลชมเชย 8 รางวัล รางวัลละ   จ านวน    3,000,000 บาท 
              (รวมเป็นจ านวนเงิน 24,000,000 บาท) 
   2.2.3 องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 11 รางวัล รวมเป็นเงิน 45,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 1    จ านวน    9,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 2    จ านวน    7,000,000 บาท 
   รางวัลท่ี 3    จ านวน    5,000,000 บาท 
   รางวัลชมเชย 8 รางวัล รางวัลละ   จ านวน    3,000,000 บาท 
              (รวมเป็นจ านวนเงิน 24,000,000 บาท) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว เงินรางวัลท่ีได้รับจะต้องน าไปใช้จ่ายเพื่อ

ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนในลักษณะประโยชน์สุขแก่ประชาชน ท้ังนี้ โดยให้พิจารณา

ด าเนินโครงการตามท่ีได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นล าดับแรก 

  2.4.3 คณะกรรมการการ ป.ป.ช.  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. (2559) ได้จัดท า เอกสารช้ีแจงถึงการพิจารณาการให้รางวัลองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และ

ด าเนินการการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 

  กระบวนการพิจารณาตัดสินให้รางวัลมีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ การประเมินจากเอกสาร 

และการประเมินภาคสนามโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะได้รับการประเมินภาคสนาม  ต้องผ่านการ

ประเมินจากเอกสารตามเกณฑ์ท่ีคณะอนุกรรมการฯก าหนด 

  - การประเมินจากเอกสาร พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้

ด าเนินการ ในช่วงระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในหัวข้อต่อไปนี้ 

    มิติท่ี 1 การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

    มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อปูองกันการทุจริต 
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    มิติท่ี 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  - การประเมินภาคสนาม ประเมินจากการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสอบถามหน่วยงานหรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 

  นอกจากนี้ในเอกสารช้ีแจงถึงการพิจารณาการให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการ

ปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2559 ของส านักงาน ป.ป.ช. ยังมีในส่วนของประเภทรางวัลท่ีทาง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบให้ท้องถิ่น ประกอบด้วยรางวัล 2 ประเภท ได้แก่  

1.) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2559  

2.) รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2559 

 รางวัลท้ัง 2 ประเภทดังกล่าวนี้ เมื่อปี พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับในประเภท

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการปูองกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2556 จะได้รับโล่เชิดชู

เกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจกรรมด้านการ

ปูองกันการทุจริต ดังนี้ 

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท 

- เทศบาล/เมืองพัทยา จ านวน 4 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท 

 - องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 รางวัล รางวัลละ 300,000 บาท  

 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีด้านการปูองกัน

การทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2556 จะได้รับเกียรติบัตรของส านักงาน ป.ป.ช.  

 ในส่วนของคณะกรรมการการ ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  รางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะเป็นในลักษณะเฉพาะเรื่อง และเรื่องท่ีโดดเด่น 

คือเรื่องของรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีเด่นในด้านการปูองกันการทุจริต เป็นรางวัลส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม และด าเนินการการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตได้เป็นอย่างดี ซึ่งแรงจูงใจท่ีส าคัญของรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเป็น

การเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดการทุจริตและสร้างความ

เช่ือถือไว้ใจจากประชาชนได้ อีกท้ังเงินรางวัลท่ีมอบให้ส าหรับเป็นก าลังใจในการด าเนินงานปฏิบัติขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
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2.5 ประสบการณ์ในต่างประเทศ กรณีศึกษาหน่วยงานในต่างประเทศที่เป็นผู้ให้รางวัลท้องถ่ินแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.5.1 ประเทศออสเตรเลีย 

 2.5.1.1 รัฐบาลสหพันธ์ออสเตรเลีย (The Australian Government) การประเมินให้รางวัล

ท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาในประเทศออสเตรเลีย สืบเนื่องจากตลอดระยะเวลา 30 ปี

ส าหรับรางวัลแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงคุณค่าต่อรัฐบาลท้องถิ่นท่ัวประเทศ

ของออสเตรเลียถึงความทุ่มเทและนวัตกรรมในการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพให้กับชุมชนในเมืองและภูมิภาค

ต่างๆของออสเตรเลีย (Australian Government, 2016) ซึ่งเป็นรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ

ท่ีมอบให้แก่รัฐบาลในระดับท้องถิ่นของออสเตรเลียในด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รางวัลดังกล่าวท่ี

มอบนั้นมุ่งให้ความส าคัญถึงบทบาทของการท่ีรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆในออสเตรเลียถึงความสามารถในการ

จัดบริการสาธารณะท้ังในระดับชุมชนเมืองและระดับภูมิภาคให้ได้อย่างมีคุณภาพตรงตามเปูาหมายท่ีต้ังไว้ ซึ่ง

รัฐบาลสหพันธ์ของออสเตรเลียได้จัดให้มีการประกาศยกย่องแก่รัฐบาลท้องถิ่นต่างๆของออสเตรเลียท่ีสามารถ

จัดโครงการท่ีเป็นโครงการท่ีแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานช้ันน าท่ีส่งผลดีให้กับชุมชนอย่ างมีศักยภาพท่ี

สามารถจัดการในชุมชนได้ท่ัวประเทศและเป็นการท าให้ส่ิงนั้นมีความหมายแตกต่างไปยังภูมิภาคต่างๆ รัฐบาล

ยอมรับดีถึงการให้รางวัลท่ีมีการแบ่งเป็นระดับขั้นรางวัลท่ีมอบให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นออสเตรเลีย โดยรัฐบาล

ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการรักษาและการพัฒนาโครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและ

สนับสนุนผลงานท่ีจะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรม กฎระเบียบของรัฐบาลท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นได้รับ

เชิญให้ส่งโครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการน าไปสู่การสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจท่ีมีความหลากหลาย

มากขึ้นและการผลิตท่ีจะช่วยส่งมอบบริการท่ีดีขึ้นในระดับชุมชนท้องถิ่นตามระดับประเภทรางวัลต่างๆ โดย

คณะกรรมการแห่งชาติจะเป็นผู้คัดเลือกและมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติให้แก่ท้องถิ่นท่ี

ชนะจากท้ังหมด 10 ประเภทรางวัล (Australian Government, 2016) 

รางวัลท้องถิ่น 10 ประเภท ของประเทศออสเตรเลีย 

1.) รางวัลด้านศิลปะท่ีมีชีวิต ความเป็นเลิศในการสร้างชุมชนด้านนวัตกรรมและแรงบันดาลใจ (Arts 

Animates – excellence in building innovative and inspired communities) ได้รับการ

สนับสนุนโดย กระทรวงการส่ือสารและศิลปกรรม 

2.) รางวัลด้านการส่งเสริมการความสามารถในการผลิตโครงสร้างพื้นฐาน (Boosting Productivity 

through Infrastructure) ได้รับการสนับสนุนโดย กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาภูมิภาค 
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3.) รางวัลด้านการสนับสนุนการเจริญเติบโตของท้องถิ่น (Contributing to Regional Growth) ได้รับ

การสนับสนุนโดย กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาภูมิภาค 

4.) รางวัลนวัตกรรมด้านดิจิตอลท้องถิ่น (Digital Innovation in Local Government) ได้รับการ

สนับสนุนโดย กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาภูมิภาค 

5.) รางวัลการให้สิทธิ์รวมแก่ผู้สูงอายุ (Disability Access and Inclusion) ได้รับการสนับสนุนโดย

กระทรวงประชาสงเคราะห์  

6.) รางวัลความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (Excellence in Road Safety) ได้รับการ

สนับสนุนโดย กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาภูมิภาค 

7.) รางวัลนวัตกรรมเมืองออสเตรเลียน่าอยู่ ( Innovation to Create More Liveable Australian 

Cities) ได้รับการสนับสนุนโดย Optus Business 

8.) รางวัลด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมในออสเตรเลีย ความเข้มแข็งในความหลากหลาย 

(Multicultural Australia – Strength in Diversity) ได้รับการสนับสนุนโดย กระทรวง

ประชาสงเคราะห์ 

9.) รางวัลด้านการส่งเสริมการยอมรับของชนพื้นเมือง (Promoting indigenous Recognition) ได้รับ

การสนับสนุนโดย บริษัทวูดไซด์ เอนเนอร์จี 

10.)  รางวัลด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนทางเศรษฐกิจ (Youth Economic Participation) ได้รับการ

สนับสนุนโดย กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาภูมิภาค 

 นอกจากรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติในด้านการการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีทาง

รัฐบาลสหพันธ์ของออสเตรเลียได้มอบให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นออสเตรเลียแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆท่ีได้มีโครงการ

รางวัลท่ีมอบให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นออสเตรเลียในด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น มูลนิธิหัวใจแห่งชาติออสเตรเลียท่ีได้จัด

โครงการมอบรางวัลให้แก่ท้องถิ่นที่มีความสามารถในการสร้างชุมชนท่ีมีสุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดีได้ส าเร็จ 

 2.5.1.2 มูลนิธิหัวใจแห่งชาติออสเตรเลีย (The National Heart Foundation of Australia) 

เป็นหน่วยงานหนึ่งในประเทศออสเตรเลียท่ีได้จัดให้มีโครงการมอบรางวัลแก่รัฐบาลท้องถิ่นในด้านการสร้าง

ชุมชนท่ีมีสุขภาพและส่ิงแวดล้อมท่ีดี โดยโครงการรางวัลท่ีทางทางมูลนิธิฯได้จัดนั้นเป็นหนึ่งในโปรแกรมเชิงกล

ยุทธ์ของมูลนิธิฯในการปกครองของท้องถิ่น กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2557 ของมูลนิธิฯ นี้ ถือเป็นปีท่ี 22 ท่ีรางวัล

ดังกล่าวนี้ได้มีโอกาสได้รับการยอมรับในการปลูกฝังเรื่องสุขภาพจากสภาท้องถิ่นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ

การด าเนินการเชิงความคิดริเริ่มสนับสนุนจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย, การดูแลด้านสุขภาพและความรู้สึกใน
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การตระหนักร่วมกันของชุมชน ซึ่งในปีดังกล่าวนี้ทางมูลนิธิฯได้รับใบสมัครเข้าร่วมโครงการจากเทศบาล 60 

แห่งท่ัวประเทศออสเตรเลีย (Heart Foundation, 2014) 

  รางวัลท้องถิ่นของมูลนิธิหัวใจแห่งชาติออสเตรเลียได้เปิดโอกาสให้เทศบาลได้รับการยกย่องและการ

ยอมรับถึงความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนท่ีมีสุขภาพ โดยชุมชนท่ีมีสุขภาพท่ีดีจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและ

ความคิดริเริ่มในเชิงบวกท้ังการสนับสนุนการออกก าลังกาย , การด าเนินชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริมให้เกิด

ความรู้สึกตระหนักร่วมกันของชุมชน โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญของชุมชนท่ีมีสุขภาพที่ดี ได้แก่  

1. การสร้างโอกาสส าหรับการออกก าลังกายและกิจกรรมท่ีเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ 

2. ความปลอดภัยบริเวณทางเช่ือมเดินละแวกบ้านใกล้เคียง 

3. สามารถเข้าถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมท่ีน่าดึงดูดและมีสถานท่ี ส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีส่งเสริมในด้านสุขภาพ 

4. สามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ในราคาท่ีไม่แพง 

5. สภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ 

6. การเปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนสามารถติดต่อส่ือสารและสร้างสัมพันธ์ร่วมกันในการใช้ชีวิตได้ 

7. โครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการพักผ่อนหย่อนใจมีการบ ารุงรักษาและได้รับการออกแบบ 

เหมาะสมอย่างดี, การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และทางเลือกในการใช้งานการขนส่ง 

 ผู้สมัครที่ได้รับรางวัลได้รับการสนับสนุนในการจัดองค์ประกอบท่ีมีความเป็นไปได้ด้านสุขภาพท่ีดีของ

ชุมชนด้วยการบูรณาการการอธิบายในการวางแผนกลยุทธ์ภายในของพวกเขาและการด าเนินงานและผลลัพธ์

ด้านสุขภาพที่วัดได้ส าหรับชุมชนของพวกเขา 

 ท้องถิ่นที่ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับเงิน 2,000 ดอลล่าร์ และมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะ

ในระดับชาติ ซึ่ง ผู้ชนะเลิศในระดับชาติในแต่ละประเภทจะได้รับเพิ่มอีก 5 ,000 ดอลล่าร์ (Heart 

Foundation, 2014) 

 2.5.1.3 องค์การ LGPro (Local Government Professionals: The Leading Voice) เมื่อปี 

2015 เครือข่ายองค์การ LGPro ได้มีการวางแผนร่วมมือกับ The Communications Special Interest 

Group ในการน าเสนอรางวัลความเป็นเลิศในการบริหารงานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทรางวัลท้องถิ่นที่มอบให้ท้ังหมด 2 ประเภท 

     1.) รางวัลด้านการวางแผนองค์กรและชุมชน (Corporate and Community Planning Award) 

     2.) รางวัลด้านการส่ือสาร (Communications Award) 
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 อีกไม่กี่ปีถัดมา องค์การ LGPro ได้มีการจัดเตรียมพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ของประเทศออสเตรเลียแต่ละแห่งในแต่ละประเภทท่ีผ่านเข้าสู่การคัดเลือดรอบสุดท้าย โดยได้เสนอทีมท่ีผ่าน

เข้ารอบเพื่อเข้ารับรางวัลท้ังหมด 9 ประเภท ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งรางวัลท้ังหมด 9 ประเภท ได้แก่  

       1.) รางวัลด้านการจัดการนวัตกรรม (Innovative Management) 

       2.) รางวัลด้านการส่งมอบการบริการ (Service Delivery) 

          3.) รางวัลด้านการจัดโครงการพิเศษ (Special Projects) 

          4.) รางวัลด้านการสร้างความร่วมมือกับชุมชน (Community Partnerships) 

       5.) รางวัลด้านการจัดสินทรัพย์ชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน (Community Assets & Infrastructure) 

  (projects $1.5 million and under) 

        6.) รางวัลด้านการจัดสินทรัพย์ชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน (Community Assets & Infrastructure) 

  (projects over $1.5 million) 

       7.) รางวัลด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability) 

       8.) รางวัลด้านความหลากหลายขององค์กร (Diversity & Inclusion) 

       9.) รางวัลด้านความส าเร็จของเยาวชน (Young Achiever) 

 จุดเด่นของรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย หากพิจารณาถึง

หน่วยงาน องค์การท่ีเป็นจัดมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนั้น รางวัลดังกล่าวมีลักษณะจุดเด่นใน

เรื่องประเภทรางวัลท่ีมีความหลากหลาย แต่โดยรวมของรางวัลต่าง ๆ เน้นการตอบสนองการจัดบริการ

สาธารณะท่ีเข้าถึงแก่ประชาชนทุกคน และทุกกลุ่ม รวมท้ังการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น 

กล่าวคือ รางวัลท่ีทางรัฐบาลสหพันธ์รัฐออสเตรเลียจัดนั้น โดยประเภทรางวัลมีท้ังการให้สิทธิ์แก่ผู้สูงอายุ การ

พัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การสร้างและให้ความส าคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ กลุ่มชน

พื้นเมือง เน้นให้ความส าคัญกับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม และในส่วนของมูลนิธิหัวใจแห่งชาติออสเตรเลียท่ีเน้น

การให้รางวัลท้องถิ่นท่ีมีความสามารถในการจัดบริการในลักษณะท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งส่ิงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิต และสุขภาพที่ดีท้ังจากในชีวิตประจ าวัน และสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีโดยรอบ ซึ่งเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญเพื่อ

เป็นการยกย่องและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นในแต่ละเฉพาะเรื่อง 

และเงินรางวัลเพื่อเป็นการสร้างก าลังใจในการท างานแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีผ่านการพิจารณาได้รับ

การคัดเลือก และสนใจเข้าร่วมโครงการในปีต่อ ๆ ไป ส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานอย่าง องค์การ LGPro ได้มีการจัด

กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทท่ีหลากหลายเช่นกัน มีการจัดพิธีมอบ



 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า  51 

 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

รางวัลและงานเล้ียงให้แก่ทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อม

เงินรางวัลจ านวนหนึ่งเป็นแรงจูงใจ รวมท้ังการแสดงกล่าวค าพูดบนเวทีถึงความภาคภูมิใจท่ีได้รับรางวัล พร้อม

กับการน าเสนอผลงานท่ีทีมของตนได้ปฏิบัติจนได้รับรางวัลเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานท้องถิ่นของตนไปใน

ตัวอีกด้วย 

 2.5.2 ประเทศอังกฤษ 

 2.5.2.1 The MJ องค์การ The MJ เช่ือว่าการจัดบริการของรัฐบาลท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นท่ีดี

ควรได้รับการยอมรับและเพื่อด าเนินการเรื่องดังกล่าว The MJ ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับความส าเร็จ

ของรัฐบาลท้องถิ่น กิจกรรมมอบรางวัลดังกล่าวได้รับการจัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยเริ่มจัดกิจกรรมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 

ถึงการให้รางวัลความส าเร็จของเจ้าหน้าท่ีหลายทีม ผู้บริหารและเทศบาล พิธีมอบรางวัลของ MJ เป็นหนึ่งใน

กิจกรรมส าคัญในปฏิทินของภาครัฐ 

 การได้รับรางวัลท้องถิ่นจากองค์การ The MJ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นได้รับการยอมรับ

ส าหรับการจัดบริการของหน่วยงานในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา แต่ยังเป็นการช่วยให้หน่วยงานท้องถิ่นได้แบ่งปัน

ความเช่ียวชาญของพวกเขาให้แก่ท้องถิ่นอื่นๆ รางวัลแต่ละประเภทจะถูกตัดสินโดยการแสดงความเห็นท่ีมี

อิทธิพลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ให้องค์การมีโอกาสท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน

ความเฉลียวฉลาดและประสิทธิภาพการท างาน ในทุกๆปีการตัดสินไม่มีการล้มเหลว ผู้ตัดสินมีความประทับใจ

ในระดับของการอุทิศตนและการปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรมและผลลัพธ์ของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ

รางวัลของ The MJ ท่ีไม่เพียงแต่ส่งเสริมความส าเร็จของผู้ท่ีปกครองดูแลในท้องถิ่น แต่ยังท าให้พนักงาน

ท้องถิ่นได้รับการยอมรับอย่างท่ีสมควรได้ (The MJ, n.d.) 

 เกณฑ์ในการรับรางวัล ซึ่งผู้ตัดสินจะมองจากส่ิงต่างๆในการรับรางวัลท้ังหมด 8 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. มีความเป็นนวัตกรรม 

2. มีความคิดสร้างและสรรค์และมีเปูาหมาย 

3. หลักฐานท่ีแสดงถึงความชัดเจนของกลยุทธ์ที่ดีส าหรับโครงการหรือนโยบาย 

4. หลักฐานท่ีแสดงถึงการบริหารจัดการท่ีดี 

5. หลักฐานท่ีแสดงถึงกลยุทธ์ในการติดต่อส่ือสารกันอย่างชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าท่ีและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียอื่น ๆ 

6. ค านึงถึงคุณค่าของเงิน 

7. หลักฐานท่ีแสดงว่าโครงการ/นโยบายได้สร้างความแตกต่างให้กับลูกค้า 

8. หลักฐานท่ีแสดงถึงส่ิงท่ีได้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีหรือส่ิงท่ีบรรลุในส่ิงท่ีได้ท าออกไป 
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ประเภทรางวัลท้องถิ่นของ The MJ 

1.) รางวัลด้านการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Behaviour Change) ได้รับการสนับสนุนโดย IMPOWER 

2.) รางวัลการบริการท่ีดีของเทศบาล (Best Council Services Team) ได้รับการสนับสนุนโดย APSE 

3.) รางวัลด้านการค้าในอสังหาริมทรัพย์ (Commercialism in the Property Estate) ได้รับการ

สนับสนุนโดย PSP Public Sector Plc 

4.) รางวัลนวัตกรรมด้านการเงนิ (Innovation in Finance) ได้รับการสนับสนุนโดย Gowling WLG 

5.) รางวัลด้านการบริหารที่ดีประจ าปี (Local Authority of the Year) ได้รับการสนับสนุนโดย green 

park Interim & Executive search 

6.) รางวัลด้านการส่งสินค้าท่ีดี (Delivering Better Outcomes) ได้รับการสนับสนุนโดย Scape Group 

7.) รางวัลความเป็นเลิศด้านความผูกพันในชุมชน (Excellence in Community Engagement) ได้รับ

การสนับสนุนโดย Pinnacle Group 

8.) รางวัลความเป็นเลิศด้านการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (Excellence in Governance and 

Scrutiny) ได้รับการสนับสนุนโดย CfPS Centre for Public Scrutiny  

9.) รางวัลผลของการจัดนวัตกรรมด้านบริการแก่เด็ก (Innovation and Impact in Children's 

Services) ได้รับการสนับสนุนโดย Believe in children Barnardo’s 

10.)  รางวัลการจัดบริการทางด้านกฎหมาย (Legal Services) ได้รับการสนับสนุนโดย LLG Lawyers in  

Local Government 

11.)  รางวัลด้านการปรับปรุงเทศบาล (Most Improved Council) ได้รับการสนับสนุนโดย VEREDUS 

12.)  รางวัลการจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ (Reinventing Public Services) ได้รับการสนับสนุนโดย

iese The public sector transformation partner 

13.)  รางวัลส าหรับทีมผู้น าอาวุโส (Senior Leadership Team)  ได้รับการสนับสนุนโดย Penna 

14.)  รางวัลด้านการปฏิรูปแรงงาน (Workforce Transformation) ได้รับการสนับสนุนโดย ppma 

Public Service People Managers’ Association  

 ในส่วนของกระบวนการตัดสินของ The MJ นั้น ได้แบ่งกระบวนการตัดสินออกเป็นท้ังหมด 2 

ขั้นตอน (The MJ, n.d.) ดังนี้ 

 ขั้นตอนแรก ทันทีท่ีเวลาถึงครบก าหนดส าหรับทีมท่ีมีสิทธิ์ผ่านเข้ารอบของการพิจารณาเข้ารับรางวัล

จะมีการตรวจสอบท้ังหมดส าหรับรางวัลแต่ละประเภทและส่งให้สปอนเซอร์ของรางวัลแต่ละประเภทนั้นท า

การตัดสิน สปอนเชอร์ท่ีสนับสนุนมีเวลาในการตัดสินจากนั้นเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์เพื่อตัดสินใจเลือกทีม
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หน่วยงานท้องถิ่นท่ีผ่านการเข้ารอบสุดท้าย 6-8 ทีม (6-8 ทีมหน่วยงานท้องถิ่นท่ีตรงกับเกณฑ์หมวดหมู่และ

สมควรท่ีทีมหน่วยงานท้องถิ่นเหล่านั้นจะรับโอกาสในการเป็นผู้ชนะรับรางวัลตามแต่ละประเภทรางวัล) จะ

ได้รับการยกย่อง (6-8 ทีมหน่วยงานท้องถิ่นที่ไม่สามารถท าได้ตรงกับเกณฑ์เข้ารอบสุดท้าย เนื่องจากมาตรฐาน

ท่ีสูงของผู้เข้าแข่งขันอื่น ๆ ซึ่งผู้ตัดสินมองว่าโครงการของทีมเหล่านี้ควรจะน ามาประชาสัมพันธ์ในช่วงรอบ

สุดท้ายเพื่อกระตุ้นให้ทีมเหล่านี้น าโครงการเข้ามาส่งประกวดอีกครั้งในปีถัดไป) 

