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หลักการและเหตุผลรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

รางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่ส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตื่นตัวและตระหนักถึงการสร้างความเลิศให้ตนเองมาเป็นระยะเวลามากกว่า  10 ปี และที่ส้าคัญท้า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กลายเป็นองค์กรที่มีความส้าคัญซึ่งเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
สังคม ประเทศชาติ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหลักในการจัดบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพ่ือตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนในการ
จัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามสมควรทั งในแง่ของการพัฒนากิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ และการจัดการตนเอง (Local Self-Management) ก่อให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นใหม่มากขึ น ส้าหรับการ
ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าของสถาบันพระปกเกล้า ถือได้ว่าเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และถือเป็นการประเมินตนเองไป
ในตัวและสามารถเรียนรู้การน้าเอาแบบอย่างการบริหารงานที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทในพื นที่ของตน และเป็นการสนับสนุนให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาตนเอง รวมทั งการทราบถึงจุดอ่อนและจุด
แข็ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานและท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแรงบันดาลใจ
หรือได้รับการจุดประกายความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานให้เกิดแนวทางธรรมาภิบาลและมีนวัตกรรมท้องถิ่นใน
การสร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ทั งด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะเครือข่าย และกิจกรรม/โครงการ ที่
เป็นนวัตกรรมความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และที่ส้าคัญยังเป็นการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยให้เป็นรากฐานที่เข้มแข็งส้าหรับการปกครองระดับประเทศ
ต่อไป 

นอกจากนี  สถาบันพระปกเกล้า มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบัน
พระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ เป็นประจ้าทุกปี ตั งแต่ปี 2544  เป็น
ต้นมา   

ส่วนในการด้าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการประเมินนั น มีวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองและให้ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการต่างๆ ตลอดจนการยกระดับความคิดในการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการ
บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารว่มโครงการรางวัลพระปกเกล้าเป็นประจ้าทุกปี และในปี 2566 นี  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบการบริหารท้องถิ่นของตนเองให้มีความเป็นเลิศทั งในด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม และความ
เป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

ส้าหรับแนวทางท่ีจะให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
นั น เห็นว่า กระบวนการประเมินและแนวทางการคัดเลือกจะต้องมีเครื่องมือในการพิจารณา นั่นก็คือ การวิจัย
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ด้าเนินการส้ารวจและศึกษาข้อมูลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ง 3 ประเภทรางวัล และใน
ฐานะที่เป็นผู้เสนอโครงการและทีมวิจัยถือว่าส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประเมินรางวัลพระปกเกล้ามา
หลายสิบปี ท้าให้เห็นว่าการพัฒนาและปรับปรุงระบบและขั นตอนในการด้าเนินงาน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ตระหนักใน
ประเด็นนี  และจะท้าให้การประเมินเป็นไปตามหลักทางวิชาการและระเบียบวิธีการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนา
ตัวชี วัดที่บ่งบอกถึงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตอบสนองปัญหาความท้า
ทายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในหมวดต่างๆ เป็นต้น ทั งนี  สถาบันฯ ท้าการแบ่งประเภทรางวัล
พระปกเกล้า ประจ้าปี 2566 ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี  

ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าส้าหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   

ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าส้าหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าส้าหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความ
เหลื่อมล ้าทางสังคม 

ดังนั น การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจ้าปี 2566 
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี  และยินดีน้อมรับค้าชี แนะจากคณะกรรมการพิจารณารางวัล
พระปกเกล้า เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และท้าให้การประเมินผลฯ ไปสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นใหม่ๆ ที่เป็น
แบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั งสามารถสะท้อนกลับ (Feed Back) ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ียังต้องพัฒนา (ไม่ผ่านการประเมินฯ) ให้เรียนรู้เพื่อประเมินตนเองต่อไป 

อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัย ได้ท้าข้อเสนอโครงการวิจัยและเสนอแนวทางเพ่ือท้าการส้ารวจศึกษาและ
ประเมินข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งได้เสนอ
กระบวนการประเมิน และแนวทางการคัดเลือก รวมทั ง การพัฒนาตัวชี วัดในหมวดต่างๆ เพ่ือให้ตอบ
วัตถุประสงค์ในการประเมินครั งนี และวัตถุประสงค์ในการด้าเนินงานให้มากท่ีสุด 
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วัตถุประสงค์ของรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

(1) เพ่ือด้าเนินการส้ารวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและโครงการ/กิจกรรม การ
ด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ส้าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการมอบ
รางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณ 
 (2) เพ่ือพัฒนาตัวชี วัดส้าหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดท้าเป็นใบสมัครโครงการ
รางวัลพระปกเกล้า 
 (3) เพ่ือท้าการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี วัดในใบสมัคร และท้าการประเมินองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการลงพื นที่ภาคสนาม ส้าหรับคัดกรององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการในรอบต่อไป 
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