 ขั้นตอนท่ีสอง ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายท้ังหมด (เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 3 คนต่อ 1 ท้องถิ่น) จะได้รับเชิญเข้า

ไปในวันตัดสินท่ีจะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันท่ี 11 เมษายน และ 6 พฤษภาคม ซึ่งเวทีจะต้ังอยู่บริเวณตรงกลาง

และมีช่วงเวลาท้ังหมด 30 นาที (น าเสนอ 15 นาที และถาม-ตอบ 15 นาที) โดยโครงการของพวกเขาแต่ละคน

จะได้รับการเข้ารอบสุดท้ายเพื่อพิจารณา จากวันตัดสินนี้ผู้ตัดสินจะตัดสินใจเลือกผู้ชนะเพียงทีมเดียว (บางครั้ง

การตัดสินอาจมีผู้ชนะร่วมได้) และจะได้รับการยกย่องอย่างสูง (ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายยอมรับถึงผลดังกล่าวแม้

ไม่ได้เป็นผู้ชนะ แต่ผู้ตัดสินมองว่าพวกเขาท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้ายสมควรท่ีจะได้รับการกล่าวถึงในการกล่าว

สุนทรพจน์ในพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาเข้าส่งอีกครั้งในปีถัดไป) 

 ประเทศอังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีให้ความส าคัญกับรัฐบาลท้องถิ่นในอังกฤษ The MJ จึงเป็น

หน่วยงานหนึ่งท่ีเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการท่ีมอบรางวัลให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นท่ีมีความเป็น

เลิศ และโดดเด่นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรางวัลท้องถิ่นของหน่วยงาน The MJ ท่ีโดดเด่นคงจะเป็นเรื่องของการ

บริหารจัดการท่ีดีโดยมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรม กล่าวคือ การบริหารจัดการท่ีดีภายในหน่วยงาน การบริหาร

จัดการด้านการเงิน การปรับปรุงเทศบาล การจัดการและบริการท่ีเป็นในลักษณะของนวัตกรรม การตรวจสอบ

ท่ียึดหลักของธรรมาภิบาล เป็นต้น โดยแรงจูงใจท่ีช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ 

โครงการต่างๆท่ีรัฐบาลท้องถิ่นจัดและผ่านเข้ารอบการพิจารณาจะได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ี

รู้จัก และงานมอบรางวัลท่ีมอบให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นท่ีมีความโดดเด่นต่อสาธารณะท้ังหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ีเข้ามาให้การสนับสนุนต้ังแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ พร้อมท้ังเป็นการเชิดชูเกียรติแก่รัฐบาล

ท้องถิ่นที่โดดเด่นในแต่ละด้าน  

 2.5.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 2.5.3.1 สมาคมนานาชาติการจัดการเมือง มณฑล และการสร้างความก้าวหน้าแก่รัฐบาลท้องถ่ิน

ทั่วโลกอย่างมืออาชีพ (International City/Country Management Association: ICMA) องค์การนี้มี

ภารกิจคือ การการสร้างความเป็นเลิศในการปกครองท้องถิ่นโดยการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการจัดการ

อย่างมืออาชีพในการสร้างชุมชนท่ีดีขึ้น (ICMA, n.d.) 
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 สมาคม ICMA ได้จัดกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละประเภท ซึ่งองค์การ ICMA 

ได้ตระหนักถึงความส าเร็จของรัฐบาลท้องถิ่นจ านวนมากท่ีได้รับรางวัลส าหรับความส าเร็จท่ีดีของการทุ่มเทใน

การจัดบริการอย่างมืออาชีพ โดยได้มีการจัดแบ่งประเภทรางวัลท่ีมอบให้ท้ังหมด 4 ประเภท (Karas, 2016) 

ประเภทรางวัลประกอบด้วยท้ังหมด 4 ประเภท 

 1. รางวัลการบริการดีเด่น (The Distinguished Service Award) รางวัลนี้จะมอบให้กับผู้จัดการท่ีได้

เกษียณอาชีพจากการท างานและท าผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพและการปกครอง

ท้องถิ่น รางวัลนี้ตระหนักถึงผู้จัดการท่ีสามารถจัดบริการท่ีได้รับการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็น ผู้ท่ีมี

ความสามารถพิเศษและผู้ท่ีได้ท าผลงานท่ีส าคัญเกินกว่าการบริการโดยตรงแก่รัฐบาลท้องถิ่น 

 2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (The Local Government Excellence 

Awards) เป็นรางวัลท่ีแสดงถึงความตระหนักถึงความส าเร็จของบุคลากรท้องถิ่นหรือโครงการของรัฐบาล

ท้องถิ่นทีม่ีความโดดเด่น 

 3. รางวัลด้านการบริการ (Service Awards) รางวัลท่ีแสดงถึงและเป็นการยกย่องถึงการอุทิศตนของ

สมาชิก ICMA ในการจัดเพื่อการบริการสาธารณะและการจัดการอย่างมืออาชีพในระดับท้องถิ่น  

 4. ใบรับรองการยอมรับจาก ICMA แก่รัฐบาลท้องถิ่นในด้านการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (ICMA 

Certificates in Performance Management) เป็นรางวัลท่ีแสดงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวัด

ประสิทธิภาพถึงความความมุ่งมั่นในการการบูรณาการในการปฏิบัติจัดการ 

 ท้ายสุดส าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา จุดเด่นของรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

เป็นในลักษณะรางวัลแบบผสมผสาน แต่จะเน้นในเชิงของการบริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่มากกว่าในเรื่องของ

นวัตกรรม กล่าวคือ เป็นรางวัลท่ีครอบคลุมท้ังเรื่องการจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการในองค์การท่ีมี

ความเป็นเลิศ และสมาคมอย่าง ICMA ของสหรัฐอเมริกาจัดเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีได้รับการยอมรับ ความ

น่าเช่ือถือ การจัดโครงการมอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในสหรัฐฯ ได้รับการเชิดชูเกียรติ การยอมรับจากประชาชนและหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก

ส าหรับองค์กรท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล 

 จากประสบการณ์ของหน่วยงานท่ีให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ังในประเทศไทย

และต่างประเทศจะเห็นได้ว่า หน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้จัดประเภทรางวัลท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแต่ละประเภท แต่ละด้านแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือภารกิจ หน้าท่ีของหน่วยงานนั้นท่ีเป็นอยู่ 

ตลอดจนรางวัล แรงจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย

รางวัลท่ีเป็นโล่ เกียรติบัตร หลายหน่วยงานท่ีให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังในประเทศไทย
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และต่างประเทศท่ีศึกษาต่างมีรางวัล แรงจูงในในส่วนนี้เหมือนกันท้ังหมดทุกหน่วยงาน ในขณะท่ีรางวัลท่ีเป็น

เงินรางวัล บางหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศต่างมีและไม่มี  ซึ่งพิจารณาดูได้จากตารางท่ี 2.2 การ

เปรียบเทียบความแตกต่างประเภทรางวัลและรางวัล  แรงจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ 
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ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างประเภทรางวัลและรางวัล แรงจูงใจส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
หน่วยงานในไทยและ 
ต่างประเทศ 
                    
                         ประเภทรางวัล 
                  ท้องถ่ินและแรงจูงใจ 
                           ส าหรับ อปท.  
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สันติสุข

และ
สมานฉันท์ 

ด้าน
นวัตกรรม

การ
จัดบริการ
สาธารณะ 

ด้าน
สุขภาพ
อนามัย 

ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการ
บริหาร

จัดการที่ดี 
(ธรรมา   
ภิบาล) 

 

รางวัล แรงจูงใจส าหรับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เงิน 
รางวัล 

โล,่ เกียรติบัตร
และรางวัลอื่นๆ 

ประเทศไทย           
1) สถาบันพระปกเกล้า           

2) คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     
 

   
 

 
 

 
 

3) ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 

        
 

 
 

ต่างประเทศ           
- ประเทศออสเตรเลีย           
4) รัฐบาลสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย           

5) มูลนิธิหัวใจแห่งชาติออสเตรเลีย           

6) องค์การ LGPro           

- ประเทศอังกฤษ           
7) The MJ           

- ประเทศสหรัฐอเมริกา           
8) สมาคม ICMA           
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2.6 ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ

ด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจทั้งหมด 6 ภารกิจ 

 นับต้ังแต่การมีรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีส่งเสริมการกระจาย

อ านาจไปสู่ในระดับท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการจัดบริการ

สาธารณะ เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐบาล อีกท้ังเพื่อให้การด าเนินการให้บริการและ

อ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ท่ัวถึง และรวดเร็วใน

ระดับพื้นท่ี ท้ังนี้หากพิจารณาตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ พ.ศ. 2551 จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะภารกิจ 6 ภารกิจท่ีได้รับ

การถ่ายโอนสู่ระดับท้องถิ่นตามแผนฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการปฏิบัติได้ตามภารกิจ

ต่างๆท่ีมีการก าหนดไว้เพื่อตอบสนองและดูแลความเป็นของประชาชนในระดับพื้นท่ีท้องถิ่น ประกอบด้วย

ลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจท่ี 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ภารกิจท่ี 2 ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต, ภารกิจท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, ภารกิจท่ี 4 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยกรรม และการท่องเท่ียว, ภารกิจท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และภารกิจท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 2.6.1 ภารกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเกี่ยวข้องกับภารกิจย่อย

อื่นๆท้ังหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการคมนาคมและการขนส่งท้ังทางบก อาทิ การก่อสร้างและบ ารุงรักษา ท า

ความสะอาดถนนและสะพาน การดูแล จัดต้ังสถานีขนส่ง และการจัดการจราจรในเขตพื้นท่ี และทางน้ า เช่น 

การบ ารุงรักษาทางน้ า การก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกหรือเกิดประโยชน์ต่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ า 

เช่น เครื่องหมาย สัญญาณจราจรต่าง ๆ และการดูแลสถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ) ด้านสาธารณูปโภค 

เช่น การดูแล รักษา ซ่อมบ ารุง และพัฒนาแหล่งน้ า/ระบบประปาชนบท และด้านสาธารณูปการ เช่น การจัด

ให้มีตลาดและการควบคุมตลาด การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง การดูแลท่ีดินและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ขุดดินและถมดิน การผังเมือง อาทิ การจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม รวมไป

ถึงการควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ควบคุมอาคาร 

 2.6.2 ภารกิจที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในภารกิจด้านนี้แบ่งออกได้เป็นท้ังหมด 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอบรม ส่งเสริม พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มอาชีพท่ี

เกี่ยวข้องกับการเล้ียงสัตว์ ด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 
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ผู้ด้อยโอกาส อาทิ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 

และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เป็นต้น ด้านนันทนาการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการกีฬา อาทิ การ

จัดหาอุปกรณ์กีฬา การก่อสร้าง บ ารุงรักษาสนามกีฬา รวมไปถึงการจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การ

บริหารจัดการ ดูแล บ ารุง รักษาสวนสาธารณะ ส าหรับด้านการศึกษาท่ีครอบคลุมในการจัดการศึกษาในระบบ 

อาทิ การจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน (อายุ 3-6 ปี) ปฐมวัย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น/

ตอนปลาย) การจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการจัดการศึกษาสงเคราะห์ เช่น การถ่ายโอนกิจกรรม

อาหารเสริม นมโรงเรียน และการศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับอ าเภอและ

การจัดการศึกษาระดับเขต งานห้องสมุดประชาชน เป็นต้น  ส่วนด้านสุดท้ายคือ ด้านสาธารณสุข การ

จัดบริการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การส่งเสริมสุขภาพจิตและปูองกันปัญหาสุขภาพจิต และ

การส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก การพัฒนาอนามัยบนพื้นท่ีสูง การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ อาทิ การ

ควบคุมโรคติดต่อ งานสนับสนุนเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้ปุวยโรคเรื้อน ค่าสังคมสงเคราะห์และค่า

ฌาปนกิจ 

 2.6.3 ภารกิจที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ภารกิจนี้

เริ่มต้ังแต่การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน อาทิ งานตรวจมาตรา ช่ัง ตวง 

วัด และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค ตลอดจนการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การปูองกันภัยฝุายพลเรือนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบล และการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ท้ายสุดคือ การรักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาทิ การทะเบียนราษฎร และบัตรปร ะจ าตัว

ประชาชน และงานจัดทะเบียนสัตว์พาหนะ การรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. รถยนต์ การอนุญาตให้จัดต้ังสถาน

บริการ โรงแรม เป็นต้น 

 2.6.4 ภารกิจที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วยการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบข้อมูลเพื่อการ

วางแผน การพัฒนาเทคโนโลยี ต้ังแต่การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน การส่งเสริมการลงทุน 

อาทิ งานบริการข้อมูลนักลงทุน และงานเผยแพร่และชักจูงการลงทุน  การพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียน

พาณิชย ์การพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ การก ากับดูแลโรงงาน การอนุญาตให้ต้ังโรงงาน รวมไปถึงการท่องเท่ียว

ซึ่งเริ่มต้ังแต่การวางแผนการท่องเท่ียว การปรับปรุงดูแล บ ารุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว และจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์ 
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 2.6.5 ภารกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ใน

ภารกิจนี้ครอบคลุมท้ังเรื่องการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท้ังบนบกและทางทะเล ชายฝ่ัง อาทิ งานพัฒนาปุาชุมชน การควบคุมไฟปุา เป็นต้น และนับ

รวมไปถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ พร้อมท้ังให้การส่งเสริมในเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การรณรงค์และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ส่ิงแวดล้อม การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ อาทิ การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและ

มลพิษ งานสร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ า งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง 

และการบ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ อาทิ การดูแลรักษาและคุ้มครองปูองกันท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ 

 2.6.6 ภารกิจที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต้ังแต่การจัดการ

ดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ อาทิ การบ ารุงรักษาโบราณสถาน และการจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์และหอ

จดหมายเหตุ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัย “การพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า” 

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบผสม (Mixed methods) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการประเมิน เกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดการประเมินองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ในบทนี้จะอธิบายถึงระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย กรอบ

แนวคิดการวิจัย, กระบวนการท่ีใช้ด าเนินการวิจัย, กลุ่มตัวอย่างประชากรและพื้นท่ีศึกษา, เครื่องมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล, การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพื่อเข้ารับ 

รางวัลพระปกเกล้าท่ีให้ความส าคัญด้านประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบท่ี 1 เป็นรูปแบบท่ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษา ปรับเปล่ียน และพัฒนารูปแบบ

รางวัลพระปกเกล้ารูปแบบเดิมมาเป็นรางวัลพระปกเกล้ารูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเล็กน้อย โดยยึดตามพันธกิจ

และวิสัยทัศน์หลักของสถาบันพระปกเกล้า โดยได้น าเสนอถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครเข้าร่วม

โครงการรางวัลพระปกเกล้า จะต้องผ่านการพิจารณาภายใต้เกณฑ์การประเมินตามประเภทตัวช้ีวัดท้ังสอง

เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ, หลักการตอบสนอง 

และหลักการมีประสิทธิผล 2) ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการ

มีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และ ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งพิจารณาจาก         

ด้านนวัตกรรม ท่ีมีการสร้างสรรค์ใหม่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด้านการจัดการความรู้ ท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการในการถ่ายโอนองค์ความรู้ไปยังหน่วยงาน/บุคลากร และประชาชน ในการ

สร้างสรรค์งานในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นต่อ ๆ ไปได้ เมื่อนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับรางวัลพระปกเกล้า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

รางวัลพระปกเกล้า 

เกณฑ์การประเมินตามประเภทตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ   2) หลักการตอบสนอง  

3) หลักการมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมินตามประเภทตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

1) ประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึด

พลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 

2) การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainability) 

   2.1 นวัตกรรม (Innovation) 

   2.2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 

รางวัลพระปกเกล้า 
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รูปท่ี 3.2 กรอบแนวคิดการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการจัดบริการสาธารณะ ท้ังหมด 6 ด้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบท่ี 2 เป็นรูปแบบท่ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและปรับเปล่ียน พัฒนารูปแบบ

รางวัลพระปกเกล้ารูปแบบเดิมมาเป็นรางวัลพระปกเกล้ารูปแบบใหม่ ท่ีได้ปรับเปล่ียนและพัฒนาอย่างส้ินเชิง

เป็นอย่างมาก โดยได้น าเสนอถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าจะต้อง

ผ่านการพิจารณาภายใต้เกณฑ์การประเมินตามประเภทตัวช้ีวัดท้ังหมด 2 เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) ตัวช้ีวัดขั้น

พื้นฐาน ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพึงมีและเป็นหลักในการ

ปฏิบัติและเกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา, หลักการตอบสนอง และหลักการมีประสิทธิผล 2) ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

พิจารณาจากตัวช้ีวัดตามภารกิจท้ังหมด 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสามารถปฏิบัติได้ เมื่อผ่าน

เกณฑ์การประเมินจากตัวช้ีวัดท้ัง 2 เกณฑ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับรางวัลพระปกเกล้าตามแต่ละ

ประเภทท้ังหมด 6 ประเภท ท่ีเหมาะสมจะได้รับรางวัล 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

รางวัลพระปกเกล้า 

เกณฑ์การประเมินตามประเภทตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ประกอบด้วย หลักนิติธรรม, หลัก

คุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักความมีส่วนร่วม, หลักความ

รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

2) หลักการตอบสนอง 

3) หลักการมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมินตามประเภทตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา โดยยึดกรอบภารกิจ 

6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติได้ 

1) ภารกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2) ภารกิจที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

3) ภารกิจที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

4) ภารกิจที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม 

และการท่องเที่ยว 

5)  ภ า ร กิ จ ที่  5 ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

6) ภารกิจที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

รางวัลพระปกเกล้า 

ตามแต่ละประเภทรางวัล

ทั้งหมด 6 ประเภท  
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3.2 กระบวนการที่ใช้ด าเนินการวิจัย 

 กระบวนการการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับ

รางวัลพระปกเกล้า” ได้ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบผสม (Mixed methods) 

ประกอบด้วย 

 3.2.1 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

(Documentary search) เช่น หนังสือ บทความ วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ี

เกี่ยวขอ้ง ด้วยการศึกษาเรื่องต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบในการศึกษา ประกอบด้วย 

  1. การศึกษา “แนวคิดการเสริมสร้างประชาธิปไตย , การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึด

พลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น” โดยเป็นแนวคิดและหลักการที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในลักษณะท่ีจะต้องมีความก้าวหน้า และทันสมัยขึ้น ภายใต้แนวคิดและ

หลักการดังกล่าวที่มีการพัฒนาขึ้นทั้งในเรื่อง การเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืนในท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

การจัดการความรู้ 

  2. การศึกษา “แนวคิดและหลักการบริหารจัดการท่ีดีในระดับท้องถิ่นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น” ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องมีและยึดไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในท้องถิ่นของ

ตน ได้แก่ หลักการบริหารงานคุณภาพ หรือ วงจร PDCA, หลักการด าเนินงานหรือจัดบริการสาธารณะ 4 

ประการ หรือ 4 Cs, แนวทางท่ีช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวคิดท้องถิ่น 

5G 

  3. แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัย

ประสบการณ์จากแนวคิดของนักวิชาการไทยและหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องในการให้รางวัล  ซึ่ง

แนวคิดของนักวิชาการไทยท่ีได้ศึกษาและน าเสนอแนวคิด คือ รศ .ดร.โกวิทย์ พวงงาม และหน่วยงานใน

ประเทศไทยหน่วยงานหนึ่งท่ีมีแนวคิดและด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเกี่ยวข้องในการให้รางวัล เพื่อน าไปใช้

เป็นแนวทางหนึ่งในการพิจารณาใช้ในการพัฒนาการประเมินการให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

  4. การศึกษาจาก ประสบการณ์ในประเทศไทย กรณีศึกษาหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเป็น

ผู้ให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, คณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการ 

ป.ป.ช. ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
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  5. การศึกษาจาก ประสบการณ์ในต่างประเทศ กรณีศึกษาหน่วยงานในต่างประเทศท่ีเป็น

ผู้ให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหน่วยงานส าคัญ ๆ ใน

ประเทศออสเตรเลียท่ีได้มีการจัดพิธีหรือกิจกรรมการมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น

เลิศและโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้แก่ รัฐบาลสหพันธ์ออสเตรเลีย (The Australian Government), มูลนิธิหัวใจ

แห่งชาติออสเตรเลีย (The National Heart Foundation of Australia) และองค์การ LGPro (Local 

Government Professionals: The Leading Voice) ประเทศอังกฤษ หน่วยงานในประเทศท่ีมีคือ The MJ 

และประเทศสหรัฐอเมริกา คือ สมาคมนานาชาติการจัดการเมือง มณฑล และการสร้างความก้าวหน้าแก่

รัฐบาลท้องถิ่นทั่วโลกอย่างมืออาชีพ (International City/Country Management Association: ICMA)  

  6. การศึกษาจาก ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 นอกจากการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ยังได้มีการด าเนินการการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยจะสัมภาษณ์ผู้รู้และผู้มีประสบการณ์หลายกลุ่ม อาทิ ผู้บริหาร

ของสถาบันพระปกเกล้า คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

ผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า ตัวแทนส่ือมวลชน และตัวแทน

ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  

 3.2.2 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีการใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์

และประมวลผลข้อมูลเพื่อพิจารณาการให้รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่  ท้ังนี้เมื่อมีการพัฒนาแบบประเมิน/

ตัวช้ีวัดแบบใหม่แล้ว จะมีการน าไปทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งเพื่อทดสอบความ

เท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือของแบบประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่ และจะมีการค านวณค่าคะแนนมาตรฐาน     

(T-score) และหลังจากนั้นจะน าไปพิจารณาให้น้ าหนัก (Weight) เป็นค่าคะแนนเพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ 

(โกวิทย์ พวงงาม, 2558) 

3.3 กลุ่มตัวอย่างประชากรและพื้นที่ศึกษา 

 กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารของสถาบัน

พระปกเกล้า คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ผู้จัดท าเกณฑ์

การประเมิน/ตัวช้ีวัดส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า ตัวแทนส่ือมวลชน และตัวแทนส านักงาน
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คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) โดยอยู่ภายในพื้นท่ีศึกษาส่วน

ใหญ่ท่ีกลุ่มประชากรท่ีศึกษาปฏิบัติงานสังกัดอยู่ในหน่วยงานของตนหรือสามารถเดินทางมาให้ข้อมูลได้

โดยสะดวก ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

 3.3.1 กลุ่มตัวอย่างประชากร 

 กลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า 

คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/

ตัวช้ีวัดส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า ตัวแทนส่ือมวลชน และตัวแทนส านักงานคณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ท่ีได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรซึ่งใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ี

เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 1) ตัวแทนผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า 

 1.1 รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

 2) คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการ

 ปกครองท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส และผู้จัดท าเกณฑ์การ

 ประเมิน/ตัวชี้วัด ส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม  คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 2.2 รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย  อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการเมืองการปกครอง

       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ อาจารย์ประจ า ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

       คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 3) ตัวแทนสื่อมวลชน 

 3.1 นายนฤตย์ เสกธีระ     บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน 

 3.2 นายสยาม เจริญอินทร์พรหม   บรรณาธิการ นิตยสารผู้น าท้องถิ่น 

 3.3 นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร   รองบรรณาธิการบริหาร นสพ.เดลินิวส์ 
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 4) ตัวแทนส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ก.ก.ถ.) 

 4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครอง

       ส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท่ีดี 

 3.3.2 พื้นที่ศึกษา 

 คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มประชากรท่ีศึกษาปฏิบัติงานสังกัดอยู่ในหน่วยงานของ

ตนหรือสามารถเดินทางมาให้ข้อมูลได้โดยสะดวก ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า , คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก ปากกา และอุปกรณ์บันทึกเสียง ซึ่งใช้ใน

การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview)             

ในลักษณะการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview)  

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจวรรณกรรมท้ังท่ีเป็น 

หนังสือ บทความ วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิด

การเสริมสร้างประชาธิปไตย, การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น, แนวคิดและหลักการบริหารจัดการท่ีดีในระดับท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 

แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยประสบการณ์จากแนวคิดของ

นักวิชาการไทยและหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องในการให้รางวัล และประสบการณ์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ กรณีศึกษาจากหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเป็นผู้ให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจ 

 3.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) คณะผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interview) กับกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ีเลือกศึกษาซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยเป็นไปในลักษณะท่ีผู้สัมภาษณ์ถามค าถามสัมภาษณ์แบบเป็นกันเองท้ังท่ีเป็นแบบทางการ 

(Formal questions) และไม่เป็นทางการ (Informal questions) แต่เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก                

(In-depth Interview) ซึ่งจากการสัมภาษณ์ท าให้ได้เห็นถึงผู้เข้าร่วมในการให้สัมภาษณ์แสดงมุมมองต่างๆท่ีมี

ความหลากหลายเป็นอย่างดี และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมตอบค าถามสัมภาษณ์มีลักษณะท่ีผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดมาก
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จนเกินไปในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามสัมภาษณ์ พร้อมท้ังการให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง น่าเช่ือถือ 

และเป็นประโยชน์แก่ผู้สัมภาษณ์ท่ีลงมาศึกษาเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 มีการใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อพิจารณาการให้รางวัล

พระปกเกล้าแบบใหม่ ท้ังนี้เมื่อมีการพัฒนาแบบประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่แล้ว จะมีการน าไปทดลองใช้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งเพื่อทดสอบความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือของแบบประเมิน/

ตัวช้ีวัดแบบใหม่ และจะมีการค านวณค่าคะแนนมาตรฐาน (T-score) ดังสูตรการค านวณในกรอบส่ีเหล่ียม

ด้านล่าง หลังจากนั้นจะน าไปพิจารณาให้น้ าหนัก (Weight) เป็นค่าคะแนนเพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ 

(โกวิทย์ พวงงาม, 2558) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

สูตรการค านวณค่า T-score 

  T = 10Z + 50 หรือ 10((X-Mean)/SD) + 50 

  T  = ค่า T-score 
  Z  = (X-Mean)/SD 
  X  = คะแนนดิบ 
  Mean  = ค่าเฉลี่ย 
  SD  =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

 ในบทนี้เป็นบทท่ีน าเสนอถึงผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยท่ีได้จากการสืบค้นข้อมูลจาก

เอกสารต่างๆทุกรูปแบบท้ังในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์

บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ก่อนน ามาสู่การศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษาจนได้ออกมาเป็นผลการศึกษา 

และข้อเสนอรูปแบบของการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ซึ่ง

ในบทนี้จะน าเสนอออกผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยออกเป็นท้ังหมด 3 ส่วนได้แก่ 1) ปัญหาของ

กระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัลพระปกเกล้านั้นมีสภาพปัญหาใดบ้างท่ีควรต้องมีการปรับปรุง 

ด าเนินการแก้ไข และพัฒนา 2) ข้อเสนอแนวทางการให้รางวัลและการจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้า ท่ี

คณะผู้วิจัยศึกษาพร้อมจัดท าเป็นข้อเสนอในเรื่องท่ีควรปรับปรุง ปรับเปล่ียน และพัฒนาเพื่อส าหรับการเป็น

แนวทางการให้รางวัลและการจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้า และ 3) เกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดตาม

แนวทางข้อเสนอในรูปแบบใหม่ท่ีทางคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ พร้อมจัดท าเป็น

ข้อเสนอถึงเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ของรางวัลพระปกเกล้าท่ีเหมาะสมและควรจะเป็น  

4.1 ปัญหาของกระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัลพระปกเกล้า 
 การศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัลพระปกเกล้า  ซึ่งทาง

คณะผู้วิจัยได้ศึกษาท้ังจากเอกสารต่างๆ และการสัมภาษณ์จากตัวแทนผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า, ตัวแทน

คณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการปกครองท้องถิ่นท่ีมี

ความเป็นเลิศ ด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส และผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดส าหรับประเมิน

รางวัลพระปกเกล้า ตัวแทนส่ือมวลชน และตัวแทนส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  ท าให้ได้เห็นถึงปัญหาของกระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัล

พระปกเกล้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งคณะผู้วิจัยขอน าเสนอถึงปัญหาหลัก ๆ ท่ีส าคัญของรางวัลพระปกเกล้าท่ีควร

ได้รับการปรับปรุง ด าเนินการแก้ไข และพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 - ประการท่ีหนึ่ง ปัญหาของประเภทรางวัลพระปกเกล้าท้ัง 3 รางวัล มีความทับซ้อนพอสมควร 

ตัวอย่างเช่น รางวัลประเภทด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความทับซ้อนกับ

รางวัลประเภทการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และรางวัลประเภทเครือข่ายไปทับซ้อน

กับรางวัลประเภทการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ โดยการแยกประเภทรางวัลต่างๆยังไม่ค่อย

ชัดเจน ไม่ได้ตัดขาดจากกันอย่างแท้จริง อีกท้ังรางวัลประเภทด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน บุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ เริ่มมีการจัดรางวัลประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มไม่เห็นความแตกต่าง
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ของรางวัล นอกจากนี้ในส่วนของรางวัลประเภทการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์มุ่งไปให้

ความส าคัญกับพื้นท่ีแถบจังหวัดทางภาคใต้ ส่งผลให้ภาคอื่นและจังหวัดอื่นไม่มีหรือไม่เคยท่ีจะได้รับรางวัล

ประเภทนี้เลย ท้ัง ๆ ท่ีรางวัลประเภทการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา

ด้านความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นทีจังหวัดทางภาคใต้เพียงอย่างเดียว แต่การแก้ไขปัญหา

และการการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์มีรายละเอียด และเนื้อหาท่ีมากกว่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งการ

แย่งชิงพื้นท่ีแหล่งน้ า ท่ีดิน และปุาไม้ ด้วยกระบวนการสันติวิธีโดยการพูดคุย เจรจาและบูรณาการแก้ไขปัญหา

ในการจัดการการใช้ทรัพยากรในพื้นท่ีร่วมกันอย่างเหมาะสม ท่ัวถึง เท่าเทียม และได้ประโยชน์ร่วมกัน 

 - ประการท่ีสอง กระบวนการรับสมัครและพิจารณาการให้รางวัล ประเภทรางวัล ตัวช้ีวัดรางวัล

พระปกเกล้าแต่ละประเภท แต่ละด้านมีปัญหา โดยประเภทรางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมเริ่มเกิดความไม่

สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกและสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินบางตัวใน

รางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมยังไม่สามารถวัดได้ผลท่ีชัดเจนมากนัก เช่น หมวดท่ี 6 ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาในรางวัล

พระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน เรื่อง โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น (โกวิทย์ พวงงาม, 2558) ซึ่งเป็นเรื่องท่ีวัดประเมินผลได้

ค่อนข้างยาก บางตัวช้ีวัดเริ่มไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกและสังคมไทยท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ เช่น การให้

ข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ีต้องมีการพัฒนาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการส่ือสาร

เข้ามาใช้ประโยชน์มากขึ้น ตลอดจนคณะกรรมการพิจารณารางวัลท่ีอาจยังมีความบกพร่องอยู่บ้างเล็กน้อยใน

การพิจารณาประเมินให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรมีการปรับปรุงและพัฒนา

รางวัลพระปกเกล้าให้มีลักษณะท่ีเป็นรูปแบบใหม่ ๆ  

 - ประการท่ีสาม เอกสารที่ส่งเข้าประกวดเพื่อพิจารณาการให้รางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเอกสารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเข้ามามีจ านวนปริมาณเอกสารท่ีมากจนเกินไป ท าให้

ยากต่อการบริหารจัดการในเรื่องเอกสาร อีกท้ังเอกสารท่ีส่งเข้ามามีความน่าเช่ือถือบ้างและไม่น่าเช่ือถือบ้าง 

กล่าวคือ เอกสารที่ส่งเข้ามาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งนั้นมีการเขียนในเชิงคัดลอกส่งเข้ามา

หรือการเขียนในลักษณะเกินความเป็นจริง ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งท่ีจัดท าเอกสารได้เป็น

อย่างดีนั้นท าให้สามารถได้คะแนน และเข้ารอบถัดไปจากตรงส่วนนี้ค่อนข้างมาก เป็นการพิจารณาให้คะแนน

ในส่วนท่ีเป็นเอกสารมากไป ในขณะท่ีอีกด้านหนึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส่งเอกสารเข้ามานั้นจัดท า

โครงการหรือมีผลงานในเชิงการปฏิบัติท่ีดี แต่เขียนเอกสารได้ไม่ถนัดหรือไม่ถูกต้องตามความต้องการของการ

พิจารณานั้น จะส่งผลให้ได้รับคะแนนน้อยและไม่มีโอกาสเข้าสู่การพิจารณาในรอบถัดไป ท าให้องค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสได้รับการเข้าพิจารณาในการได้รับรางวัลพระปกเกล้า นอกจากนี้เอกสารท่ีส่งเข้า

มาในปริมาณมากๆกลายเป็นการสร้างภาระหรือผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมไปด้วย รวมไปถึงการส่งเอกสาร

ท่ีมากด้วยระยะทางท่ีไกลนั้นอาจท าให้เอกสารเกิดการช ารุดหรือหล่นหายระหว่างการส่งเข้ามาได้เช่นกัน 

4.2 ข้อเสนอแนวทางการให้รางวัลและการจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้า 

 จากการศึกษาสภาพปัญหากระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัลพระปกเกล้า ในทุกๆ

กระบวนการ เรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับรางวัลพระปกเกล้า ท้ังจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

บทความ วารสารและเว็บไซต์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-Structural Interview) จนได้รับข้อมูลท้ังท่ีเป็นปัญหาเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรางวัลพระปกเกล้า และ

แนวทาง ประสบการณ์จากหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์ในการมาเป็นข้อเสนอ

ส าหรับการปรับปรุง พัฒนา และการน าปรับใช้ของรางวัลพระปกเกล้า ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์

จากข้อมูลท้ังหมดมาสู่การจัดท าเป็นข้อเสนอแนวทางการให้รางวัลตามเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดรูปแบบ

ใหม่ การจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้า และขั้นตอนหรือกระบวนการรับสมัครรางวัลพระปกเกล้า โดยมี

รูปแบบใหม่ด้วยกันท้ังหมด 2 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าและ

คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าในการน าไปใช้ต่อไปในอนาคต กล่าวคือ รูปแบบท่ีหนึ่ง เป็น

การศึกษา ปรับเปล่ียน และพัฒนารางวัลพระปกเกล้าจากรางวัลรูปแบบเดิมท้ังหมด 3 รูปแบบท่ีได้มีการ

พัฒนาขึ้นเล็กน้อยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของสถาบันพระปกเกล้าท่ี

ให้ความส าคัญเรื่องประชาธิปไตยโดยยึดถือพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น ส่วน

รูปแบบท่ีสอง เป็นการศึกษา ปรับเปล่ียน และพัฒนารางวัลพระปกเกล้า ในรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากรูป

แบบเดิมอย่างส้ินเชิง โดยมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยให้ความส าคัญเรื่องการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด 6 ด้าน ตามกรอบการถ่ายโอนภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจสู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) เกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ส าหรับรางวัลพระปกเกล้าที่มีการปรับเกณฑ์การ

ประเมินและตัวชี้วัดแบบใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาจากเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูป

แบบเดิมให้ก้าวหน้าไปอีกเล็กน้อย เป็นเกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดท่ีมีความสอดคล้องและก้าวทันต่อ

สถานการณ์บริบทโลกและสถานการณ์ของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ในขณะนี้ และต่อ ๆ ไปในอนาคต 

กล่าวคือ หลักเกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดรูปแบบใหม่ เป็นเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดภายใต้รางวัล

พระปกเกล้าแบบใหม่ท่ีให้ความส าคัญเรื่องประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแบ่งเกณฑ์

ตัวช้ีวัดออกเป็นท้ังหมด 2 เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  (Preliminary/Basic 
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Indicators) ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (Governance) ,  หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) และหลักการมีประ สิทธิผล (Effectiveness) และ 2)  เกณฑ์ตัวชี้ วัดขั้นพัฒนา 

(Development Indicators) ประกอบด้วย ตัวชีว้ัดด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมี

ส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) และตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนใน

ระดับท้องถิ่น (Local Sustainable Development) โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็นท้ังหมด 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดด้านนวัตกรรม (Innovation) และ ตัวชี้วัดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 2) เกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ส าหรับรางวัลพระปกเกล้าอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการ

ปรับเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดแบบใหม่แตกต่างจากเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบเดิม

อย่างสิ้นเชิงเป็นอย่างมาก เป็นการปรับเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดแบบใหม่ท่ีมีความสอดคล้องและก้าว

ทันต่อสถานการณ์บริบทโลกและสถานการณ์ของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ในขณะนี้ และต่อ ๆ ไปใน

อนาคตด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หลักเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่อาศัยการยึดจากกรอบของการ

ถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตาม

ลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต,               

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว, 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดล้อม และ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้ังนี้เกณฑ์ในการประเมิน

และตัวช้ีวัดรูปแบบใหม่ส าหรับรางวัลพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

(Preliminary/Basic Indicators) อาศัยหลักการของ PDCA มาเป็นแนวทางประกอบในหลักการของเกณฑ์

การประเมินตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานท่ีพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ท้ัง 6 ด้าน, ด้านการ

ตอบสนอง (Responsiveness) และด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

ควรพึงมี ซึ่งรายละเอียดจะมีกล่าวและอธิบายในส่วนของหัวข้อถัดไป อีกเกณฑ์ตัวช้ีวัดหนึ่งคือ เกณฑ์ตัวชี้วัด

ขั้นพัฒนา (Development Indicators) ซึ่งใช้กรอบของการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจหลักมาจัดท า

เป็นเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดดังกล่าว และคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละภารกิจจะมีความแตกต่างกัน โดย

ยึดตามความส าคัญและหน้าท่ีของภารกิจ ท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้บริการสาธารณะ (Public 

Service), ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านนวัตกรรม 

(Innovation) และด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)  
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 3) การให้รางวัล และการจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ให้

ความส าคัญในด้านประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นไปในลักษณะของการจัดประเภท

รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท่ีปรับเปล่ียนและพัฒนาขึ้นมาอีกเล็กน้อย ซึ่งจะยึดหลักการเสริมสร้างความเป็น

ประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง 

และการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่นภายใต้การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นการศึกษา

และพัฒนาจากรางวัลพระปกเกล้าท่ีมีอยู่แต่เดิมท้ังหมด 3 รางวัล  พร้อมเสนอให้ปรับเปล่ียนจากรางวัล

พระปกเกล้าท้ัง 3 ประเภท แต่เดิม โดยปรับให้รางวัลพระปกเกล้ามีเพียงแค่รางวัลเดียว ท่ีให้ความส าคัญใน

ด้านประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้รางวัลพระปกเกล้ารูปแบบใหม่มีความก้าวหน้า

และพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งท่ีเล็กน้อย พร้อมท้ังให้เป็นไปตามท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของ

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันท่ีส่งเสริมด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี เพื่อ

ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

 4) การให้รางวัล และการจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความ

เป็นเลิศด้านการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ

ด าเนินการปฏิบัติได้ทั้งหมด 6 ด้าน การจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งจะ ใช้ 

Functions Based โดยปรับเปล่ียนและพัฒนารางวัลพระปกเกล้าแต่เดิม ท้ัง 3 ประเภท ในลักษณะท่ี

ปรับเปล่ียนและพัฒนาไปอย่างส้ินเชิงอย่างมาก และใช้กรอบของการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจหลักมา

จัดเป็นประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ ท้ังนี้เกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดแบบใหม่ส าหรับประเภท

รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท้ัง 6 ประเภทยังคงรูปแบบการให้รางวัลให้ตามระดับหรือขนาดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามภารกิจ อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ระดับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.), ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาล ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินและ

ตัวชี้วัดแบบใหม่ส าหรับประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท้ัง 6 ประเภทได้อาศัยจากบริบทสภาพแวดล้อม 

ค่านิยมของบริบทโลกและสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ในขณะนี้ และต่อ ๆ ไปในอนาคตมาเป็นแนวทาง

หลักการของการจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้าท้ัง 6 ประเภท โดยมุ่งให้ความส าคัญกับภารกิจ/หน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมีการยกระดับพัฒนาคุณภาพในการด าเนินงาน และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้

เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นของตนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมท้ังในการตอบสนองความต้องการของประชาชนท่ีท่ัวถึง 

ครบถ้วน รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมเรื่องการจัดท านวัตกรรมในการบริการสาธารณะและ
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ด าเนินงานเรื่องต่างๆในรูปแบบใหม่ท่ีสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น ประเภทรางวัล

พระปกเกล้าแบบใหม่ท้ัง 6 ประเภท มีดังต่อไปนี้ 

 4.1 ประเภทท่ี 1 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 4.2 ประเภทท่ี 2 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 4.3 ประเภทท่ี 3 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 4.4 ประเภทท่ี 4 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 4.5 ประเภทท่ี 5 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 4.6 ประเภทท่ี 6 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 5) ข้ันตอนหรือกระบวนการรับสมัครรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือขั้นตอนการรับสมัคร  เป็นการจัดระบบการรับสมัครแบบการส่งใบสมัคร 

เอกสารและหลักฐานต่างๆส าหรับการประกวดพิจารณารางวัลพระปกเกล้าท่ีสามารถส่งเข้ามาให้ทางสถาบันฯ

ได้หลายๆช่องทาง อาทิ การยื่นใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ มาท่ีสถาบันพระปกเกล้าด้วยตนเอง , 

การส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ผ่านทางไปรษณีย์มายังสถาบันฯ และการใช้ระบบการรับสมัคร

และส่งข้อมูลต่างๆแบบออนไลน์ท่ีมีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด และเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการส่ง

กระดาษท่ีเป็นเอกสารใบสมัครเข้ามาในปริมาณเยอะ ๆ และก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเพื่อ

ปูองกันการส่งเอกสารใบสมัครท่ีช ารุดหรือหายระหว่างทางของการส่งประกวดเข้ามา ประกอบกับเพื่อความ

รวดเร็วในการส่งเอกสารเข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ท้ังนี้ระบบการ

รับสมัครแบบออนไลน์ท่ีรับสมัครต้องมีการจัดระบบการรับสมัครออนไลน์ท่ีเหมาะสม และปูองกันความเส่ียง 

ความผิดพลาดของระบบอย่างพร้อมเพรียงอยู่โดยตลอด โดยท่ีการสมัครและส่งเอกสารเข้าระบบมา ข้อมูล

ต่างๆไม่มีการรั่วไหลหรือสูญหาย ซึ่งการมีระบบดังกล่าวนี้จะช่วยท าให้เกิดความสอดคล้องกับระบบ Thailand 

4.0 ท่ีเป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ของประเทศอีกด้วย  
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4.3 เกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดตามแนวทางข้อเสนอ 

 รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณาได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและ

การด าเนินงานในท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนา 

และสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นเป็นส า คัญ ท้ังนี้เกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดรางวัล

พระปกเกล้าตามแนวทางข้อเสนอในรูปแบบใหม่ คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท้ัง

จากเอกสารและการสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล ท้ายสุดนี้คณะผู้วิจัยได้จัดท าข้อเสนอรูปแบบ

เกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดใหมส่ าหรับรางวัลพระปกเกล้าออกเป็นท้ังหมด 2 รูปแบบ โดยรูปแบบท่ีหนึ่ง

เป็นรูปแบบท่ีมีการปรับเปล่ียนและพัฒนารางวัลขึ้นมาอีกเล็กน้อยจากรางวัลรูปแบบเดิม โดยยึดตามพันธกิจ

และวิสัยทัศน์หลักของสถาบันพระปกเกล้า และรูปแบบท่ีสอง เป็นรูปแบบท่ีปรับเปล่ียน พัฒนาไปจากรูป

แบบเดิมอย่างส้ินเชิงเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรม

พิจารณารางวัลพระปกเกล้าในการน าไปใช้ต่อไปในอนาคต ได้แก่ เกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดภายใต้รางวัล

พระปกเกล้าแบบใหม่ท่ีให้ความส าคัญเรื่องประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง แลการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น และเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดภายใต้รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท่ีให้ความส าคัญ

เรื่องการจัดบริการสาธารณะท้ังหมด 6 ด้าน ตามกรอบการถ่ายโอนภารกิจท้ังหมด 6 ด้านท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้ 
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รูปแบบที่หนึ่ง 

รูปแบบเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด 

รางวัลพระปกเกล้า ด้านประชาธิปไตยโดย

ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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 รูปแบบท่ีหนึ่ง เป็นเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดภายใต้รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท่ีให้ความส าคัญ

เรื่องประชาธิปไตยโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแบ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดออกเป็นท้ังหมด 2 เกณฑ์ 

ประกอบด้วย 1)  เกณฑ์ตัวชี้ วัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic Indicators) ประกอบด้วย                        

หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (Governance), หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลักการมี

ประสิทธิผล (Effectiveness) ดังตาราง ท่ี 4.1 และ 2) เกณฑ์ตัวชี้ วัดขั้นพัฒนา (Development 

Indicators) ประกอบด้วยตัวช้ีวัดด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

(Local Sustainable Development) โดยแบ่งตัวช้ีวัดออกเป็นท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้าน

นวัตกรรม (Innovation) และ ตัวช้ีวัดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ดังตารางท่ี 

4.2-4.4 ท้ังนี้สัดส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น เกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ 

ประกอบด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาท้ังหมด 8 ด้าน และเกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ 

ประกอบด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาท้ังหมด 3 ด้าน รวมท้ังหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และคณะกรรมการ

พิจารณาให้รางวัลจะพิจารณาจากสัดส่วนในเรื่องท้ังหมด 3 เรื่องในการให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) การพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งเข้ารับสมัคร คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการ

พิจารณาส่วนนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้จะถือว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาประเมินผลในส่วนอื่น ๆ ล าดับ

ถัดไป 2) การพิจารณาจากแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการท างานและการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และ 3) การตรวจสอบจากการลงพื้นท่ีจริง

ของคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลเพื่อดูการด าเนินงาน และผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการต่าง  ๆ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางที่ 4.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ,  หลักการตอบสนอง และหลักการมปีระสิทธิผล) 

 1) หลักธรรมาภิบาล (Governance) 6 ประการ  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักนิติธรรม (Rule of Law)   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ทันสมัย และเป็นธรรม ภายใต้การยอมรับและปฏิบัติตามของประชาชน 
โดยมุ่งหวังให้เกิดความเป็นธรรมเพ่ือรักษาผลประโยชนของประชาชนเป็นหลักส าคัญ 

1. อปท. มีการตราข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ทันสมัย และเป็นธรรม 
2. อปท. มีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบัญญัติและข้อบังคับให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่เสมอ 