 
การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 ประเภทรางวัล แบ่งการมอบ

รางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 
 โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 

มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่ามีความ
เป็นเลิศในด้านนั นๆ 
 

 ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่าผ่ าน

เกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ในด้านนั นๆ 
 

** สถาบันพระปกเกล้า ก้าหนดให้มีรางวัลพระปกเกล้า ประเภท “รางวัลพระปกเกล้าทองค า”เพ่ือเป็น
แรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการด้าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั งนี  รางวัลพระปกเกล้าทองค า จะเป็น
เครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน และพื นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการ
บริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในประเทศไทย  

รางวัลพระปกเกล้าทองค า จะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าใน
ระดับเป็นเลิศ ในด้านเดียวกันมาแล้ว 2 ครั ง ในระยะเวลา 5 ปี นับย้อนหลังไป ซึ่ง รางวัลพระปกเกล้าทองค้า 
เริ่มมีขึ นตั งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และจะมีขึ นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัลพระปกเกล้าทองค้า คือ ปี 
2565 ที่ผ่านมา 
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คุณค่าและประโยชน์ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

 

รางวัลพระปกเกล้า เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งผลงานเข้ารับการ
ประเมินจากสถาบันฯ โดยความสมัครใจ ทั งนี  ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ มีดังนี  

1. ในการประเมินรางวัลพระปกเกล้า เมื่อเสร็จสิ นการด้าเนินการในโครงการ สถาบัน จะส่งข้อมูล 
(Feedback) กลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบระดับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองเมื่อเทียบกับท้องถิ่นอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกัน 
รวมถึงทราบจุดเด่น และจุดบกพร่องในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองเพ่ือใช้เป็นแนวท าง
ปรับปรุงในอนาคต นอกจากนี ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการ
เปิดมุมมองสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และน้าแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  การ
ตรวจสอบระบบการท้างานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และน้าไปสู่การสร้างการท้างานเป็นทีม (ใน
กระบวนการท้าความเข้าใจตัวชี วัด และการเก็บรวบรวมผลงาน) การน้าเสนอผลงานทั งในรูปแบบเอกสาร และ
การน้าเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งต้องค้านึงถึงการน้าเสนอที่ตรงประเด็นชัดเจนและกระชับ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ด้าเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ น 

3. กรอบแนวคิดและตัวชี วัดที่พัฒนาขึ นมานั น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือบรรลุความเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามที่ตนเองประสงค์ และยังน้าไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นด้วย 

4. กระบวนการเก็บรวบรวมผลงาน ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากขึ น มีการประสานข้อมูลจากกองหรือส้านักที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี การเก็บรวบรวม
ผลงานตามตัวชี วัดยังสามารถรายงานผลการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน ได้รับทราบเพ่ือสร้างความพึง
พอใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และท้าให้ประชาชนเห็นภาพการท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามี
แนวทางการพัฒนาอย่างไรน้าไปสู่การบรรลุความมุ่งหวังในแต่ละประเภทของรางวัลพระปกเกล้าหรือไม่ รวมถึง
หากยังขาดตัวชี วัดใด ก็สามารถหาแนวทางเพ่ือจัดการแก้ไขและพัฒนาในประเด็นที่ยังขาดให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่ตั งไว้ 

5. ผลงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถูกรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ในวันมอบรางวัล
พระปกเกล้า ที่สถาบันฯ จัดขึ นเป็นประจ้าทุกปี และยังถูกเผยแพร่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
อีกด้วย ท้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้ามีชื่อเสียง และเป็นที่ รู้จักของสาธารณชน
มากยิ่งขึ น 

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั งที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินรางวัล
พระปกเกล้า จะได้รับการวบรวมรายชื่อในฐานข้อมูลเครือข่ายรางวัลพระปกเกล้า โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินจะได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการประเมินจะได้รับการสนับสนุน
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ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับของท้องถิ่น ให้เข้าสู่
มาตรฐานรางวัลพระปกเกล้าในโอกาสต่อไป 

7. ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพิจารณาให้มีความเป็นเลิศเพ่ือรับรางวัล
พระปกเกล้า มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากสถาบันฯ ในการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตร
ชั นสูงของสถาบันฯ ได้แก่ 