2) หลักคุณธรรม (Integrity) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดถือหลักการน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม
สนับสนุนในลักษณะที่เป็นโครงการให้กับประชาชนรู้จักพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
 

1. อปท. มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างช่ือ
สัตย์สุจริต 
2. อปท. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชน 

3) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีลักษณะการท างานที่เปิดเผย โปร่งใส ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีกระบวนการให้ประชาชน
สามารถเข้ามีส่วนร่วมด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานรัฐในการ
แสดงความคิดความเห็น การตัดสินใจ รวมไปถึงการตรวจสอบถึงความถูกต้องในการ
ท างานของหน่วยงานรัฐได้อย่างชัดเจนโดยเป็ นไปอย่างช่ือสัตย์ และค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและท้องถ่ิน 
 

1. อปท. มีวิธีการให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคม 
มีส่วนร่วมจัดท าแผน และพัฒนาท้องถ่ิน 
2. อปท. แสดงบทบาทหลักในการประสานความร่วมมือการ
จัดท าแผนระหว่างส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนที่ 
3. อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม
ในการริเร่ิมหรือเสนอโครงการและกิจกรรม การให้ข้อมูล/
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
4.  อปท.  เปิด โอกาสให้มีส่ วน ร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล 
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ตารางที่ 4.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ,  หลักการตอบสนอง และหลักการมปีระสิทธิผล) (ต่อ) 

 1) หลักธรรมาภิบาล (Governance) 6 ประการ  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

4) หลักความมีส่วนร่วม 
(Participation) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรูและเสนอ 
ความเห็นทุกข้ันตอนในการบริหารงาน ต้ังแต่การรับรู้ข่าวสาร การแสดงความเห็น 
การตัดสินใจในเร่ืองหรือปัญหาส าคัญต่างๆในระดับท้องถ่ิน ตลอดจนการแสดง
บทบาทหลักในการเป็นหน่วยงานในการประสานงานสร้างความร่วมมือร่วมกันทุกภาค
ส่วนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถ่ิน และประชาชนทุกคน 
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกข้ันตอนของ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

1. อปท . มี ก า รแ ต่ ง ต้ั งผู้ แท นกลุ่ ม / อ งค์ ก ร ต่ า งๆ เป็ น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน และมีการประชุม
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2. อปท. มีวิธีการให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคม 
มีส่วนร่วมจัดท าแผน และพัฒนาท้องถ่ิน 
3. อปท. แสดงบทบาทหลักในการประสานความร่วมมือการ
จัดท าแผนระหว่างส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนที่ 
4. อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม
ในการริเร่ิมหรือเสนอโครงการและกิจกรรม การให้ข้อมูล/
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  
5. อปท . เปิดโอกาสให้มีส่ วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล 

5) หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตระหนักในสิทธิหน้าท่ี มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ให้ความส าคัญและใสใจต่อปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้น
ในการแกไขปัญหา ตลอดจนรู้จักการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่
จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน 
 

1. อปท. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิ และหน้าท่ีของพลเมืองแก่ประชาชน 
2. ผู้บริหาร อปท. เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของกลุ่ม 
องค์กร และประชาชนในท้องถ่ิน 
3. ผู้บริหาร อปท. กล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
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ตารางที่ 4.1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ,  หลักการตอบสนอง และหลักการมปีระสิทธิผล) (ต่อ) 

 1) หลักธรรมาภิบาล (Governance) 6 ประการ  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

6) หลักความคุ้มค่า  
(Cost-effectiveness or 
Economy) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยเฉพาะในเร่ืองของการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการใช้งบประมาณในการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ท้องถ่ินอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และได้ประโยชน์สูงสุด 

1. อปท. มีการวางแผนจัดท างบประมาณอย่างถูกต้องชัดเจน 
2. อปท. มีการบริหารจัดการรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่
ก าหนด 
3. อปท. มีการจัดซื้อจัดจ้างในราคาท่ีเหมาะสม 

 2) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการแก่
ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามความต้องการของ
ประชาชนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 3) หลักการมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักการมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการปฏิบัติตามภารกิจ งานหรือกิจกรรม
ต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบดูแล และด าเนินการปฏิบัติเร่ืองต่างๆได้
บรรลุตรงตามเปูาหมายอย่างครบถ้วน อีกท้ังตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเสมอภาคกัน  

1. อปท . สามารถด า เนินการได้บรรลุตามเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
2. อปท. สามารถจัดบริการตอบสนองความต้องของการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ปราศจากข้อร้องเรียน 
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ตารางที่ 4.2 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) ด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดพลเมืองเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen Centric) 

1. อปท. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ให้ประชาชนรับทราบ 
2. อปท. มีกระบวนการหรือวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเพ่ือส ารวจความต้องการของประขาชนในพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ 
3. อปท. มีการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชาชน เพ่ือจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการหรือการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
4. อปท. มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนในกรณีได้รับข้อร้องเรียน 
5. อปท. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ หรือโครงการเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
ก าหนดแผนหรือโครงการ 
6. อปท. มกีารจัดท าแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก  และ
รวดเร็ว 
7. อปท. มีการมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคลากรขององค์การที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการ
สื่อสาร 
8. อปท. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ภายในท้องถ่ินผ่านช่องทางใด
ช่องทางหน่ึง หรือวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
9. อปท. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลความส าเร็จขององค์การ โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึง 
10. อปท. มีการน าเอาความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินโครงการต่าง ๆ 
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ตารางที่ 4.3 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น (Local Sustainable Development): ด้านนวัตกรรม (Innovation) 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.4 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น (Local Sustainable Development): ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 

 

 

 

 

 

2) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถ่ิน (Local Sustainable Development): ด้านนวัตกรรม (Innovation) 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

2) นวัตกรรม (Innovation) 1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความเป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่นๆได้ 
2. อปท. มีการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะอย่างใด อย่างหน่ึง ซึ่งแสดงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
เช่น ระบบการจัดการขยะ การจัดการมลภาวะอื่น ๆ เป็นต้น 
3. อปท. มีการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ ซึ่งแสดงถึงความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน เช่น การลด
ข้ันตอนและค่าใช้จ่ายในการท างาน ตลอดจนการเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

2) ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถ่ิน (Local Sustainable Development): ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
เกณฑ์การประเมิน ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

3) การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management: KM) 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในพ้ืนที่ และมีกระบวนการหรือช่องทางในการ
วัดผลของการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว โดยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนหรือพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของประชาชน 
2. อปท. จัดให้มีที่กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ความรู้ตามภารกิจที่ท้องถ่ินรับผิดชอบและกระบวนการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์การ และส่งผลให้บุคลากรในองค์การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากข้ึน 
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รูปแบบที่สอง  

รูปแบบเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วัด 

รางวัลพระปกเกล้า ด้านการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมด 6 ด้าน 
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 รูปแบบท่ีสอง เป็นเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดภายใต้รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ ท่ีได้มีการ

ปรับเปล่ียนและพัฒนารางวัลไปจากรางวัลและเกณฑ์ตัวช้ีวัดรูปแบบเดิมอย่างส้ินเชิงเป็นอย่างมาก เป็นรางวัล

พระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการปฏิบัติได้ท้ังหมด 6 ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 

2 เกณฑ์ตัวช้ีวัด ได้แก่ “เกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน” (Preliminary/Basic Indicators) และ “เกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้น

พัฒนา” (Development Indicators) ท้ังนี้สัดส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น เกณฑ์ขั้นพื้นฐาน 

60 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาท้ังหมด 8 ด้าน และเกณฑ์ขั้นพัฒนา 40 เปอร์เซ็นต์ 

ประกอบด้วยเกณฑ์ในการพิจารณาท้ังหมด 5 ด้าน รวมท้ังหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และคณะกรรมการ

พิจารณาให้รางวัลจะพิจารณาจากสัดส่วนในเรื่องท้ังหมด 3 เรื่องในการให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) การพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งเข้ารับสมัคร คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการ

พิจารณาส่วนนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้จะถือว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาประเมินผลในส่วนอื่นๆล าดับ

ถัดไป 2) การพิจารณาจากแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการท างานและการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และ 3) การตรวจสอบจากการลงพื้นท่ีจริง

ของคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลเพื่อดูการด าเนินงาน และผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการต่างๆของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ 

 เกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดตัวแรกส าหรับการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับ

รางวัลพระปกเกล้า คือ “เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน” (Preliminary/Basic Indicators)  

 1) เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic Indicators) เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีว่าด้วยภารกิจ

บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท าหรือต้องด าเนินการปฏิบัติ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด

ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตัวใดตัวหนึ่งแล้วจะถือได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้น (วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2559) ท้ังนี้เกณฑ์ในการประเมินตัวช้ีวัดดังกล่าวได้อาศัย

หลักการของ PDCA มาเป็นแนวทางประกอบหลักการของเกณฑ์การประเมิน ซึ่งประกอบด้วย Plan คือ การ

วางแผน, DO คือ การปฏิบัติตามแผน, Check คือ การตรวจสอบ และ Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการ

อย่างเหมาะสม หรือ การจัดท ามาตรฐานใหม่ ดังตารางท่ี 4.5 ตัวอย่างของขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่ม

ผลิตภาพภายในองค์การตามแนวทางของ PDCA  (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2558) ซึ่งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรจะต้องยึดเป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการบริหารงานท้องถิ่นภายในองค์กรของตน  

 



โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า  83 

 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ตารางที่ 4.5 ตัวอย่างของขั้นตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กรตามแนวทางของ PDCA 

หลัก PDCA การบริหารกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพในองค์การ 

1) การวางแผน (Plan) - ก าหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตการด าเนินงาน 
- ก าหนดโครงสร้างทีมงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
- ก าหนดตัวช้ีวัด และต้ังเปูาหมาย 
- ส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันขององค์การ 
  1) ด้านการผลิต อาทิ ประสิทธิภาพการผลิต อัตราของเสีย เป็นต้น 
  2) ด้านบุคลากร อาทิ ปรับทัศนคติของพนักงาน ความรู้ความเข้าใจ ช่องทางการสื่อสาร 
เป็นต้น 
- วางแผนด าเนินการ ท้ังในส่วนของการปรับปรุงและการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม 

2) การปฏิบัติตามแผน (Do) - ด าเนินกิจกรรมการเพ่ิมผลิตภาพตามแผนงาน 
  1) ปรับปรุงงานผ่านเคร่ืองมือ และเทคนิคที่เลือกใช้ 
  2) รณรงค์ส่งเสริม ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

3) การตรวจสอบ (Check) - ติดตามผลการด าเนินงานรายกิจกรรม และเทียบกับเปูาหมาย 
- สรุปผลการด าเนินงาน 

4) การปรับปรุงการ
ด าเนินการอย่างเหมาะสม
(Action) 

- วิเคราะห์ผลส าเร็จของกิจกรรม 
- น าเสนอผลงานต่อผู้บริหาร 
- จัดท าแผนขยายผล เพ่ือต่อยอดการปรับปรุง 

ที่มา: สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. (2558). PDCA หัวใจส าคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง. เรียกใช้เมื่อ 12  พฤษภาคม

2560 จาก สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ: http://www.ftpi.or.th/2015/2125 

 เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic Indicators) ได้แบ่งเกณฑ์การประเมินองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า โดยเกณฑ์ในการประเมินท้ังหมด 3 ด้าน ท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นควรพึงมีในการปฏิบัติด าเนินงานในท้องถิ่น ได้แก่ 

 1.1 หลักการธรรมาภิบาล (Governance) ธรรมาภิบาลจัดเป็นแนวคิดส าคัญหนึ่งท่ีมีการน ามาใช้ใน

การบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน เนื่องจากโลกในปัจจุบันได้หันไป ให้ความสนใจกับเรื่องของ               

โลกาภิวัตน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดีมากขึ้น เพื่อหวังท่ีจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่าง

ยั่งยืน โดยให้ความสนใจกับท้ังเรื่องของสังคม ประชาชน และส่ิงแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน (ถวิลวดี บุรีกุล, 

2546) ประเทศไทย ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ได้ระบุถึงหลักการของธรรมาภิบาลท่ีหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 

ข้าราชการต่างๆควรยึดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน มีองค์ประกอบหลักด้วยกันท้ังหมด 6 องค์ประกอบ ซึ่ง

สอดคล้องกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิก 

(UNESCAP) ท่ีให้ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลอย่างน้อย 6 ประการ (โกวิทย์ พวงงาม , 2558)                        
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ธรรมาภิบาล 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม (Rule of Law), 2) หลักคุณธรรม (Integrity), 3) หลัก

ความโปร่งใส (Transparency) ,  4) หลักความมี ส่วนร่วม (Participation),  5) หลักความรับผิดชอบ 

(Accountability) และ 6) หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness or Economy) 

 1.2 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) เป็นหลักการปฏิบัติโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในฐานะองค์กรท่ีเป็นตัวแทนประชาชนต้องสามารถบริหารจัดการตอบสนองโดยการให้บริการ

สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจ 

รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีความ

หลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

 1.3 หลักการมีประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นหลักการเพื่อใช้วัดความสามารถในการบรรลุ

เปูาหมายขององค์การ ท้ังนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงแต่จะบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว 

แต่ยังต้องบริหารงานให้ภารกิจ งานหรือกิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบดูแล

ด าเนินการปฏิบัติเรื่องต่างๆได้บรรลุตรงตามเปูาหมายอย่างครบถ้วนท้ังในเรื่องการบริหารงานภายใน โดยเป็น

การบริหารจัดการได้ตรงตามแผนงาน งบประมาณท่ีต้ังเอาไว้ และการบริหารงานภายนอก สามารถจัดบริการ

สาธารณะท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสม ท่ัวถึง และเท่าเทียมอย่างเสมอภาคกัน 
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ตารางที่ 4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ,  หลักการตอบสนอง และหลักการมีประสิทธิผล) 

 1) หลักธรรมาภิบาล (Governance) 6 ประการ  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักนิติธรรม (Rule of Law)   องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเกี่ยวกับการตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ทันสมัย และเป็นธรรม ภายใต้การยอมรับและปฏิบัติตามของประชาชน 
โดยมุ่งหวังให้เกิดความเป็นธรรมเพ่ือรักษาผลประโยชนของประชาชนเป็นหลักส าคัญ 

1. อปท. มีการตราข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ทันสมัย และเป็นธรรม 
2. อปท. มีการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบัญญัติและข้อบังคับให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่เสมอ 

2) หลักคุณธรรม (Integrity) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดถือหลักการน้ีในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริม
สนับสนุนในลักษณะที่เป็นโครงการให้กับประชาชนรู้จักพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน 
 

1. อปท. มีการรณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างช่ือ
สัตย์สุจริต 
2. อปท. มีโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชน 

3) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีลักษณะการท างานที่เปิดเผย โปร่งใส ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้สะดวก และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังมีกระบวนการให้ประชาชน
สามารถเข้ามีส่วนร่วมด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานรัฐในการ
แสดงความคิดความเห็น การตัดสินใจ รวมไปถึงการตรวจสอบถึงความถูกต้องในการ
ท างานของหน่วยงานรัฐได้อย่างชัดเจนโดยเป็นไปอย่างช่ือสัตย์ และค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและท้องถ่ิน 
 

1. อปท. มีวิธีการให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคม 
มีส่วนร่วมจัดท าแผน และพัฒนาท้องถ่ิน 
2. อปท. แสดงบทบาทหลักในการประสานความร่วมมือการ
จัดท าแผนระหว่างส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนที่ 
3. อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม
ในการริเร่ิมหรือเสนอโครงการและกิจกรรม การให้ข้อมูล/
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม 
4.  อปท.  เปิด โอกาสให้มีส่ วน ร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล 
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ตารางที่ 4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ,  หลักการตอบสนอง และหลักการมีประสิทธิผล) (ต่อ) 

 1) หลักธรรมาภิบาล (Governance) 6 ประการ  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

4) หลักความมีส่วนร่วม 
(Participation) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรูและเสนอ 
ความเห็นทุกข้ันตอนในการบริหารงาน ต้ังแต่การรับรู้ข่าวสาร การแสดงความเห็น 
การตัดสินใจในเร่ืองหรือปัญหาส าคัญต่าง ๆ ในระดับท้องถ่ิน ตลอดจนการแสดง
บทบาทหลักในการเป็นหน่วยงานในการประสานงานสร้างความร่วมมือร่วมกันทุกภาค
ส่วนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถ่ิน และประชาชนทุกคน 
ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกข้ันตอนของ
กระบวนการมีส่วนร่วม 

1. อปท . มี ก า รแ ต่ ง ต้ั งผู้ แท นกลุ่ ม / อ งค์ ก ร ต่ า งๆ เป็ น
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน และมีการประชุม
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2. อปท. มีวิธีการให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคม 
มีส่วนร่วมจัดท าแผน และพัฒนาท้องถ่ิน 
3. อปท. แสดงบทบาทหลักในการประสานความร่วมมือการ
จัดท าแผนระหว่างส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพ้ืนที่ 
4. อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนมีส่วนร่วม
ในการริเร่ิมหรือเสนอโครงการและกิจกรรม การให้ข้อมูล/
แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกับการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม  
5. อปท . เปิดโอกาสให้มีส่ วนร่วมในการติดตาม และ
ประเมินผล 

5) หลักความรับผิดชอบ 
(Accountability) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตระหนักในสิทธิหน้าท่ี มีจิตส านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ให้ความส าคัญและใสใจต่อปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้น
ในการแกไขปัญหา ตลอดจนรู้จักการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่
จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระท าของตน 
 

1. อปท. มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิ และหน้าท่ีของพลเมืองแก่ประชาชน 
2. ผู้บริหาร อปท. เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของกลุ่ม 
องค์กร และประชาชนในท้องถ่ิน 
3. ผู้บริหาร อปท. กล้าท่ีจะยอมรับผลจากการกระท าของตน 



โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า  87 

 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ตารางที่ 4.6 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ,  หลักการตอบสนอง และหลักการมีประสิทธิผล) (ต่อ) 

 1) หลักธรรมาภิบาล (Governance) 6 ประการ  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

6) หลักความคุ้มค่า  
(Cost-effectiveness or 
Economy) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยเฉพาะในเร่ืองของการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการใช้งบประมาณในการด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
แก่ท้องถ่ินอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และได้ประโยชน์สูงสุด 

1. อปท. มีการวางแผนจัดท างบประมาณอย่างถูกต้องชัดเจน 
2. อปท. มีการบริหารจัดการรายจ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่
ก าหนด 
3. อปท. มีการจัดซื้อจัดจ้างในราคาท่ีเหมาะสม 

 2) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการแก่
ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามความต้องการของ
ประชาชนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 3) หลักการมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

1) หลักการมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถด าเนินการปฏิบัติตามภารกิจ งานหรือกิจกรรม
ต่างๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบดูแล และด าเนินการปฏิบัติเร่ืองต่าง ๆ
ได้บรรลุตรงตามเปูาหมายอย่างครบถ้วน อีกท้ังตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเสมอภาคกัน  

1. อปท . สามารถด า เนินการได้บรรลุตามเปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดในแต่ละโครงการหรือกิจกรรม 
2. อปท. สามารถจัดบริการตอบสนองความต้องของการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ปราศจากข้อร้องเรียน 
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 2) เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Development Indicators) เป็นเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีบ่งบอกถึงวิธีการ

หรือแนวทางการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ้น รวมท้ังมีความเข้มข้น

ในด้านการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น (วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

สถาบันพระปกเกล้า, 2559) โดยเกณฑ์ในการประเมินและตัวช้ีวัดดังกล่าวได้อาศัยกรอบแนวคิดว่าด้วยกรอบ

ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน

ปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจเป็นหลัก และคะแนนในแต่ละตัวช้ีวัดของแต่ละภารกิจจะมี

ความแตกต่างกัน โดยยึดตามความส าคัญและหน้าท่ีของภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องด าเนินการ

ปฏิบัติ ดังตารางท่ี 4.3 – 4.8 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ท้ังนี้เกณฑ์

ในการประเมินตามตัวช้ีวัดขั้นพัฒนาท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการให้บริการสาธารณะ (Public 

Service), ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure), ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านนวัตกรรม 

(Innovation) และด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ตามภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 

 2.1 การให้บริการสาธารณะ (Public Service) เป็นการบริการหรือกิจกรรมท่ีรัฐจัดท าขึ้นเพื่อ

ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนรวม โดยเป็นกิจการท่ีอยู่ในความ

อ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝุายปกครองท่ีจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการ

ส่วนรวมของประชาชน (อรทัย ก๊กผล และฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ, 2552) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ฐานะองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชนจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท าบริการสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในระดับท้องถิ่น โดยในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ พ.ศ. 2551 มีการอธิบายถึงภารกิจ 6 ภารกิจ

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ในการจัดบริการสาธารณะตามแต่ละภารกิจในพื้นท่ีท้องถิ่น 

 2.2 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เป็นค าท่ีหมายรวมถึงส่ิงท่ีต่างๆท้ังท่ีเป็นสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถจับต้องได้ และอาจหมายรวมถึงส่ิงท่ีไม่สามารถจับต้องได้ท่ี

เป็นในเรื่องงบประมาณ การบริหารจัดการ ความรู้ทางเทคนิค เป็นต้น 

 2.3 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานจัดการใด ๆ ท่ีองค์กรต่างๆอย่าง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการใช้ทรัพยากร ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีองค์กรได้ต้ังเปูาหมายไว้หรือศิลปะและกระบวนการการกระท ากิจกรรมอย่างหนึ่งหรือหลาย ๆ 

อย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายท่ีวางไว้โดยใช้คน เงิน วัสดุส่ิงของและการจัดการ การกระท านั้น 
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ๆ จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีการด าเนินการเพื่อให้คงอยู่มีการวางแผน การจัดองค์การ การจูงใจ การ

ควบคุมและการกระท าท่ีท าให้เกิดการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผน (นิตย์รดี ใจอาษา, 2555) 

 2.4 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การมีส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

ส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ยุคสมัยท่ีต้องเผชิญกับความท้า

ทายและการเปล่ียนแปลงใหม่ในหลายๆเรื่องจึงต้องมีการปรับตัวในการมีความคิดริเริ่มใหม่ แตกต่าง หรือการ

มีแนวความคิดท่ีเป็นเลิศในการคิดค้น การสร้างหรือการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ในด้าน

กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

ประชาชน (Evans, n.d.) 