7.1  หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส้าหรับผู้บริหารระดับสูง 
7.2  หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข และ 
7.3  หลักสูตร การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
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กระบวนการประเมินและคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ้าปี 2566 ต้องใช้
ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2565 ( ตั งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ถึง 30 ก.ย. 2565) ส้าหรับกรอก
ลงในใบสมัคร  

ทั งนี  การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า มีกระบวนการ
หลัก ดังนี  

 
ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า โดยกรอกใบสมัครเข้าร่วม

โครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามท่ีได้ก้าหนดไว้ในใบสมัคร  
ทั งนี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้เพียง 1 

ประเภทรางวัลเท่านั น โดยท้าการเลือกประเภทรางวัลฯ ตามที่ได้ก้าหนดไว้ในหน้าแรกของใบสมัคร และต้อง
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่ก้าหนดไว้ในแต่ละประเภทของรางวัลฯ ซึ่งมีการแยกประเภทรางวัลฯ ไว้แล้ว
ในใบสมัครส่วนต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน้าใบสมัครมาจาก 2 ช่องทางส้าคัญ ได้แก่ 
(1) สถาบันฯ จัดส่งใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตรง 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า 
ที่ www.kpi.ac.th 

 
ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น 
 คณะวิจัยฯ ท้าการพิจารณาข้อมูลเบื องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม

โครงการทั งหมด  โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี วัดขั นพื นฐาน และตัวชี วัดขั นพัฒนา (แยกตามประเภท
รางวัลฯ)  ในขั นนี หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่ง
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถ่ีถ้วน  

ตัวชี วัดขั นพื นฐาน  ซึ่งเป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท้าหรือต้องด้าเนินการ
ตามอ้านาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น แต่งตั งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดท้าแผนการจัดซื อจัดจ้าง เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใด ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี วัดขั นพื นฐานตัวใดตัวหนึ่งแล้ว จะถือได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั นต้น 

ตัวชี วัดขั นพัฒนา  เป็นตัวชี วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการด้าเนินงาน ตามอ้านาจหน้าที่ ที่มี
การพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ น รวมทั งมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ น
ในชุมชนท้องถิ่น 

“ทั้งนี้ ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น จะถูกน ามาแปลงเป็นข้อค าถามในใบ
สมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ในแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการคิดคะแนนที่ให้น้ าหนักแตกต่างกันไป
ตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด” 

 

http://www.kpi.ac.th/
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ขัน้ที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น 
ขั นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ คณะวิจัยฯ ได้ด้าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการด้าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นต่างๆ   

ขั นที่ 3.2 การประเมินการด้าเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะวิจัย
ฯ ได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ประชาชน
ที่อาศัยในพื นที่การด้าเนินงานของโครงการและกิจกรรม   

 
ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ท าการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ 

ในขั นตอนนี  จะเกิดขึ นหลังจากคณะวิจัยฯ น้าเสนอผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตามขั นที่ 2 
และ 3 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะมีการประชุมเพ่ือก้าหนดการลงพื นที่ประเมินจริงในภาคสนาม 
โดยเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินขั นนี  พิจารณาจาก 

4.1 การน้าเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
4.2 การสังเกตสภาพทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาพทั่วไปของเมืองโดยรวม 
4.3 การเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างที่ดี 
 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า  
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ท้าการศึกษาข้อมูลในพื นที่แล้ว ได้จัดให้มีการประชุม

พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื นที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีความเหมาะสมที่จะ
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มี “ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดที่ “ผ่านเกณฑ์” 
และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า   

ทั งนี  ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยน้าข้อมูลการร้องเรียนที่ได้จาก 
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป .ป.ช.) 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ร่วมด้วย 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า 

 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมในโครงการ 

(ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) 
 

ขั้นที่ 3 การประเมินคณุสมบัตเิฉพาะประเด็น (นักวิจัย
ลงพื นที่ภาคสนาม) 

(ประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) 
 

การขออนุเคราะห์ข้อมูลในประเดน็ความ
โปร่งใสและเรื่องร้องเรียนของ อปท.ท่ีผ่าน 

การประเมินในเบื องต้น จาก ป.ป.ช. / ป.ป.ท. 
/ สตง. และกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น 

(ประมาณเดือนกันยายน-ตลุาคม) 
 
 

ขั้นที่ 4  คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ  

ลงพื นที่รอบสุดท้าย 
(ประมาณเดือนกันยายน-ตลุาคม) 

 
 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า  

(ประมาณสัปดาหส์ุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า  
 (ประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ในงาน

ประชุมวิชาการประจ้าป ี
ของสถาบันพระปกเกล้า 

ขั้นที่ 2 การประเมินคณุสมบัติขั นต้น 
(ประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม) 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
 