2.5 การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เป็นการสร้างความรู้หรือรวบรวมองค์

ความรู้ ท่ีมีอยู่ ในองค์การ ซึ่งมิติของการสร้างความรู้มี ด้วยกันท้ังหมด 2 มิติ คือ มิติแรก Ontological 

Dimension เป็นการพิจารณาถึงระดับของความรู้ ท่ีเกิดขึ้นในองค์การต้ังแต่ความรู้ในระดับตัวบุคคล 

(Individuals) ไปจนถึงความรู้ในระดับองค์การ (Organization) หรือข้ามองค์การ (Inter-organization) และ

มิติท่ีสอง Epistemological Dimension ซึ่งเป็นการพิจารณาถงึความรู้สองประเภทได้แก่ ความรู้แบบชัดแจ้ง 

(Explicit Knowledge) และความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่ง Nonaka และ Takeuchi มองในเชิง

ความเห็นว่าความรู้แบบชัดแจ้งและความรู้แบบฝังลึกต่างไม่ได้แยกออกจากกันอย่างส้ินเชิง แต่ท้ังสองความรู้

ต่างเป็นปัจจัยท่ีเกื้อหนุนกัน โดยความรู้ท้ังสองประเภทจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเป็นพลวัตผ่านกระบวนการ

แปลงความรู้ ซึ่งเริ่มจากการจัดให้คนมามีปฏิสัมพันธ์ (Socialization) กันในรูปแบบต่าง ๆ เมื่อความรู้ท้ังสอง

ต่างมีปฏิสัมพันธ์กันจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึกระหว่างกันผ่านกิจกรมต่าง ๆ ต่อจากนั้นคือการ

แปลงหรือถ่ายทอดความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ออกมาสู่การเป็นความรู้แบบชัดแจ้ง                  

(Explicit Knowledge) ผ่านการน าเสนอออกมาเป็นในรูปแบบเอกสาร แนวคิด แผนภาพ แผนภูมิต่าง ๆ 

ต่อมาเมื่อได้ความรู้แบบชัดแจ้งท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นในลักษณะหรือรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้แล้ว ความรู้ชัดแจ้ง

เหล่านี้จะถูกรวบรวม (Combination) น าเข้าสู่กระบวนการจัดระบบหรือการประมวลผลต่างๆออกมา เพื่อให้

ได้ความรู้แบบชัดแจ้งท่ีลึกเข้าไปอีก แล้วค่อยน าไปปรับใช้ยังหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ ท้ายสุดเมื่อความรู้

แบบชัดแจ้งเชิงลึกถูกไปปรับใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การแล้ว จะเป็นการส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปสู่ความรู้

แบบฝังลึกในแต่ละตัวบุคคลต่อไปท่ีเรียกว่า “การผนึกฝังความรู้” (Internalization) (Nonaka & Takeuchi, 

1995) 
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ตารางที ่4.7 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 1: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) 

1) ภารกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) การให้บริการสาธารณะ  
(Public Service) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการจัดบริการสาธารณะที่ได้
มาตรฐาน เหมาะสม ถูกต้อง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในระดับ
ท้องถ่ินทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสถานภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งใน
ด้านการคมนาคมและการขนส่งทั้ งทางบกและการขนส่งทางน้ า  ด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร ความสะอาดและการจัดระบบการวาง
ผังเมือง และอาคารต่างๆ 

1. อปท. มีการบังคับใช้อ านาจ และกฎหมายในการวางระบบ
การจัดการผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
2. อปท. จัดให้มีระบบการขนส่งทางบก ทางน้ า รวมทั้งระบบ
การจราจร ในเขตพ้ืนที่อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม 
3. อปท . ดูแล รักษาโครงสร้างสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่อ ยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ฝนสภาพที่
เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน  
(Infrastructure) 

มีการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการ
ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงและควบคุมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทั้งที่เป็นสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้มีความปลอดภัย ตลอดจนทั้งเร่ืองการคมนาคม การขนส่งทุก
รูปแบบทั้งทางบกและทาน้ า ระบบการขนส่ง และการวางผังเมือง 

1. อปท. มีการจัดท าและทบทวนผังเมือง 
2. อปท. มีการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งก่อสร้างต่างๆทั้ง
ที่เป็นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบผังเมืองอย่าง
เหมาะสม ได้มาตรฐาน 

3) การบริหารจัดการ (Management)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการทั้งในเร่ืองของงบประมาณ มีการ
บริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง 
และเวลาในการด าเนินงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว และบรรลุตรงตาม
เปูาหมาย 

1. อปท. มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
2. อปท. มีบุคลากรเพียงพอ เหมาะสม โดยต้องไม่มีการยืมตัว
จากหน่วยงานอื่น 
3. อปท. มีระบบ/กลไกการพิจารณาความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
4. อปท. มีการแจกแจงรายการการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน 
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ตารางที ่4.7 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 1: ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) (ต่อ) 

1) ภารกิจที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

4) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท านวัตกรรมใหม่ๆทั้งในการจัดบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐานใน
ระดับท้องถ่ินที่เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน และอปท.อื่น ๆ ได้  

1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความ
เป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่น ๆ ได้  

5) การจัดการความรู้ 
  (Knowledge Management: KM)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมศักยภาพให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร การส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในการจัดท าประโยชน์ในเร่ืองของโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันทุกภาคส่วนใน
ระดับท้องถ่ิน พร้อมน ามาสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ท้องถ่ิน 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร  
2. อปท. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ตารางที่ 4.8 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

2) ภารกิจที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) การให้บริการสาธารณะ  
(Public Service) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสามารถในการจัดบริการและพัฒนาระบบการดูแล
กลุ่มคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสถานภาพทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในแต่ละ
วัน และส่งเสริมกิจกรรมให้เหมาะสมแก่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสถานภาพ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ การส่งเสริม
สวัสดิการด้านสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อน
ใจอันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี 

1. อปท. จัดบริการสาธารณะและพัฒนาบริการสาธารณะให้
เหมาะกับกลุ่มคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสถานภาพ  
2. อปท . จัดโครงการส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และ 
ผู้ด้อยโอกาส ไม่น้อยกว่า 3 โครงการในรอบหน่ึงปีงบประมาณ 
 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน
(Infrastructure) 

มีการส่งเสริมการจัดระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสม ปลอดภัยแก่ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสถานภาพ เช่น สถานที่ออกก าลัง 
สถานที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และการดูแลสุขภาพ รวม
ไปถึงยานพาหนะ การเดินทาง  ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดมลพิษ เอื้อ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ การจราจร ระบบเส้นทางสัญจรปลอดภัย เหมาะสม อาคารหรือ
พ้ืนที่ปลอดบุหร่ี ปลอดมลพิษทุกประเภท อาคาร ห้องน้ าสาธารณะที่สุขอนามัย 
สะอาด ปราศจากเช้ือโรค 

1. อปท. จัดสรรงบประมาณเพ่ือการดูแล รักษาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เกี่ยวข้องด้านส่งเสริมการดูแล
สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. อปท. จัดให้มีห้องน้ าสาธารณะที่สะอาด อย่างเหมาะสม
และเพียงพอตามความจ าเป็น 
3. อปท. จัดให้มีการตรวจสอบอาหารและโภชนาการ (Food 
Safety) ภายในเขตพ้ืนที่ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และถูก
สุขอนามัย 
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ตารางที่ 4.8 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 2: ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) (ต่อ) 

2) ภารกิจที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

3) การบริหารจัดการ 
(Management) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการทั้งในเร่ืองของงบประมาณ มีการ
บริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง และ
เวลาในการด าเนินงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว และบรรลุตรงตามเปูาหมาย 

1. อปท. มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
2. อปท. มีบุคลากรเพียงพอ เหมาะสม โดยต้องไม่มีการยืมตัว
จากหน่วยงานอื่น 
3. อปท. มีระบบ/กลไกการพิจารณาความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
4. อปท. มีการแจกแจงรายการการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน 

4) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท านวัตกรรมใหม่ๆทั้งในการจัดบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการใหม่  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตในระดับท้องถ่ินที่เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน และ
อปท.อื่นๆได้ 

1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความ
เป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่น ๆ ได้ 

5) การจัดการความรู้  
(Knowledge Management: KM)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การส่งเสริมศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร การส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดท าประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตร่วมกันทุกภาคส่วนในระดับท้องถ่ิน พร้อมน ามาสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ท้องถ่ิน 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร  
2. อปท. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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ตารางที่ 4.9 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 3: ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย) 

3) ภารกิจที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) การให้บริการสาธารณะ  
(Public Service) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดวางระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน จัด
ระเบียบชุมชน ส่งเสริมและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคแก่ผู้บริโภค เร่ืองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การเสริมสร้างประชาธิปไตยใน
ระดับท้องถ่ิน การปูองภัยและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบแก่ประชาชน การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. อปท. มีการจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เหมาะสม  
2. อปท. มีการซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาสาธารณภัย
อย่างสม่ าเสมอ 
3. อปท. สามารถแจ้งผลการขออนุมัติ/อนุญาตในสิ่งที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ในกรอบระยะเวลาหรือที่กฎหมายที่ก าหนด
ในช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
4. อปท. มีการฝึกอบรมประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ และความเข้าใจในการวางแผน ปูองกัน  และฟ้ืนฟู
ผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ เบื้องต้น 
5. อปท. จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้บริโภคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
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ตารางที่ 4.9 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 3: ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย) (ต่อ) 

3) ภารกิจที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 

การจัดต้ังสถานบริการ โรงแรม ห้างร้านต่าง ๆ อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่คอย
อ านวยความสะดวก และเอื้อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการบริโภคและใช้
บริการได้อย่างเต็มที่ 

1. อปท. จัดให้มีบริการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและปกครอง
ที่สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน 
2. อปท. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ทีเกี่ยวข้องกับการจัดการและ
การบรรเทาสาธารณภัยข้ันพ้ืนฐานที่ เพียงพอ เหมาะสม 
ครบถ้วน 
3. อปท. มีการบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างเหมาะสม  
4. อปท. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอในการ
ตรวจสอบมาตรฐานของสถานประกอบการต่าง ๆ อาทิ เช่น
โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น 

3) การบริหารจัดการ 
(Management) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการทั้งในเร่ืองของงบประมาณ มีการ
บริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ทั่วถึง 
เด็ดขาด และที่ส าคัญคือในการด าเนินการในลักษณะการลงโทษหรือพิจารณาความผิด
ที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหน่ึง 

1. อปท. มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
2. อปท. มีบุคลากรเพียงพอ เหมาะสม โดยต้องไม่มีการยืมตัว
จากหน่วยงานอื่น 
3. อปท. มีระบบ/กลไกการพิจารณาความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
4. อปท. มีการแจกแจงรายการการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน 
5. อปท. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม
ถูกต้อง ทั่วถึง และเด็ดขาด 
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ตารางที ่4.9 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 3: ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย) (ต่อ) 

3) ภารกิจที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

4) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท านวัตกรรมใหม่ๆทั้งในการจัดบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในระดับท้องถ่ินที่เป็นประโยชน์และ
เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน และอปท.อื่น ๆ ได้ 

1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความ
เป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่น ๆ ได้ 

5) การจัดการความรู้  
(Knowledge Management: KM)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่
เก่ียวกับการบริการสาธารณะในด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร การส่งเสริมการจัด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดท าประโยชน์ในด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกันทุกภาคส่วนในระดับ
ท้องถ่ิน พร้อมน ามาสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ท้องถ่ิน 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร  
2. อปท. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ตารางที่ 4.10 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 4: ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเท่ียว) 

4) ภารกิจที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) การให้บริการสาธารณะ  
(Public Service) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการวางแผน การให้ข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม การลงทุน การ
ปรับปรุงดูแลสถานที่ท่องเท่ียวให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย ได้ประโยชน์ 

1. อปท. มีการจัดท ารวบรวมฐานข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
2. อปท. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม และน่าเช่ือ  
3. อปท. มีการจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเข้า
มาลงทุนในพ้ืนที่ท้องถ่ินด้านพาณิชกรรม อุตสาหกรรม และ
การท่องเท่ียว 
4. อปท. มีแผนกระตุ้นหรือการด าเนินการเพ่ือดึงดูดการลงทุน
จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 

การส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนทั้งใน
เร่ืองสถานที่ท่องเที่ยว การพาณิชยกรรม การลงทุน รวมไปถึงการจัดต้ังและดูแล
โรงงานอุตสาหกรรม 

1. อปท. มีการจัดเตรียมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการ
ลงทุน การพาณิชกรรม และการท่องเท่ียว 
2. อปท. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ส าหรับการตรวจสอบมาตรฐาน
โรงงาน และสถานประกอบการต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 

3) การบริหารจัดการ 
(Management) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการในการวางแผน จัดท าแผนพัฒนา 
แผนการลงทุน การประสานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด การจัดระบบข้อมูลเพ่ือการ
วางแผน การพัฒนาเทคโนโลยี ต้ังแต่การบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชน 
งานทะเบียนและงานบริการข้อมูลต่าง ๆ 

1. อปท. มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
2. อปท. มีบุคลากรเพียงพอ เหมาะสม โดยต้องไม่มีการยืมตัว
จากหน่วยงานอื่น 
3. อปท.  มีระบบ/กลไกการพิจารณาความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
4. อปท. มีการแจกแจงรายการการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน 
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ตารางที่ 4.10 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  

(ภารกิจท่ี 4: ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเท่ียว) (ต่อ) 

4) ภารกิจที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

4) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท านวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งในการจัดบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวในระดับท้องถ่ินที่เป็นประโยชน์
และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน และอปท.อื่น ๆ ได้ 

1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความ
เปน็เลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่น ๆ ได้ 

5) การจัดการความรู้  
(Knowledge Management: KM)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่
เกี่ยวกับการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวในเชิง
บริการสาธารณะ การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร การส่งเสริมการ
จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทุกภาค
ส่วนในระดับท้องถ่ิน พร้อมน ามาสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ท้องถ่ิน 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร  
2. อปท. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชกรรม และการท่องเท่ียว 
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ตารางที่ 4.11 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 5: ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม) 

5) ภารกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) การให้บริการสาธารณะ  
(Public Service) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและ
ทางทะเล 

1. อปท. มีแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองดูแล 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. อปท. มีการด าเนินการตามแผนการจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. อปท. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษต่างๆ 
(มลพิษทางดิน, น้ า,  อากาศ และเสียง) ใ ห้อ ยู่ในระดับ
มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
3. อปท. มีการรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การปูองกัน 
และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 

การส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้มี
ความย่ังยืน การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว การพัฒนาปุาชุมชน การพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ทาง
ทะเลและชายฝั่ง การจัดระบบอาคาร ส านักงานและเมืองสีเขียวที่ปลอดมลพิษ การ
สร้างพ้ืนที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. อปท. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
2. อปท. มีการสร้างพ้ืนที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. อปท. มีการปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
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วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ตารางที่ 4.11 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  

(ภารกิจท่ี 5: ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม) (ต่อ) 

5) ภารกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

3) การบริหารจัดการ 
(Management) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการทั้งในเร่ืองจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
สร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการ ควบคุม ปูองกัน แก้ไขและฟ้ืนฟูในเร่ืองของ
ขยะ ขยะมูลฝอย ขยะชุมชน (Non-hazardous waste) และขยะอันตราย 
(Hazardous waste) การตรวจสอบและควบคุณคุณภาพดิน น้ า อากาศ และเสียง
ไม่ให้เป็นพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การรู้จัก
น าสิ่งของกลับมาใช้ซ้ า ใช้ประโยชน์ใหม่ตามหลัก 7R 

1. อปท. มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
2. อปท. มีบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมในการด าเนินงาน 
3. อปท. มีการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการควบคุม
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
4. อปท. มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและย่ังยืน 
5. อปท. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 

4) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท านวัตกรรมใหม่ๆทั้งในการจัดบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถ่ินที่เป็นประโยชน์และ
เป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงาน และอปท.อื่น ๆ ได้ 

1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความ
เป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่น ๆ ได้ 
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ตารางที่ 4.11 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  

(ภารกิจท่ี 5: ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม) (ต่อ) 

5) ภารกิจที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

5) การจัดการความรู้  
(Knowledge Management: KM)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่
เกี่ ยวกับการบ ริการสาธารณะในด้านการบ ริหารจั ดการและการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร 
การส่งเสริมการจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดท า
ประโยชน์ในด้านที่เกี่ยวกับการการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันทุกภาคส่วนในระดับท้องถ่ิน พร้อมน ามาสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่
ท้องถ่ิน 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร  
2. อปท. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที ่4.12 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 6: ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

6) ภารกิจที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

1) การให้บริการสาธารณะ  
(Public Service) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรณรงค์ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การ
อ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล มีการจัดแหล่ง/สถานที่
บริการการท่องเที่ยวทั้งในเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. อปท. มีการจัดท าแผนงานเพ่ือการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2. อปท. มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
ภายในเขตพ้ืนที่  
 

2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) 

การส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนา ตลอดจนการท านุบ ารุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
วัดวาอาราม อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ วัสดุ เคร่ืองดนตรี สิ่งของเคร่ืองใช้ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

1. อ ปท . มี บ ทบ าท ในก ารบู รณ ะซ่ อม แซ ม ห รื อ ดู แ ล
โบราณสถานหรือแหล่งส่งเสริมศิลปะ จารีต วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อยู่ในสภาพที่ดี 
2. อปท. มีจัดวางระเบียบและหลักเกณฑ์ส าหรับการเข้าชม
หรือการใช้ประโยชน์จากแหล่งศิลปะ จารีต วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. อปท. มีเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการซ่อมแซม
และดูแลโบราณสถานหรือแหล่งส่ งเส ริมศิ ลปะ จารีต 
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินให้อยู่ในสภาพที่ดี 
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ตารางที ่4.12 ตัวชี้วัดขั้นพัฒนาตามภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ (ภารกิจท่ี 6: ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น) (ต่อ) 

6) ภารกิจที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เกณฑ์การประเมิน ค าอธิบาย ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 

3) การบริหารจัดการ 
(Management) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการบริหารจัดการทั้งในเร่ืองของงบประมาณ มีการ
บริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา มีการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้อง และ
เวลาในการด าเนินงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบ รวดเร็ว และบรรลุตรงตามเปูาหมาย 

1. อปท. มีหน่วยงานที่ รับผิดชอบที่ชัดเจนในการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
2. อปท. มีบุคลากรเพียงพอ เหมาะสม โดยต้องไม่มีการยืมตัว
จากหน่วยงานอื่น 
3. อปท.  มีระบบ/กลไกการพิจารณาความคุ้มค่าและ
ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
4. อปท. มีการแจกแจงรายการการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจน 

4) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดท านวัตกรรมใหม่ๆทั้งในการจัดบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินที่ เป็นประโยชน์และเป็น
แบบอย่างให้กับหน่วยงาน และอปท.อื่น ๆ ได้ 

1. อปท. มีโครงการซึ่งมีลักษณะที่เป็นการริเร่ิม หรือมีความ
เป็นเลิศที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับ อปท. อื่น ๆ ได้ 

5) การจัดการความรู้  
(Knowledge Management: KM)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะที่
เก่ียวกับการบริการสาธารณะในด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน การส่งเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร การส่งเสริมการจัดโครงการ
ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดท าประโยชน์ในด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกันทุกภาคส่วนในระดับท้องถ่ิน 
พร้อมน ามาสู่การปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ท้องถ่ิน 

1. อปท. จัดให้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะหรือการบริหารงานให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร  
2. อปท. จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ: แบบประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่ 
ส าหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

 โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ท่ีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2559 วิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา

กระบวนการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาเกณฑ์การ

ประเมิน/ตัวช้ีวัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ท้ังนี้คณะผู้วิจัยได้

ท าการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะส าหรับกระบวนการการประเมิน แบบ

ประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่ส าหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

ท้ังหมด 2 รูปแบบ โดยการน าเสนอผ่านในบทสุดท้ายนี้ถึงการสรุปผลการวิจัยและอภิปราย รวมท้ัง

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อน าเสนอต่อวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  สถาบัน

พระปกเกล้า 

5.1 สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า  

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบผสม (Mixed methods) ด้วยการศึกษาวิจัย

ในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และในเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท าให้ได้ทราบถึงสภาพ

ปัญหาหลักๆของกระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัลพระปกเกล้า เช่น ความทับซ้อนของประเภท

รางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, 

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ซึ่งเนื้อหา ค าอธิบายของตัวรางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมท้ัง 3 ประเภทมีความไม่ชัดเจน ไม่ได้ตัดขาดจากกันอย่าง

แท้จริง อีกท้ังบุคลากร หน่วยงานอื่นๆภายนอกเริ่มมีการลอกเลียนแบบตามมากขึ้น เกณฑ์การประเมินและ

ตัวชี้วัดต่างๆเป็นไปในลักษณะท่ียังไม่สอดคล้องกับการเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

นอกจากนี้ในกระบวนการของการรับสมัครด้วยการส่งใบสมัคร เอกสารต่างๆเข้ามาเริ่มขาดความน่าเช่ือถือใน

เกณฑ์การประเมินจากใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ประกอบกับความยากล าบากในการส่งใบสมัครและเอกสาร

เข้ามาท่ีใช้ระยะเวลานาน เกิดการช ารุดหรือสูญหายระหว่างทางของการส่งเข้ามา ปริมาณเอกสารท่ีส่งเข้ามามี

จ านวนมากเกินไป เป็นต้น ท้ังนี้จากสภาพปัญหากระบวนการ ประเภทรางวัล และการให้รางวัลพระปกเกล้าท่ี

ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาและเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่ีส่ังสมมายาวนาน คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
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ทบทวน วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส าหรับการปรับปรุง และพัฒนาส าหรับรางวัลพระปกเกล้า โดยอาศัยการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่เป็นเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลจาก

เว็บไซต์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมท้ังการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง              

(Semi-Structured Interview) จากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จนได้ทราบถึงปัญหาของ

รางวัลพระปกเกล้า, กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

และการจัดการความรู้, หลักการบริหารจัดการท่ีดีในระดับท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีควรปฏิบัติ, 

แนวคิดในการประเมินให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยประสบการณ์จากแนวคิดของ

นักวิชาการไทยและหน่วยงานในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องในการให้รางวัล  ประสบการณ์ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศกรณีศึกษาหน่วยงานท่ีเป็นผู้ให้รางวัลท้องถิ่นแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการศึกษา

จากภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงาน

ปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจ อันน ามาสู่การจัดท ารูปแบบเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดแบบ

ใหม่ส าหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า และกระบวนการ/ขั้นตอน 

ตลอดจนประเภทรางวัล ผลท่ีได้ออกมา คือ การให้รางวัลพระปกเกล้ารูปแบบใหม่ท้ังหมด 2 รูปแบบ ท้ังใน

รูปแบบท่ีได้มีการปรับเปล่ียนและพัฒนารางวัลเล็กน้อยท่ียึดตามพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของสถาบัน

พระปกเกล้า และอีกรูปแบบท่ีได้มีการปรับเปล่ียนและพัฒนาไปจากรางวัลรูปแบบเดิมอย่างส้ินเชิง เป็นอย่าง

มาก เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าใน

การน าไปใช้ดังนี้ 

 รูปแบบที่หนึ่ง ประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ เหลือเพียงแค่หนึ่งประเภทรางวัล ซึ่งอาศัย

การศึกษาและการพัฒนาจากรางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมท่ีมีอยู่ท้ังหมด 3 รางวัล ไปเป็นรางวัลพระปกเกล้า

รูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาไปเล็กน้อย โดยให้สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของสถาบันพระปกเกล้าพร้อม

ท้ังการศึกษาเพิ่มเติมจากบริบท แนวคิด หลักการท่ีเริ่มมีการพัฒนาและก้าวหน้าในเรื่องการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ พร้อมเกณฑ์ตัวช้ีวัดแบบใหม่ โดย

แบ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดออกเป็นท้ังหมด 2 เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic 

Indicators) ประกอบด้วย  ห ลักธร รมาภิ บาล 6 ประการ  (Governance) ,  ห ลักก ารตอบสนอง 

(Responsiveness)  และหลักการมีประ สิทธิผล (Effectiveness)  และ 2)  เกณฑ์ตัวชี้ วัดขั้นพัฒนา 

(Development Indicators) ประกอบด้วย ตัวชีว้ัดด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) และด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น 

(Local Sustainable Development) โดยแบ่งตัวช้ีวัดออกเป็นท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้าน

นวัตกรรม (Innovation) และ ตัวช้ีวัดด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ท้ังนี้คิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ของการประเมินท้ังหมด 60 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของ

การประเมินท้ังหมด  40 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา และคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลจะ

พิจารณาจากสัดส่วนในเรื่องท้ังหมด 3 เรื่องในการให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 

1) การพิจารณาจากเอกสารที่ส่งเข้ารับสมัคร คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการพิจารณาส่วนนี้หากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้จะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในขั้นต้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาประเมินผลในส่วนอื่นๆล าดับถัดไป 2) การพิจารณาจาก

แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการท างานและการจัดบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และ 3) การตรวจสอบจากการลงพื้นท่ีจริงของคณะกรรมการ

พิจารณาให้รางวัลเพื่อดูการด าเนินงาน และผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการต่างๆขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ 

 รูปแบบที่สอง ประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท้ังหมด 6 ประเภทรางวัล ท่ีได้มีการศึกษาและ

พัฒนาจากรางวัลพระปกเกล้าแบบเดิมไปอย่างส้ินเชิง เป็นอย่างมาก ซึ่งอาศัยการยึดจากภารกิจท้ังหมด 6 

ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานปฏิบัติ

ได้ โดยเกณฑ์ตัวช้ีวัดแบบใหม่ในการประเมินแบ่งออกเป็น เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic 

Indicators) ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินมีท้ังหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านธรรมาภิบาล (Governance) 

ท้ังหมด 6 ด้าน, ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) และด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ของการประเมินท้ังหมด 60 เปอร์เซ็นต์ และ เกณฑ์ตัวชี้ วัดขั้นพัฒนา (Development 

Indicators) แบ่งเกณฑ์ในการประเมินท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วยได้แก่ ด้านการบริการสาธารณะ (Public 

Service), ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure), ด้านการบริหารจัดการ (Management), ด้านนวัตกรรม 

(Innovation) และด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ

ประเมินท้ังหมด  40 เปอร์เซ็นต์ และคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลจะพิจารณาจากสัดส่วนในเรื่องท้ังหมด 3 

เรื่องในการให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) การพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งเข้ารับ

สมัคร คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการพิจารณาส่วนนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์

ตามท่ีก าหนดไว้จะถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้นและจะไม่ได้รับการ

พิจารณาประเมินผลในส่วนอื่นๆล าดับถัดไป 2) การพิจารณาจากแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของ
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ประชาชนต่อการท างานและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ 

และ 3) การตรวจสอบจากการลงพื้นท่ีจริงของคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลเพื่อดูการด าเนินงาน และ

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคณะผู้วิจัยมี

การใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อพิจารณาการให้รางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ 

ท้ังนี้เมื่อมีการพัฒนาแบบประเมิน/ตัวชี้วัดแบบใหม่แล้ว จะมีการน าไปทดลองใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ านวนหนึ่งเพื่อทดสอบความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือของแบบประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่ และจะมี การ

ค านวณค่าคะแนนมาตรฐาน (T-score) หลังจากนั้นจะน าไปพิจารณาให้น้ าหนัก (Weight) เป็นค่าคะแนนเพื่อ

พิจารณาการผ่านเกณฑ์ (โกวิทย์ พวงงาม, 2558) 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าภายใต้

โครงการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ท่ีเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี 2559 วิทยาลัยพัฒนาการ

ปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) แบบผสม (Mixed 

methods) ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ท าให้ได้พบเห็นสภาพปัญหาของกระบวนการ ประเภทรางวัล และ

การให้รางวัลพระปกเกล้า ตลอดจนเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดต่างๆท่ียังมีจุดบกพร่อง ท าให้คณะผู้วิจัยจึงมี

การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์เพื่อประมวลผลข้อมูลออกมาให้ได้ข้อมูลผลการวิจัยถึงแนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง และการพัฒนาการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า อันก่อให้เกิด

ประโยชน์ท่ีจะน ามาเสนอแนะ คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน

พระปกเกล้า ส าหรับแนวทางการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตลอดจนเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า

รูปแบบใหม ่ดังนี้ 

 1) ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเภทรางวัลพระปกเกล้า คือ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาประเภทรางวัล

พระปกเกล้าทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 1 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี

ความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ประเภทท่ี 2 รางวัลพระปกเกล้า

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ

ประเภทท่ี 3 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยใช้การศึกษาและการพัฒนาจากรางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมท่ีมีอยู่

ท้ังหมด 3 รางวัล และปรับเปล่ียน พัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของสถาบันพระปกเกล้า

พร้อมท้ังการศึกษาเพิ่มเติมจากบริบท แนวคิด หลักการท่ีเริ่มมีการพัฒนาและก้าวหน้าในเรื่องการเสริมสร้าง
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ประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการจัดการความรู้  มาจัดประเภทรางวัลพระปกเกล้า

แบบใหม่ออกเป็น รางวัลพระปกเกล้าเพียงรางวัลเดียว ท่ีให้ความส าคัญเรื่อง ประชาธิปไตยโดยยึดถือ

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 2) ข้อเสนอแนะส าหรับขั้นตอนหรือกระบวนการรับสมัครรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินควรมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือขั้นตอนการรับสมัคร การจัดระบบการรับสมัครแบบการ

ส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่างๆส าหรับการประกวดพิจารณารางวัลพระปกเกล้าท่ีสามารถส่งเข้ามาให้

ทางสถาบันฯได้หลายๆช่องทาง ดังรูปท่ี 5.1 อาทิ การยื่นใบสมัคร เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ มาท่ีสถาบัน

พระปกเกล้าด้วยตนเอง, การส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่างๆผ่านทางไปรษณีย์มายังสถาบันฯ และการ

ใช้ระบบการรับสมัครและส่งข้อมูลต่างๆแบบออนไลน์ท่ีมีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด และเหมาะสม เพื่อ

ลดปัญหาการส่งกระดาษท่ีเป็นเอกสารใบสมัครเข้ามาในปริมาณเยอะ ๆ และก่อให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม 

พร้อมท้ังเพื่อปูองกันการส่งเอกสารใบสมัครที่ช ารุดหรือหายระหว่างทางของการส่งประกวดเข้ามา ประกอบกับ

เพื่อความรวดเร็วในการส่งเอกสารเข้าร่วมประกวดรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3) ข้อเสนอแนะส าหรับเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ส าหรับรางวัลพระปกเกล้า 

โดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอทั้งหมด 2 รูปแบบแก่สถาบันฯ  

 3.1 ข้อเสนอส าส าหรับเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ส าหรับรางวัลพระปกเกล้า

รูปแบบที่หนึ่ง รูปแบบนี้อาศัยการศึกษาและการพัฒนาจากรางวัลพระปกเกล้าแต่เดิมท่ีมีอยู่ท้ังหมด 3 รางวัล 

ในลักษณะของการปรับเปล่ียนและพัฒนาจากรางวัลแต่เดิมท่ีมีอยู่ท้ังหมด 3 รางวัลให้ก้าวหน้าไปเล็กน้อย โดย

ให้ยึดตามพันธกิจและวิสัยทัศน์หลักของสถาบันพระปกเกล้า และการศึกษาเพิ่มเติมจากบริบท แนวคิด และ

หลักการที่เริ่มมีการพัฒนาและก้าวหน้าในเรื่องการเสริมสร้างประชาธิปไตยด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม

และการจัดการความรู้ มาสู่การจัดท าและเสนอเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดภายใต้รางวัลพระปกเกล้าแบบ

ใหมท่ี่พัฒนาขึ้นอีกขัน้หนึ่งออกมาเป็นรางวัลพระปกเกล้าเพียงรางวัลเดียวท่ีให้ความส าคัญเรื่องประชาธิปไตย

และยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งแบ่งเกณฑ์ตัวช้ีวัดออกเป็นท้ังหมด 2 เกณฑ์ ประกอบด้วย 1) เกณฑ์

ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic Indicators) ประกอบด้วย หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ 

(Governance), หลักการตอบสนอง (Responsiveness) และหลักการมีประสิทธิผล (Effectiveness) และ      

2) เกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Development Indicators) ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้านการเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) และ
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ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับท้องถิ่น (Local Sustainable Development) โดยแบ่งตัวช้ีวัดออกเป็น

ท้ังหมด 2 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดด้านนวัตกรรม (Innovation) และ ตัวช้ีวัดด้านการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management: KM) ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการประเมินท้ังหมด  60 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับ

เกณฑ์ตัวช้ีวัดข้ันพื้นฐาน และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการประเมินท้ังหมด 40 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเกณฑ์ตัวช้ีวัด

ขั้นพัฒนา และคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลจะพิจารณาจากสัดส่วนในเรื่องท้ังหมด 3 เรื่องในการให้รางวัล

พระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) การพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งเข้ารับสมัคร คิดเป็น 50 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการพิจารณาส่วนนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้จะถือ

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาประเมินผลใน

ส่วนอื่น ๆ ล าดับถัดไป 2) การพิจารณาจากแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการท างาน

และการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และ 3) การตรวจสอบจาก

การลงพื้นท่ีจริงของคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลเพื่อดูการด าเนินงาน และผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ

ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ พิจารณาได้จากรูปท่ี 5.1 

 3.2 ข้อเสนอส าส าหรับเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ส าหรับรางวัลพระปกเกล้า

รูปแบบที่สอง รูปแบบท่ีสองนี้เป็นการปรับเปล่ียนและพัฒนาเกณฑ์ในการประเมินและตัวชี้วัดแต่เดิมอย่างมาก 

โดยเป็นการปรับเปล่ียนและพัฒนาไปเป็นรูปแบบใหม่อย่างส้ินเชิงเป็นอย่างมาก ซึ่งอาศัยจากการศึกษาและยึด

ภายใต้กรอบของการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน , 2. ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, 4. ด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว , 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

เกณฑ์ตัวช้ีวัดแบบใหม่ในการประเมินแบ่งออกเป็น เกณฑ์ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน (Preliminary/Basic Indicators) 

ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินมีทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ท้ังหมด 6 ด้าน, ด้าน

การตอบสนอง (Responsiveness) และด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ

ประเมินท้ังหมด 60 เปอร์เซ็นต์ และเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้ันพัฒนา (Development Indicators) แบ่งออกเป็นเกณฑ์

ในการประเมินท้ังหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริการสาธารณะ (Public Service), ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน (Infrastructure), ด้านการบริหารจัดการ (Management), ด้านนวัตกรรม (Innovation) และด้าน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการประเมินท้ังหมด 40 

เปอร์เซ็นต์ และคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลจะพิจารณาจากสัดส่วนในเรื่องท้ังหมด 3 เรื่องในการให้รางวัล
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พระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 1) การพิจารณาจากเอกสารท่ีส่งเข้ารับสมัคร คิดเป็น 50 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการพิจารณาส่วนนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้จะถือ

ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้นและจะไม่ได้รับการพิจารณาประเมินผลใน

ส่วนอื่นๆล าดับถัดไป 2) การพิจารณาจากแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการท างานและ

การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ และ 3) การตรวจสอบจากการ

ลงพื้นท่ีจริงของคณะกรรมการพิจารณาให้รางวัลเพื่อดูการด าเนินงาน และผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ

ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ พิจารณาได้จากรูปท่ี 5.1 ท้ังนี้การค านวณคะแนน

ใช้หลักการค านวณค่าคะแนนมาตรฐาน (T-score) หลังจากนั้นจะน าไปพิจารณาให้น้ าหนัก (Weight) เป็นค่า

คะแนนเพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ส าหรับแบบประเมิน/ตัวช้ีวัดแบบใหม่ส าหรับประเมินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 

 4) ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อประเภทรางวัลพระปกเกล้า คือ การปรับเปลี่ยนและพัฒนาประเภทรางวัล

พระปกเกล้าทั้ง 3 ประเภทไปเป็นประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ที่แตกต่างจากรางวัลเดิมอย่าง

สิ้นเชิง ได้แก่ ประเภทท่ี 1 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ ด้านความ

โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ประเภทท่ี 2 รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และประเภทท่ี 3 รางวัลพระปกเกล้า

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม

และใช้กรอบของการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

ด าเนินงานปฏิบัติได้ตามลักษณะภารกิจท้ังหมด 6 ภารกิจหลักมาจัดเป็นประเภทรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่  

ออกเป็นรางวัลพระปกเกล้าแบบใหม่ท้ังหมด 6 ประเภท ดังนี้ 

 1.1 ประเภทท่ี 1 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

 1.2 ประเภทท่ี 2 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 1.3 ประเภทท่ี 3 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 1.4 ประเภทท่ี 4 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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 1.5 ประเภทท่ี 5 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้านการ

บริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1.6 ประเภทท่ี 6 รางวัลพระปกเกล้า ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

หมายเหตุ: ข้อเสนอแนะข้อท่ี 3.2 และข้อท่ี 4 เป็นข้อเสนอรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งท่ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษา

และจัดท าเป็นข้อเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า 

และคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าในการพิจารณา และเลือกประเภทรางวัลพระปกเกล้าบาง

ประเภทจาก 6 ประเภทรางวัล และบางตัวช้ีวัดในแต่ละประเภทรางวัลท้ังหมด 6 ประเภทตามแต่ละตัวช้ีวัดท่ี

เห็นว่ามีความเหมาะสม และสามารถด าเนินการจัดรางวัลดังกล่าวได้ในแต่ละปีมาจัดรางวัลพระปกเกล้าในปีต่อ 

ๆ ไปในอนาคต 
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รูปท่ี 5.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอน/กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า (รูปแบบใหม่ส าหรับท้ัง 2 รูปแบบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ท่ีมา:  

ที่มา: ปรับปรุงจากแผนภาพแสดงข้ันตอนกระบวนการรับรองคุณภาพระบบ EHA อปท. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559: 31 

(กระบวนการที่ 1) 
การเตรียมการรับสมัคร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 1  
การเปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เข้าร่วมประกวดการพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมฟังการ

สัมมนา/ช้ีแจงเทคนิคการเตรียมใบสมัคร 
และเอกสารรางวัลพระปกเกล้า 

ขั้นตอนที่ 3 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าการตรวจสอบ
เอกสารและใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารและใบ

สมัครมายังสถาบันพระปกเกล้า 

 

รับสมัครโดย
ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง 
ท่ีสถาบันฯ
หรือส่ง
เอกสาร 
หรือระบบ

Online 

เข้าร่วม 
หรือ 

ไม่เข้าร่วม 
ก็ได้ 

(กระบวนการที่ 2) 
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากเอกสาร แบบสอบถาม และลงพื้นท่ี 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน
จากใบสมัคร เอกสาร  

 

ขั้นตอนที่ 5 การประเมิน
จากแบบสอบถามความพึง

พอใจของประชาชน 

ผ่าน 

ขั้นตอนที่ 6 การลงพ้ืนที่เพ่ือ
พิจารณาข้ันสุดท้าย 

 

ผ่าน 

(กระบวนการที่ 3) 
การพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พิธีมอบรางวัลพระปกเกลา้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ขั้นตอนที่ 7 เลือก อปท.
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ไม่ได้รับ 
รางวัลพระปกเกล้า 

ส่งผลข้อมูล Feed back กลับไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรับทราบถึงสาเหตุ 

จุดบกพร่องที่ท าให้ยังไม่ได้รับรางวัล
พระปกเกล้า 

 

ไม ่
ผ่าน 

50% 

30% 

20% 
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https://www.nacc.go.th/article_attach/Announce_%CD%BB%B7.%B4%D5%E0%B4%25%09E8%25B
https://www.nacc.go.th/article_attach/local2556_prakard.pdf
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สรุปข้อมูลการระดมความเห็นของปัญหาและแนวทาง

ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า 
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ภาคผนวก ก.1 
สรุปข้อมูลการระดมความเห็นของปัญหาและแนวทางข้อเสนอ 

ส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า  
โดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

ตัวแทนผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า 
วันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2560 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “ปัญหาของรางวัลพระปกเกล้า” 
 1) หน่วยงานหรือองค์การท่ีมอบรางวัลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิด

ความซ้ าซ้อนในการให้รางวัล   

 2) รางวัลประเภทการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ต้องมีการพิจารณาถึงนิยามของรางวัล

ประเภทดังกล่าวควรจะนิยามประเภทรางวัลการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อย่างไร  นอกจากนี้

รางวัลประเภทนี้เหมือนเน้นเฉพาะพื้นท่ีภาคใต้เพียงอย่างเดียว ส่งผลให้ภาคอื่น ๆ ไม่ค่อยได้รับหรือไม่มีโอกาส

ได้รับรางวัลประเภทนี้  

 3) รางวัลประเภทความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน บุคคลและหน่วยงานอื่นๆเริ่มท า

รางวัลประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น และเริ่มไม่เห็นความแตกต่างของรางวัล 

 4) โจทย์แบบเดิมท่ีเห็นว่าการท ารางวัลประเภทความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม กล่าวคือ สถาบันจัด

รางวัลประเภทดังกล่าวได้มาประมาณ 10 กว่าปี ท าให้เกิดการลอกเลียนแบบขึ้น 

 5) กลุ่มคนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเป็นกลุ่มคนหรือองค์กรกลุ่มเดิมๆ  

 6) Process ของกระบวนการเก็บข้อมูล กลายเป็นแบบเหมือนเป็นโรงเรียนกวดวิชา โดยนักวิจัยถูก

มองเปรียบเสมือนโรงเรียนกวดวิชา คือ “ถ้าใครอยากได้รางวัลให้โทรมาถามจะได้เสนอแนวของการให้ได้

รางวัลได้ถูก” ซึ่งความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้อง และบางครั้งการลงไปในพื้นท่ีไม่ได้ Valid ท่ีแท้จริง ต้องไปตรวจ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะแบบไม่ให้รู้ตัว แต่จริง ๆ แล้วกระบวนการท่ีผ่านมาเป็นในลักษณะท า

การนัดหมายก่อนล่วงหน้าท้ังหมด ท าให้ความศักด์ิสิทธิ์ของรางวัลพระปกเกล้าเส่ือมและลดน้อยลง โดยผม           

ได้มีโอกาสพูดกับหัวหน้าโครงการตรง ๆ ถึงกระบวนการลักษณะแบบนี้ ซึ่งถ้าปล่อยให้ด าเนินการแบบนี้คงไม่ดี 

โดยต้องไปก ากับและอธิบายให้เข้าใจถึงกระบวกการในลักษณะนี้ไม่สามารถท าได้ ท าเพราะกลายเป็นการสร้าง

บารมีไปเสีย โดยกลายเป็นในลักษณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี Power ในลักษณะกลุ่มท่ีมีอิทธิพล ซึ่งจะ

เป็นปัญหาต่อ ๆ ไป   
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 7) เกณฑ์ตัวชี้วัดแบบเดิม ๆ ซึ่งทางสถาบันฯมีการปรับเกณฑ์ตัวช้ีวัดทุกๆปีและได้มีการพัฒนาทุกๆปี 

แต่ผมมองว่ายังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ กล่าวคือ ถ้าจะเริ่มอะไรในแบบใหม่ ๆ อาจต้องคิดแบบ defensing ว่า

ของเดิมท่ีมอียู่แล้วควรจะมีการริเริ่มการใหร้างวัลใหม่ ๆ เกิดขึน้ โดยควรเริ่มศึกษาก่อนในช่วง 1 ปี - 2 ปี แรก 

แล้วค่อยพัฒนาไปสู่การเป็นรางวัล Awards แบบนี้ และอีกประเด็นหนึ่ง คือ เรื่องของ Citizen Survey ผม 

คิดว่าจ าเป็นท่ีจะต้องมีการพิสูจน์ โดย Citizen Survey จริงๆ บางส่วนท่ีจะต้องท า ผม (อ.วุฒิสาร) คิดว่า

รางวัลพระปกเกล้า ถ้าจะมีการขยับขยายตัว รางวัลควรจะเป็นไปในทิศทางแบบนี้ คือ ถ้ารางวัลพระปกเกล้า

จะด าเนินการต่อไปอยูใ่นลักษณะแบบนี้ จะเริ่มเกิดการหมุนเวียนวนไปแบบเดิม ๆ และองค์กรหรือกลุ่มคนท่ีได้

รางวัลก็ได้รางวัลแบบนั้นไปเรื่อยๆอยูเ่หมือนเดิม  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าส่งเข้าประกวดหลายปี

จะเริ่มรู้แนวแล้วควรท่ีจะต้องท าอย่างไร ส่งในลักษณะใด และบางครั้งกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้ามี

ความสนิทสนมใกล้ชิดกับผู้ส่งเข้าประกวดเสียอีก 

 8) เมื่อก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งใบสมัครเข้ามาประกวดกันเป็นจ านวนมาก แต่ช่วง

หลังๆท่ีผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายองค์กรส่งประกวดเข้ามาแล้วเริ่มไม่ได้รางวัล ผู้สมัครจ านวน

หนึ่งเริ่มถอดใจ และลดจ านวนน้อย ลงในการส่งเข้าประกวด ประกอบกับมีหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีให้รางวัลแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรางวัลอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน 

 9) ระบบแมวมองยังสามารถใช้ได้ เพียงแต่ว่าระบบนี้ ถ้าท าแล้วเกิดปัญหาในลักษณะของการมองไม่

ท่ัวถึง กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งจะมองในลักษณะท่ีว่าท าไมคุณไปมองคนนี้ มองจริง ๆ

หรือเปล่า และมองได้ท่ัวถึงจริง ๆ หรือไม่ มองได้ครบถ้วนจริงหรือไม่จริง มากน้อยแค่ไหน ซึ่งถือว่าระบบนี้ยังมี

ปัญหาอยู ่เพราะเป็นการมองบนพื้นฐานของความรู้จักกัน ท าให้เกิดปัญหา เพราะวงการของท้องถิ่นรู้กันหมด 

หมายความว่า ทางสถาบันฯเองต้องเป็นจัดเป็นระบบท้ังสองอย่างคือ Apply หรือ Nominate ก็ได้ เพราะทุก

วันนี้ระบบเป็นในลักษณะ Apply อย่างเดียว 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “แนวทางข้อเสนอส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า”   
 1) การเพิ่มรางวัลประเภท Service (Quality of Service) การให้บริการ เรื่องท่องเท่ียว วัฒนธรรม 

และผู้สูงอายุ 

 2) การให้รางวัลในลักษณะท่ีให้กับการสะท้อนเรื่อง กล่าวคือ การให้รางวัลแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส าหรับความรับผิดชอบต่อภาระงานเฉพาะด้านนั้นๆเลย เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ

เรื่องสุขภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการ target ให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้

ท้ังหมด โดยเป็นการคิดแบบ Comprehensive  

 3) การเพิ่มรางวัลประเภท สุขภาพ เพราะยังไม่ค่อยเห็นในระดับท้องถิ่นนัก 
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 4) เรื่องทุกวันนี้ท่ีมีความน่าสนใจ และน่าไปปฏิบัติ คือ การ Initiative ในเรื่องของการ Generate 

Revenue ว่าองค์กรมีกระบวนการ มีวิธีการอย่างไร ในการ Generate Revenue หรือการสร้าง willing to 

pay เรื่องการท าให้เกิด Fair distribution ของ resource 

 5) รางวัลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นไปในลักษณะท่ีรางวัลท่ีให้องค์กรควรจะต้องท า

เรื่องอะไร โดยเอารางวัลเป็นตัวน าแล้วท าให้เกิดการเรียนรู้แกห่น่วยงานอื่นๆ 

 6) เปูาหมายของรางวัลไม่ใช่เรื่องของการให้รางวัล Awards แล้วมาแสดงความยินดีแล้วเอาขึ้นปูาย

รางวัล ซึ่งถูกหรือไม่ โดยควรจะเป็นเรื่องของ KM ต่อการจัดการท้ังประเทศด้วย เป็นการคิดว่าอยากให้ไปเป็น

ในลักษณะแบบนี้ แต่ทีนี้อาจจะยากนิดหน่อยในแง่ของการเริ่มต้นในลักษณะท่ีแตกต่างจากแนวเดิมออกไป แต่

ในแง่ดังกล่าวถือว่าส าคัญ เพราะเป็น Concept ใหญ่ท่ีผมคิดว่าน่าจะควรๆมาลองคิดดู 

 7) ผมมองว่ารางวัลแบบผ่านเกณฑ์ถือว่าดี แต่ข้อเสียคือจ านวนผู้ผ่านอาจจะเยอะไป ซึ่งในความเป็น

จริงเจตนาคืออยากให้ก าลังใจ แต่ในขณะเดียวกันคงต้องรู้สึกว่ามันจะดูโหลเยอะไปหรือเปล่า 

 8) รางวัลพระปกเกล้า ผมมองว่าจริงๆมีชัก 2 track ได้ โดยท่ี track เดิมยังคงอยู่แล้วมี track ใหม่

เพิ่มเติม โดยอาจจะยกเลิกรางวัลประเภทสมานฉันท์ แต่ ผมคิดว่ารางวัลประเภทการมีส่วนร่วมและความ

โปร่งใสยังคงส าคัญอยู่ เพราะเป็นตัวสร้างศรัทธาเลยหรือไม่แล้วหากจะละเลยมัน แต่ว่าเนื่องจากวันนี้

หน่วยงานหรือกลุ่มคนเริ่มท าเยอะและอาจจะมีปัญหาไป เช่น ปีนี้ให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท

ความโปร่งใส แต่พอปีต่อไปกับไม่โปร่งใส แล้วเกิดความสงสัยว่าท าไมเป็นแบบนั้น แต่ในความเป็นจริงไม่

สามารถ Control ได้ แต่เราบอกว่าได้แต่เพียงว่าเป็นเรื่องธรรมดา 

 9) ส าหรับส่ือ คือ ผมคิดว่าส่ือถ้าท าใหม้ีความเข้าใจเยอะขึ้น ผมคิดว่า ตัวอย่างท่ีไม่ใช่ส่ือท้องถิ่น เช่น 

เดลินิวส์หรือมติชน พอน าเข้ามาหลาย ๆ ปี พวกเขาเริ่มเห็นข้อดี แล้วเริ่ม Promote ในลักษณะท่ีแบบนี้ แบบ

นั้นดี คือ ถ้าส่ือท้องถิ่นรู้อยู่แล้วถือเป็นเรื่องธรรมดา ผมคิดว่าอันนี้ดีและเป็นจริง จริง ๆ ผมอยากให้มี

ภาคเอกชนเข้ามาดูด้วย แต่ภาคเอกชนจะไม่ค่อยมีความรู้นัก เพียงแต่ให้มารับรู้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ส าคัญ เช่น

ตัวแทนหอการค้าไทย หรือแม้ในระดับชาติมาเป็นร่วมกับสถาบันฯก็ได้ โดยสมมติว่าเราจะจ าลองประชารัฐ 

แบบนี้ควรจะต้องมีภาคเอกชนเข้ามาให้มากขึ้น 

สรุปประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม 

 1) รางวัลพระปกเกล้าเป็นรางวัลเดียวที่ไม่มีการให้รางวัลเป็นเงิน 
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ภาคผนวก ก.2 
สรุปข้อมูลการระดมความเห็นของปัญหาและแนวทางข้อเสนอ 

ส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า 
โดย รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์

ตัวแทนกรรมการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 
และผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

วันท่ี 30 กันยายน 2559 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “ปัญหาของรางวัลพระปกเกล้า” 
 1) รางวัลพระปกเกล้าท้ัง 3 รางวัล มีความสับสนพอสมควร ตัวอย่างรางวัลประเภทความโปร่งใสและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสับสนกับรางวัลประเภทการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา

สังคม แล้วรางวัลประเภทการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมไปสับสนกับรางวัลประเภทการ

เสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ผมมองว่าประเภทรางวัลยังไม่ค่อยชัดเจน ประเภทรางวัลต่าง ๆ ไม่ได้ท าให้

ตัดขาดจากกันอย่างแท้จริง 

 2) ผมมองว่า รางวัลประเภท Good Governance ดี เพราะสามารถอธิบายประชาธิปไตยได้              

(ธรรมาภิบาล) ซึ่งมันจะต่างจากรางวัลของส านักนายกฯ เพราะรางวัลของส านักนายกฯ รางวัลในเชิงการ

บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ยกเว้นบางตัว แต่ถ้ารางวัลประเภทธรรมาภิบาลต้องเน้นทุกตัว ในความเห็นของ

อาจารย์ ผมคิดว่าควรต้องรื้อรางวัลท่ีเคยได้คุยๆกัน เพราะหน่วยงานต่าง ๆ บางแห่งรู้ทิศทาง แนวทางของ

รางวัลสถาบันฯได้หมดแล้ว บางทีผมคิดว่าต้องรื้อรางวัลเสียใหม่ เพราะรางวัลดังกล่าวใช้มาประมาณ 14-15 ปี 

แล้ว 

 3) งบประมาณท่ีให้ทุนลงไปด าเนินการส ารวจในระดับพื้นท่ีและผู้ท่ีสมัครเข้าโครงการมาไม่สัมพันธ์กัน 

 4) ผมคิดว่าต้องมีการก าหนดเลยถึงตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานมีกี่ตัว โดยประชุมคณะกรรมการได้แล้ว และ

มอบหมายให้นักวิจัยไปปฏิบัติตามนี้ แล้วให้เอาหลักฐานประกอบ เอกสาร หลักฐาน ภาพถ่ายต่าง ๆ มาแบบนี้

ไม่ต้องลง แล้วต้องคอยตรวจสอบ ซึ่งค่อนข้างเหนื่อยมาก 

 5) เอกสารมีหลากหลายและเยอะมาก ผู้ส่งเข้าประกวดส่งเอกสารมาเป็นลัง ผมว่าตัวช้ีวัดขั้นต้น ไม่ใช่

เอาทุกตัวช้ีวัด แต่เราเอาทุกตัวเลย อาจารย์ลองสังเกตดู เรื่องของค าส่ังจัดซื้อจัดจ้าง น าเอามาท้ังหมดเลย 

เกือบ 10 ตัว บางทีมาเป็นลังย่อย ๆ เลย เรื่องแผน กรรมการแผน กรรมการสนับสนุนแผน กรรมการติดตาม

แผน ซึ่งได้ส่งมา เรื่องโครงการมี 10 โครงการ ได้มีการส่งมาท้ังหมด 10 โครงการ โดยท่ีไม่ได้อะไร 
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 6) ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับรางวัลพระปกเกล้าทองค า ส าหรับผมแล้ว ผมไม่เห็นว่ารางวัลพระปกเกล้า

ทองค าจะพัฒนาอะไรได้ รางวัลพระปกเกล้าทองค า อธิบายยากเหมือนกัน แล้วถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บางแห่งได้รางวัลพระปกเกล้าไปแล้ว ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมส่งมาอีก สับสนอีก ผมไม่ค่อย

เห็นด้วย ผมอยากให้มีอะไรก็ได้ท่ีไม่จ าเป็นท่ีรางวัลต้องเป็นเงิน 

 7) ถัดมาหลังจากท่ีให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับรางวัลไปแล้ว สถาบันฯไม่ได้มีการลง

ไปตรวจสอบอีกครั้ง โดยหลังจากท่ีได้รับรางวัลไปแล้ว องค์กรฯเป็นอย่างไรบ้าง ไม่เคยมีการประเมิน 

 8) รางวัลพระปกเกล้า 3 ประเภทนี้ ประเภทการมีส่วนร่วม, โปร่งใส และเครือข่ายสันติสุข ซึ่งผม          

ตอบว่าท้ัง 3 ประเภทแยกจากกันไม่ขาด ยังมีการ conflict กัน คือ เนื้อหาบางเรื่องยังมีการผสมกลมกลืนกัน

อยู่ เช่น รางวัลประเภทการความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประเภทเครือข่าย รัฐ เอกชน และ

ประชาสังคมมีเนื้อหาอยู่ใกล้ ๆ กัน 

 9) เอกสารที่ส่งมีความหนาเป็นลัง ซึ่งการปรับให้องค์กรฯส่งแบบระบบ online เคยท าแล้ว แต่ว่าไม่

สามารถท าได้ เพราะระบบ online บางทีรายละเอียดบางอย่างไม่มี 

 10) KPI Congress กับรางวัลพระปกเกล้า ผมต้ังค าถามเหมือนกันว่า KPI Congress กับรางวัล

พระปกเกล้าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า ในความเห็นผม อยากให้แยกเป็นคนละอัน แต่สถาบันพระปกเกล้ามี

ยุทธศาสตร์ว่า KPI Congress กับรางวัลพระปกเกล้า ท าให้คนมาเข้าร่วมงานเยอะและมารับรางวัลด้วย ซึ่งผม

มองว่าไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ไม่รู้เหมือนกัน เพราะบางคนคงคิดว่าเป็นคนละเรื่องกันส าหรับ KPI Congress 

เพราะเป็นเรื่องวิชาการ และเป็นเรื่องนานาชาติ 

 11) เมื่อให้รางวัลไปแล้ว สถาบันฯไม่มีการไปตรวจประเมินซ้ า แล้วไม่รู้ว่า เมื่อให้รางวัลไปแล้วองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะปฏิบัติด าเนินการเหมือนเดิมหรือเปล่า และดูว่าองค์กรฯจะส่งมาอีกปีหน้าหรือไม่ ซึ่ง

เป็นปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะ คนเราจะรักษาความดีไปได้ตลอดชีวิตเลยหรือ คือ บางทีเปล่ียนผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกอย่างเลยอาจจะเปล่ียน 

 12) ระบบการใหร้างวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนท่ีได้รับรางวัลไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ 

3 ปีซ้อน แล้วควรหยุดห้ามส่ง เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ท่ียังไม่เคยได้ส่ง

ให ้เข้ามามีโอกาสเข้าเสนอรับรางวัลบ้าง ซึ่งยังไม่มี 

 13) รางวัลพระปกเกล้า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไปใช้ท ามาหากินในสมัครหาเสียง

เลือกตั้ง เช่น เรื่องของการหาเสียงสมัครเป็นนายกฯ 
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สรุปจากการสัมภาษณ์ “แนวทางข้อเสนอส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า”   
 1) ผมคิดว่ารางวัลพระปกเกล้า น่าจะมีรางวัลเดียวชื่อ “รางวัลพระปกเกล้า” ไปเลย ดูศักดิ์สิทธิ์ 

 2) การ Upgrade รางวัล ควรต้อง Upgrade ภายใต้ Good Governance ควรต้องอยู่ในกรอบ GG 

ผมคิดว่าประเภทนวัตกรรมน่าจะยังใช้ได้ ตัวอย่าง ตอนผมไปดอนแก้ว มีการท าโรงเรียนธรรมาภิบาล และท า

คณะกรรมาธิการต าบล ซึ่งผมคิดว่า Upgrade แล้ว เน้นนวัตกรรมแต่ละเรื่อง เช่น คุณจะพูดเรื่องหลัก           

นิติธรรม หลักนิติธรรมในท่ีนี้คืออาจจะเป็นกฎของชาวบ้านเอง เช่น กฎการดูแลปุา กฎรักษาแม่น้ า ฯ คือ 

ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดนะครับในความเห็นผม และอาจจะเหมือนเดิมได้ ตัวชี้วัดขั้นต้น ธรรมาภิบาล ขัน้ต้น 1 2 3 

ธรรมาภิบาล ขั้นสูง 1 2 3 คือ ขั้นสูง คือ Upgrade เป็นนวัตกรรมไปแล้วเป็นพัฒนางานท่ีท าๆไว้ปกติ 

 3) ผมคิดว่าการตรวจธรรมาภิบาลขั้นต้น ต้องเอา Qualified ระเบียบท้ังหลายมาเช็ค list เลย แล้วให้

เอาหลักฐานเอกสารมาประกอบแต่ก็เท่านั้น ควรต้องชัดเจน และมีหลักฐานประกอบ 

 4) กระบวนการดี แต่ว่ากระบวนการต้องเน้นเฉพาะเรื่อง ผมยังมองว่ากระบวนการจ าเป็น เพียงแต่ว่า

กระบวนการต้องเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาจต้องบอกว่าเอากระบวนการอะไร แต่โดยสรุป ผมมองว่าตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

ถ้าเป็นรางวัลพระปกเกล้ารางวัลเดียว อาจต้องมาสรุปกันเลยว่ากี่ตัว ธรรมาภิบาลกี่ตัว และให้มีหลักฐาน

เอกสารเป็นข้อสรุปขั้นพื้นฐาน แต่ขั้นพัฒนาจะให้ต้ังใจไปลงพื้นท่ีซึ่งมีอยู่แล้ว แต่ว่าดูว่าไปดูอะไร นวัตกรรม

อะไร นวัตกรรมความจริงไม่ต้องเสนอก็ได้ คือไปดูให้แล้วให้เขาส่งโครงการมาได้แล้วพวกเราตรวจก่อนแล้ว

พวกเราค่อยไปลงพื้นท่ีจริง อันนี้วิธีท่ี 1 แต่ผมคิดใหม่ ผมมองว่าน่าจะเป็นการสมัครแล้วไป คือทุก ๆ ปี ผมว่า

บ่อยเกินไป 

 5) ผมว่ารางวัลพระปกเกล้าควรจัด 2 ปี 1 ครั้ง 

 6) ผมอยากใหก้ารได้รางวัล 2 ปีติดต่อกันแล้วสถาบันพระปกเกล้าไปพัฒนาตามท่ีองค์กรปกครองส่วน

ท่ีได้รับรางวัลต้องการ โดยพัฒนา 1 ครั้ง สมมติว่า เทศบาลปุาตองได้ 2 ปีติดต่อกัน จัดโครงการให้ที ละ                 

1 โครงการ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้องค์กรฯ 

 7) การมอบรางวัลพระปกเกล้า ควรจะมอบให้รางวัลในวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าหรืองานเวที

ท้องถิ่นไทย 

 8) ข้อเสนอแนะผม ผมยังยืนยันว่าควรจะเป็นรางวัลเดียวและเป็นรางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กร

ปกครองท้องถิ่น จริง ๆ รางวัลพระปกเกล้าไม่จ าเป็นต้องเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวหรอก 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการจัดการเรื่องรัฐ การจัดการเรื่องเอกชน คือ ผมยังมองว่าไม่ควรจ ากัดท่ีในระดับ

ท้องถิ่น รางวัลไม่ควรจ ากัดอยู่ท่ีระดับท้องถิ่น องค์กรท่ีรับรางวัลพระปกเกล้า อาจจะเป็นองค์กรภาครัฐ 

องค์กรภาคเอกชน กระทรวง ทบวง กรม ก็ได้ ในความเห็นผม เพราะว่าสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันพัฒนา
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ประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องท้องถิ่น และกรรมการต้องเป็นกรรมการชุดใหญ่ไปเลยและต้องแบบแบ่งซอยได้ 

แล้วเอาภาคท้องถิ่นเข้าไป คือผมคิดอย่างนี้นะ โดยไม่ควรมาเรื่องท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว 

 9) ผมเห็นด้วยกับการประเมินหลังให้รางวัลไปแล้ว ซึ่งต้องท าโดยวิธีประเมินนะ ต้องไปเสนอสถาบัน

พระปกเกล้า ผมว่าเป็นค าถามท่ีดีโดยลองประเมินว่าในรอบ 5 ปีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รางวัลไปแล้ว

ยังมีเสถียรภาพอยู่หรือเปล่า มีความยั่งยืนอยู่หรือเปล่า เห็นด้วยนะ ซึ่งต้องเสนอไปส าหรับองค์กรฯท่ีได้รางวัล

แล้ว จะได้มี Project ประเมินก็ได้ จริง ๆ การประเมิน ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อให้รางวัลไปแล้วองค์กรยัง

รักษาความเสถียรภาพของรางวัลท่ีให้ไปแล้วอยูเ่หมือนเดิมเปล่า 

 10) ระบบแมวมองควรมี แต่ระบบแมวมองเป็นระบบท่ีไม่ต้องสมัคร แต่ว่าเราเห็นประจักษ์แล้วให้เลย 

แต่จะเหนื่อย แล้วแมวมองอาจเถียงล าบาก ฟังไม่ท่ัวถึง 

สรุปประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม 
 1) ตัวชี้วัด จะเปล่ียนทุกปี ต้องเป็นหน้าท่ีของกรรมการผู้ประเมิน 

 2) ส านักนายกฯ จัดรางวัลเป็นนวัตกรรมบริการสาธารณะ ซึ่งของสถาบันพระปกเกล้าเป็นนวัตกรรม

การบริหารจัดการ และด้านธรรมาภิบาล 
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ภาคผนวก ก.3 
สรุปข้อมูลการระดมความเห็นของปัญหาและแนวทางข้อเสนอ 

ส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า 
โดย รศ.ตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตัวแทนกรรมการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 
และผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “ปัญหาของรางวัลพระปกเกล้า” 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มใหม่ ๆ ท่ีเข้ามาสมัครรางวัลยังไม่ค่อยมีจ านวนมาก โดยจัดอยู่ใน

กลุ่มประเภทในลักษณะท่ียังไม่เข้าใจ concept ท้ัง concept ท้ังแนวคิดเยอะมาก 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเก่าๆท่ีเคยส่งซ้ าเข้ามาอีก แล้วได้รางวัลแล้วได้เรื่อยๆมีจ านวน

เยอะ ซึ่งจะเจอข้อจ ากัดเวลาตรวจงานว่าจะเป็นเรื่องของงานเดิม ๆ ท่ีมีการต่อยอดเล็กน้อยหรือในลักษณะ

ของงานเดิมแล้วเปล่ียนไปนิดหน่อย แล้วเปล่ียนประเภท เจอแบบนี้บ่อยไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดับเทศบาล หรือระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีเคยได้รับรางวัลหลายๆครั้ง 

 3) รางวัลท้ัง 3 ประเภท จะสังเกตได้ว่า มักจะเกิดปัญหาของการแยกระหว่างรางวัลประเภทการมี

ส่วนร่วมกับรางวัลประเภทเครือข่าย ซึ่งรางวัลท้ัง 2 ประเภทนี้น่าจะรวมกัน เพราะแยกจากกันไม่ออก ส าหรับ

รางวัลประเภทสมานฉันท์มี 2 ประเภท เท่านั้น แต่ให้เฉพาะกลุ่มองค์กรฯท่ีไม่เคยได้โล่เลย ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือ

ผู้ท่ีเคยได้โล่ ได้รางวัลมาแล้วให้จัดเป็นแบบประเภทท่ีเค่ียวเลย 

 4) ปัญหาของสถาบันฯตอนนี้ส าหรับรางวัลพระปกเกล้า คือ ผู้สมัครเข้าประกวดรางวัลหายไปเรื่อยๆ 

 5) ตัวช้ีวัดมีปัญหา ประการแรกคือ ตัวชี้วัด ตัววัดเอกสารควรใช้เพียงแค่ ผ่าน/ไม่ผ่านพอ โดยไม่ต้อง

ไปจัดท าเกณฑ์อะไรมากมาย เพราะเปูาหมายคือต้องการจะดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนท่ีเคยส่ง

ประกวดแล้วไม่ได้หรือไม่เคยส่งเข้าประกวดรางวัลเลยเข้าสู่ระบบ  

 6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งอาจจะท าเอกสารไม่เป็น แต่จัดท าบริการสาธารณะเป็น ซึ่งไม่

ควรเน้นในส่วนของเอกสารมาก เพราะงานเอกสารเป็นงานท่ียาก มีจ านวนเยอะมาก บางทีเจ้าหน้าท่ีองค์กรฯ

เหนื่อยมาก แต่ทางสถาบันฯอยากใหเ้ตรียมเอกสารแบบขั้นพื้นฐานง่าย ๆ พอ ส่วนโครงการบริการสาธารณะ

ในแต่ละด้านท่ีองค์กรฯ ท าแล้วอยากจะเข้ามาในรางวัลประเภทการมีส่วนร่วม เครือข่าย โดยดูละเอียดแล้วผม

อยากจะเน้นการพยายามดูพื้นท่ี ถ้ามีสถิติตัวเลข พื้นท่ีใดท่ีแต่ละภาคไม่เคยมีจังหวัดหรือองค์กรฯส่งเข้ามาเลย 

อาจจะต้องเพิ่มลักษณะของระบบแมวมองเข้าไปดูเพิ่มเติม  
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 7) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งท่ีส่งเข้าประกวดรางวัลท่ีเคยได้แล้วได้รางวัลอีกเรื่อยๆ 

 8) รางวัลเชิงนวัตกรรมบางครั้งมองไม่เหมือนกัน และข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ระยะหลังๆท่ีคิดนวัตกรรมเจอแล้วมักจะคิดยาก เพราะทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ห้ามทุกเรื่องเลย 

ข้อมูลนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกเองเลย รวมไปถึงเรื่องธรรมาภิบาล นวัตกรรมท่ีคิดได้ยากมาก 

เพราะงานท่ีอยากคิดริเริ่มมีข้อจ ากัดในเรื่องของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง .) ปฏิบัติท่ีเป็นมุมลบต่อ

องค์กรฯ 

 9) ส าหรับนวัตกรรม ผมมองว่าแคบนะ ทุกคนมีมุมมองนวัตกรรมแตกต่างกัน แต่ผมคิดว่าส่ิงท่ีควรจะ

มองคือ ประชาชนได้อะไรจากการบริการสาธารณะบ้าง 

 10) ผมอยากให้ยุบรวมกันคือ รางวัลประเภทเครือข่ายและรางวัลประเภทการมีส่วนร่วม บางทีใกล้กัน

มาก ซึ่งไม่ดูเรื่องเครือข่ายกัน  

 11) ระบบแมวมอง จะมีปัญหาเรื่องของการถูก biased อยู่เยอะมาก เช่น ท าไมองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีนั่นได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีนี่ไม่ได้ จุดเด่นมีอะไร อย่างไร ระบบแมวมองคือเชิญองค์กรฯ

เข้ามาเลย เพราะอย่างท่ีผมไปตรวจเจอคือท่ีตรวจธรรมาภิบาล องค์กรฯ ท าอะไรดีนะ  ผมถามว่า ท าไมไม่ส่ง

รางวัลพระปกเกล้า แล้วทางองค์กรฯตอบกลับมาว่าอะไรคือรางวัลพระปกเกล้า ไม่รู้จัก หรืออาจจะใช้วิธีว่า 

เอกสารท่ีทางองค์กรท าในรางวัลอื่นและสามารถเอามาใช้กับสถาบันฯ ได้ เพื่อลดภาระ คือ เห็นใจเจ้าหน้าท่ี

องค์กรฯท่ีไม่ค่อยอยากจะส่ง กลายเป็นภาระงานเอกสาร เพราะงานในแต่ละวันเต็มอยู่แล้ว ท ายังไงท่ีจะจัด

งานเอกสารให้น้อยท่ีสุด แต่สถาบันฯ เน้นงานท่ีไปดูในลักษณะของกิจกรรมในแบบพื้นท่ี แล้วค่อยประเมิน อัน

นี้น่าสนใจคือ แต่ว่าองค์กรฯสามารถท าได้ทุกปี กลุ่มมือใหม่หัดขับแล้วค่อยพัฒนาไป ส่วนระดับ แกรนด์คิดว่า

อาจะวัดด้วย บอกทางองค์กรฯว่า 2 ปีครั้งนะ ใน 2 ปีครั้ง แต่กระบวนการ องค์กรฯ เริ่มเข้ามาแล้ว 2 ปี เริ่ม

ยื่นมาเลย กระบวนการของคุณคือการกรองผ่าน/ไม่ผ่าน แต่ model นี้คงจะผ่าน เพราะคุณเคยผ่านของของ

สถาบันฯ มาเยอะแยะแล้ว แต่หลังจากนั้นอีก 2 ปี จะมีกระบวนการในการท่ีจะวัดองค์กรฯในแต่ละช่วง ซึ่งตรง

นี้ ทีมกรรมการอาจจะต้องเป็นทีมชุดหลักบนเลยท่ีจะต้องเข้าไปประเมิน เข้าไปหาในพื้นท่ี ไปดูแล้วออกมา

อาจจะต้องช่วย develop เกณฑ์ในการดูการจัดบริการสาธารณะ ส่วนประเภทผู้น าท่ีอาจารย์กล่าว คิดว่ามัน

อาจจะมีผลอยู่บ้างในเรื่องของการใช้เครดิตตรงนี้ในเรื่องของการหาเสียง เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคม และ

เป็นดาบสองคมส าหรับสถาบันฯด้วย อาจกลายเป็นดาบสองคมท่ีสถาบันฯจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ แล้วสุ่มเส่ียง

พอสมควร ซึ่งไม่ควรจะท าในวาระครบ 4 ปี ถ้าจะท าอาจจะต้องท าท้ิงช่วงนาน เพื่อไม่ให้ใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือ

ในการหาเสียง 
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สรุปจากการสัมภาษณ์ “แนวทางข้อเสนอส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า”   
 1) ควรท่ีจะมีการปรับลักษณะของโครงการรางวัลพระปกเกล้า แต่ส่ิงท่ีควรจะเป็นพื้นฐาน และ

พื้นฐานท่ีจะต้องมี แต่ว่าไม่ใช่การให้คะแนน แต่ให้ถือว่าเป็นการกรองเพื่อจะคัดว่า ผ่าน/ไม่ผ่าน นั่นคือเรื่อง

ของความโปร่งใส ความโปร่งใสท่ีจะต้องถือเป็นเกณฑ์ว่าคุณจะเดินผ่านไม่ได้หรือเดินผ่านได้ นั่นคือตัวช้ีวัดโดย

ประเภทนี้ไม่ต้องมาก แต่ว่าเป็นตัววัดท่ีมีความจ าเป็นมาก ผ่าน/ไม่ผ่าน หลังจากกรอง ผ่าน/ไม่ผ่านแล้วค่อย

เข้ามาสู่กระบวนการท่ีผมคิดว่า ขั้นในการพิจารณารางวัลอาจต้องแบ่งเป็น 2 พวก พวกแรกคือ กลุ่มใหม่ท่ีใหม่

ไปเลย ไม่เคยได้รับโล่เลย แต่ว่าประกาศ (ใบประกาศ) ไม่เป็นไร คนท่ีไม่เคยได้รับโล่เลย อาจจะจัดประเภทให้

ลงประกวดตามประเภทรางวัล ประเภทรางวัลท่ีเราเคยจัดไว้ 3 ประเภท 

 2) ผมคิดว่าวิธีการวัดรางวัลประเภทนี้ควรจะไม่มองรางวัลว่ามีประเภทการมีส่วนร่วมหรือเครือข่าย

หรือว่าสมานฉันท์ แต่ควรจะคิดลักษณะของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาครวมท้ังระบบ 

หมายความว่า merge กันเข้าท้ังประเภทสันติสุข ส่วนร่วม และเครือข่าย โดยมุ่งสู่การบริหารการจัดบริการ

สาธารณะ ควรจะมองแบบนั้น แล้วมององค์กรในภาพรวมมากกว่าแล้วจะเป็นรางวัลท่ีแกรนด์ ผมว่าหน่วยงาน

เหล่านี้เคยผ่านเยอะ โดยไม่ต้องมีรางวัลพระปกเกล้าทองค า ซึ่งรางวัลพระปกเกล้าทองค านี่ประเภทเดียวท่ี

ขยายไป แต่ประเภทเหล่านี้ พวกท่ีเคยได้โล่แล้วให้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ เพียงแต่มององค์กรฯ โดยมองแบบมอง

ท้ังหมดเลย ไปเน้นเรื่องการจัดบริการสาธารณะ เน้นแล้วมององค์กรฯ ทุกอัน 

 3) การจัดให้รางวัล โดยคนท่ีเคยได้รางวัลมาแล้วให้มาลองแข่งขันกัน และจะท าให้เกิดการแข่งขันกัน 

ถือว่าเป็นรางวัลซุปเปอร์แกรนด์เลยจะเกิดการแข่งขันท่ีถึงแม้ว่าสถาบันฯ จะไม่มีเงินให้ แต่เป็นรางวัลท่ีให้ เป็น

การแข่งขันที่สุดยอด 

 5) ผมไม่เห็นด้วยกับการให้รางวัลเป็นเงิน แต่ใช้เป็นการให้ความรู้ จัดเป็นชุดความรู้ให้องค์กรฯไป 

เพราะรางวัลพระปกเกล้าไม่ใช่เรื่องของการแจกเงิน แต่แจกองค์ความรู้และแจกเทคนิคให้ 

 6) รางวัลส่วนประเภทท่ัวไปท่ีพยายามดึงองค์กรฯเข้าสู่ระบบมาก ๆ ยังใช้รูปแบบท่ีเป็นอยู่นี้ได้ แต่

เกณฑ์การวัดรอบแรก ผมคิดว่าตะแกรงล่อนอาจต้องปรับ อาจพยายามดึงองค์กรฯเข้าสู่อันนี้ให้ได้ ดึงองค์กรฯ

เข้าสู่ระบบให้ได้ แล้วใช้วิธีการตรวจพื้นท่ี คือประเภทท่ีต้องหาวิธีการจูงใจ โดยจูงใจใหเ้ข้าหาสถาบันฯ 

 7) ผมมองว่าเรื่องบริการสาธารณะคงจะต้องเปล่ียนประเด็นนวัตกรรมได้แล้ว เพราะใช้มานานแล้ว 

 8) ควรจะดูว่าประชาชนได้อะไรจากการบริการสาธารณะ แต่คงไม่ได้วัดว่าจ านวนมากหรือจ านวน

น้อย บางครั้ง สมมติใหคุ้ณไปแก้ไขปัญหาคนกลุ่มนี้ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ แต่ได้ด าเนินการแก้ไปแล้ว และเป็น

ส่ิงท่ีหน่วยงานปกติหรือเป็นส่ิงท่ีผ่านมาหลายครั้ง หลายสมัยแล้วแก้ไม่ได้ แต่จะใช้การบริหารการจัดการ ใช้ทุก

รูปแบบเพื่อท่ีจะหาวิธีการ ซึ่งอยากจะดูวิธีการในการท่ีจะไป solve ปัญหานั้น การแก้ไขปัญหานั้น ไม่ใช่ว่าแก้
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ได้เสร็จ สมมติว่าดีกรีปัญหาอยู่ระดับ 100 แต่คุณพยายามท าแล้ว ลดดีกรีลงมาเหลือ 30 เหลือ 40 แล้วบอก

ว่าดี วัดท่ี outcome เลยว่าประชาชนได้อะไร การวัดความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งคิดว่าควรจะต้องปรับวิธี

ใหม่ ดูกลุ่มเปูาหมายของประชาชนท่ีจะได้รับผลผลกระทบนั้น ถ้าเผ่ือใช้วิธีว่าให้เอาคนมาเสร็จสรรพ จะไม่ใช่

ตัวชีว้ัดจริง โดยจะต้องคิดหาวิธีว่าโครงการบริการสาธารณะท่ีส่งมาแล้ว ทีมวิจัยอาจจะต้องเข้าไปเจาะสุ่ม  ใช้

วิธีสุ่มความพอใจ ของคนท่ีหลากหลาย ใช้วิธีการทางวิจัยเป็นตัวยืนยันการบริการสาธารณะ อันนี้สามารถใช้ได้ 

คือ นักวิจัยลงไปแล้วจัดกลุ่มดูว่าเรื่องนี้เป็นไงๆ ซึ่งข้อมูลบริการสาธารณะท่ีส่งมา ต้องตรวจดู ลงไปสุ่มอีก เอา

ข้อมูลนั้นมายัน แต่วิธีการเรียกคนมาพูด ผมคิดว่าเคยเจอปัญหาอย่างท่ี อ.วุฒิสาร ได้พูดครั้งท่ีแล้วว่า ทีมของ

อาจารย์โกวิทย์บางคนต้องเอาคนมา อะไรมา แต่ไม่ตอบ หรือบางทีเตรียมคนมาแต่ไม่รู้ว่าเชิญมายังไง 

 9) ผมเสนอ 2 ระดับ ระดับแกรนด์ อาจจะเป็น 2 ปีครั้ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยได้แล้ว

ไม่ต้องส่งเข้ามาอีก แต่งานท่ีเสนอมาอาจจะใช้วิธีการท่ีว่าให้เสนอมาก่อน แล้วท าบริการสาธารณะอะไร? ใน

การท่ีท าในบางครั้ง 1 ปีอาจวัดไม่ได้ ให้เวลา 2 ปี แล้วจะดูผลด้วย 2 ปี งานน่าจะได้ผล  ส่วนแต่ละปีนั้น ผม

อยากจะใช้วิธีดึงโดยใช้ระบบแมวมองดึงคนท่ีไม่เคยเลย คือพยายามดึงเข้าสู่ระบบ แล้วให้กลุ่มประเภทนี้ ซึ่ง

ต้องใช้วิธีให้รางวัลด้วยและพัฒนาองค์กรฯด้วย ให้องค์ความรู้องค์กรฯด้วย เพื่อให้ตรงกับหน้าท่ีของสถาบันฯ 

หรือแม้แต่กระท่ัง การฝึกอบรมท่ีอาจจะจัด package หลักสูตรให้แล้วคิดค่าบริการเขาถูกหน่อย เพื่อท่ีจะ

พัฒนาเพราะยังขาดการพัฒนาตรงนี้ 

 10) รางวัลแทนท่ีจะเป็นเรื่องการบริการสาธารณะ อาจจะแยกอีกประเภทหนึ่งคือให้เรื่องผู้น า 

Leadership ผู้น าทางการบริหาร รางวัลผู้น าทางการบริหาร เช่น ตัวนายกเทศมนตรี ผู้น าแบบนี้คือดูท้ังเรื่อง

ของคุณธรรม จริยธรรม ดูท้ังระบบ ผู้น าท่ีมีความเป็นเลิศ มีระบบคิดดี มีแนวความคิดดี ซึ่งใน 1 สมัยของการ

ท่ีเข้ามาอยู่ในต าแหน่ง จะมี 1 ครั้ง ท่ีจะวัดตัวบุคคล ควรจะเป็น 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาท่ีเข้าสู่ต าแหน่ง 

เพราะต่อไปแนวโน้มการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นใหม่ จะมีการจัดให้ 4 ปี ครั้ง 

 11) ส่ิงท่ีสถาบันฯให้ (รางวัล) ควรจะมีมาตรการท่ีตรวจสอบเพื่อถอดถอน เหมือนกับ ป.ป.ช. ท่ี

ด าเนินการท า คิดว่ารางวัลระดับแกรนด์ หลังจากให้ไปแล้วเกิดมีปัญหา สถาบันควรจะมีมาตรการในการท่ีจะ

ถอดถอน (ถอดถอนรางวัล) แต่ต้องเป็นกรณีร้ายแรงเท่านั้น  
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ภาคผนวก ก.4 
สรุปข้อมูลการระดมความเห็นของปัญหาและแนวทางข้อเสนอ 

ส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า  
โดย รศ.ดร.วีระศักด์ิ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตัวแทนกรรมการประเมินองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 
และผู้จัดท าเกณฑ์การประเมิน/ตัวช้ีวัดส าหรับประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “ปัญหาของรางวัลพระปกเกล้า” 
 1) ตัวช้ีวัดส่วนใหญ่เป็นลักษณะ checklist for process oriented ตัวช้ีวัดเหล่านั้นจ าแนกไม่ได้ 

discriminatory power ไม่มี คือบอกไม่ได้ว่าใครเก่งไม่เก่ง 

 2) การตรวจเชิงคุณภาพ ต้องแลกด้วยเวลา แลกด้วย effort ของคนท่ีตรวจ ซึ่งจะเหนื่อย ผมตรวจที 

ตรวจประมาณตรวจท้ังเอกสารท่ีใช้ ตรวจท่ี office ใช้เวลา 1 วันต่อ 1 ท้องถิ่น แล้วลงไปในพื้นท่ี case หนึ่ง

ประมาณ 4-6 ช่ัวโมงแล้วแต่ความสมบูรณ์ ความไม่สมบูรณ์ของเอกสาร 

 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชอบส่งโครงการของเดิมมาใช้ใหม่เพื่อเปล่ียนถ้วยประเภทรางวัล 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “แนวทางข้อเสนอส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า”  
 1) รางวัลพระปกเกล้า ควรจะตรวจเข้มข้ึนในเชิงของตัวชี้วัดท่ีเรียกว่าคุณภาพท่ีควรเพิ่มเข้าไป 

 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยได้รางวัลอยู่แล้วต้องท าให้เข้มข้ึนอีก 

 3) รางวัลพระปกเกล้าควรแยกเป็น 2 ถ้วย 2 division คือ กลุ่มท่ีโดดเด่นมีฝีมือเคยได้รางวัลมาแล้ว

อย่าไปแข่งกับกลุ่มท่ัวไป มือใหม่ นอกจากจะไม่กระตุ้นให้เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการปิดโอกาส  

ข่มขวัญกลุ่มคนท่ีเป็นมือใหม่ด้วย เพราะบางทีเห็นช่ือ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดอกแก้วอีกแล้ว องค์กร

ฯนี้อีกแล้ว คงไม่ประกวดแล้ว เพราะประกวดไปก็ไม่ได้รางวัล ควรแยกถ้วย องค์กรฯท่ีเคยได้รางวัลอยู่แล้วแข่ง

กันเอง และสองคือ กลุ่มองค์กรฯมือใหม่หน้าใหม่ กลุ่มองค์กรฯ ท่ีเคยได้รางวัลอยู่แล้วห้ามลดช้ันมาแข่งกับ

มือใหม ่ผลในเชิงจิตวิทยาคือ พวกนี้จะไปกระตุ้นให้คนท่ีไม่เคยประกวดเริ่มเห็นความหวังและเริ่มเข้ามา 

 4) โครงการเดิมท่ีเคยได้รับรางวัลแล้ว หากเอาเรื่องเดิมมาอีกแล้วส่วนต่อยอดไม่เพิ่ม น าเอาโครงการ

เรื่องเดิมมาเลยจะได้ 0 เลย เพราะหลักการนี้เป็นกติกาประกาศไปแล้ว ถ้าเอาของเดิมมาใช้ใหม่ (Reuse) จะ

เป็นการไม่สะท้อนถึงพัฒนาการและไม่ใช่เจตนาของรางวัล แต่เจตนาของรางวัลและกลุ่มท่ีเคยได้รับรางวัลอยู่

แล้ว กลุ่มท่ีโดดเด่นต้องไม่หยุดอยู่กับท่ี ฉะนั้นถ้าหยุดอยู่กับท่ีเนื้องานบอกไม่ได้ว่ามีอะไรต่อยอดเพิ่มข้ึน 

 5) รางวัลพระปกเกล้า ไม่จ าเป็นก็ได้ท่ีจะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก.5 
สรุปข้อมูลการระดมความเห็นของปัญหาและแนวทางข้อเสนอ 

ส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้าของตัวแทนสื่อมวลชน  
โดย นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการบริหาร นสพ.มติชน 

นายสยาม เจริญอินทร์พรหม บรรณาธิการ นิตยสารผู้น าท้องถิ่น 
และนายพรชัย ปุณณวัฒนาพร รองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ 

วันท่ี 3 มีนาคม 2560 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “ปัญหาของรางวัลพระปกเกล้า” 
 1) กิจกรรมประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ ผู้ส่งเข้าประกวดยิ่งลด

น้อยลงไปเรื่อย ๆ  

 2) ผู้ส่งเข้าประกวดจ านวนหนึ่งยังไม่รู้วิธีการสมัคร กระบวนการสมัครเข้าโครงการ โดยเฉพาะองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นท่ีท่ีไม่ใครเข้ามาให้ค าแนะน าหรือชักชวน ท าให้เกิดความล าบากในการจะเข้า

มาร่วม 

 3) ท่ีผ่านมาตลอด 6 ปี ของประวัติศาสตร์รางวัลพระปกเกล้าจะสอดคล้องกับพัฒนาการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยช่วง 10 ปี กล่าวคือ ช่วงไหนท่ีมีความคึกคัก มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง

แบบปกติ ปีนั้นจะมีผู้สมัครเข้าประกวดจ านวนมาก แต่ช่วง 3 ปีหลังมานี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่อนข้าง

นิ่ง ไม่มีการเลือกตั้ง ไม่ค่อยด าเนินไปไหน  

 4) กลุ่มจังหวัดภาคท่ีได้ ส่วนมากจะเป็นพื้นท่ีภาคเหนือและภาคใต้ จังหวัดในภาคอีสานแทบไม่ค่อยมี

หรือไม่มีเลย นานมากท่ีจะเห็นมีบางจังหวัดท่ีได้รางวัลในภาคอีสาน ส่วนจังหวัดในภาคกลางแทบไม่เคยมี

หรือไม่เคยเห็นได้รางวัลพระปกเกล้าเลย และรวมไปถึงของการไม่เคยมีการสมัครเข้าร่วมโครงการเลย บาง

จังหวัดในภาคใต้และภาคเหนือได้รับรางวัลบ่อยจนเกิดการผูกขาดไปเป็นระยะเวลา 7 ปี 

 5) รางวัลพระปกเกล้าประเภทความโปร่งใสและเครือข่ายมีความคาบเกี่ยว ทับซ้อนกันอยู่ 

 6) รางวัลพระปกเกล้าประเภทการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์จ ากัดอยู่บางพื้นท่ี 

 7) การส่งเอกสารใบสมัครเข้าประกวดรางวัลพระปกเกล้าเหมือนกับการส่งเอกสาร ใบสมัครประกัน

คุณภาพมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การท าเล่มเอกสาร รายงานท่ีมีขนาดท่ีหนา เกิดความยุ่งยาก ล าบากในการส่ง

เข้ามาประกวด ควรท าให้ง่ายข้ึน เหมือนเป็นการระบบราชการท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องท่ีส่งประกวด

เข้ามาต้องมาตอบค าถามตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีมีจ านวนมาก และอาจท าให้เกิดการเขียนข้อมูลแบบผิด ๆ ลงไป

ได้ 
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 8) ปัญหาของระบบแมวมอง เกิด biased ในลักษณะท่ีเหตุใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งถูก

เสนอช่ือ บางแห่งไม่ได้รับการเสนอช่ือ 

 9) แรงจูงใจท่ีอาจเป็นปัญหาในการส่งเข้าประกวด และตัวชี้วัดของรางวัลท่ียาก  

 10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากท างานในเชิงต้ังรับมากกว่าเชิงรุก กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นการ

แค่รอรับการบริการเพียงอย่างเดียว ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเข้าใจวัตถุประสงค์ใน

การท างาน การจัดบริการท่ีผิด โดยไปเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ตัวบุคคล ผู้บริหารท้องถิ่น

มากกว่าการให้ความส าคัญกับการบริการ การท างานท่ีเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ของตน 

 11) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันท างานในลักษณะระบบราชการเป็นจ านวนมาก 

 12) เกิดการลักไก่ในการส่งโครงการเข้าประกวด เช่น ปีนี้ คณะกรรมการชุดนี้ไปตรวจโครงการนี้ แล้ว

ปีต่อมาคณะกรรมการอีกชุดลงไปชุดใหม่ ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเดิมมาหรือต่อยอด

นิดหน่อย ท าให้เกิดปัญหาในการตรวจเช็ค 

สรุปจากการสัมภาษณ์ “แนวทางข้อเสนอส าหรับการพัฒนาการให้รางวัลพระปกเกล้า” 

 1) สถาบันพระปกเกล้าควรจัดโครงการรางวัลในลักษณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเคยมี

ประสบการณ์การส่งเข้าประกวดหรือเคยได้รับรางวัลเข้ามาคอยสอน ให้ความช่วยเหลือ พัฒนา และแนะน าแก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ๆท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์ 

 2) ตัวชี้วัดรางวัลโดยเฉพาะด้านความโปร่งใสในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีส่งประกวด

เข้ามาควรอยู่ล าดับต้นๆของตัวชี้วัดในการประเมิน เพราะความโปร่งใสคือพื้นฐานในการด าเนินงานและพัฒนา 

 3) ควรมีการแยกประเภทภารกิจส าหรับการให้รางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รางวัลแต่ละประเภท แต่ละด้านภารกิจ (ผู้สูงอายุ, การจัดการศึกษา, ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น) 

 4) ควรจัดท ากระบวนการสมัครรอบแรกให้ง่ายมากท่ีสุด เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ไม่เคยเข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าร่วม และเพิ่มระดับความยากในรอบหลัง ๆ เพื่อการให้ได้รางวัลมีคุณค่า 

ศักด์ิสิทธิ์ โดยในรอบแรกหากตรวจสอบแล้วว่าคุณสมบัติของการคัดเลือกแล้วส่งเข้ามาแล้วไม่ตรงหรือไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ให้ถือว่าตกไปเลย 

 5) สถาบันพระปกเกล้าควรจะมีการพูดคุยแลกเปล่ียนกับหน่วยงาน องค์การอื่น  ๆ ท่ีจัดท าโครงการ

มอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศ โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อปูองกันในการส่ง

เอกสารซ้ าหรือเกิดการลอกและส่งใบสมัครเหมือน ๆ กัน 
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 6) การจัดบริการและการท างานด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเน้นความสร้างสรรค์

มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงในเรื่องของนวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศ 4.0  

 7) สร้างแรงจูงใจในรางวัลท่ีมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว เช่น ส่ือเข้ามาน าเสนอข่าวมาก

ขึ้นกับผลงานหรือส่ิงท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าแล้วเป็นประโยชน์ มีความภาคภูมิใจ องค์ความรู้ได้รับการ

กระจายไปยังพื้นท่ีอื่นๆ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

 8) ควรเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานในเชิงรุก เน้นการเข้าหาและให้บริการประชาชน 

แล้วน าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดในการพิจารณาให้รางวัล 

 9) ควรมีตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวช้ีวัดเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ เช่น การท างานประสานเครือข่ายการท างานกับ

หน่วยงานต่างประเทศ ฯ ไม่ใช่ตัวชี้วัดยึดตามระบบราชการ ระเบียบ แผนต่าง ๆ 

 10) ควรมีการให้ความหมายของ “นวัตกรรม” คืออะไร ท านิยามให้ชัดสอดคล้องกับประเภทรางวัล

และความต้องการในเรื่องต่าง ๆ ตามแต่ละยุคสมัย 

 11) ตัวชี้วัดในการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานระดับภูมิภาคท่ีควร

จะมีในการท างานเครือข่ายประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 12) ตัวชี้วัดวัดของชาวบ้านถึงความพึงพอใจต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 