ส่งผลข้อมลู 
Feedback 
กลับไปยัง

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือทราบ

ข้อบกพร่อง 
 

(จะด าเนนิการ
แจ้งกลับ

ประมาณต้น
เดือนธันวาคม) 
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เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด “รางวัลพระปกเกล้า” 
 

 
 

รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นที่
สมัครเข้าร่วมการพิจารณาฯ ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการด้าเนินงานในท้องถิ่น ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเป็นส้าคัญ ทั งนี  รางวัลพระปกเกล้า ได้
แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลและในแต่ละประเภทรางวัล มีกรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมินฯ ที่แตกต่างกันไป 
ดังนี  

ประเภทท่ี 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส้าคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครอง
ท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

กรอบแนวคิด: ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
(1) ความโปร่งใส (Transparency) 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั ง
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ้าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่้าเสมอ ตลอดจนมีการวาง
ระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดโ้ดยง่าย  

ทั งนี  ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นความโปร่งใสนั น จะเน้นในบริบทที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการท้างานที่มีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบัติในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2539 และแนวทางประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใส มีประเด็นดังต่อไปนี   

 (1.1) การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีและรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (1.2) การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้ผลเสียของ

ประชาชน 
 (1.3) การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ รวมทั ง

ผลได้ผลเสียแก่ประชาชน รวมทั งมติอ่ืนๆ ที่ประชาชนควรทราบ 
 (1.4) การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้า

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา ซึ่ งสภาต้องอ้านวยความ
สะดวกตามสมควร 

 (1.5) การเผยแพร่ข้อบังคับต้าบล กฎหมาย ระเบียบ ค้าสั่ง รวมทั งข่าวสารราชการที่ประชาชนควร
รู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 
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 (1.6) การเผยแพร่ขั นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั งเงื่อนไขการติดต่องานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ การช้าระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่า มีขั นตอนการปฏิบัติ
อย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานานเท่าใด 

 (1.7) การเผยแพร่ผลการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1.8) การเผยแพร่เอกสารการจัดซื อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา 
 (1.9) การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน – การคลัง 
 (1.10) การเผยแพร่ข้อมูลอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็นประโยชน์

แก่ประชาชน 
 

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั งมีการน้า
ความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก้าหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรร
ข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั งนี การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ กล่าวคือ เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลด
ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และท้าให้ง่ายต่อการน้าไปปฏิบัติ อีกทั งช่วยหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วง
กังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  

ทั งนี  ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั น ให้
ความส้าคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับหมายถึงสัดส่วนของบทบาทของ
ประชาชนในกิจกรรมนั น ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงนั่นหมายถึงบทบาทของประชาชนสูงตาม
ไปด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนทั ง 5 ระดับ  (ดังแผนภาพ) ได้แก่  

(1.1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับต่้าที่สุด 
บทบาทของประชาชนน้อยมาก เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ดังนั นรูปแบบการมีส่วนร่วมในขั นนี อยู่ใน
ลักษณะการใหข้้อมูลทางเดยีวจากรัฐสู่ประชาชนเช่น การจัดท้าสื่อเผยแพร่   

(1.2) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ : เป็นลักษณะของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในลักษณะนี เช่น การส้ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

(1.3) การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท้างาน
ตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจังและมี
จุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ รูปแบบการมีส่วนร่วม
ในขั นนี  เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั นนี ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมใน
ระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วม
ในขั นนี  

(1.4) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ : เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง โดย
ประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจะท้างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ ฉะนั น ความคิดเห็นของ
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เพิม่ระดบัหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั นนี เช่น คณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน 

(1.5) การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ้านาจให้ประชาชน : เป็นขั นที่ให้ความส้าคัญบทบาทประชาชน
ในระดับท่ีสูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจะด้าเนินการตามการตัดสินใจ
นั น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั นนี ที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือสภาเมือง 
 

แผนภาพที่ 2 : แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ภายใต้หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น การประเมินรางวัล
พระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี วัด 
แบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี  

 หมวดที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย ตั งแต่ขั นตอนการ
แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั นตอนการจัดท้าหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น และขั นตอนการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 หมวดที่ 2 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ เป็นการพิจารณาประเมินกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท้าโครงการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความส้าคัญกับการจัดท้าโครงการหรือการบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ นใน
ท้องถิ่น ซึ่งน้าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการด้าเนินงาน  

 หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการบริหารงานทางด้าน
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย รวมทั งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตอ้งมีความโปร่งใสและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านนี อย่างชัดเจน 

 หมวดที่ 4 กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาท้องถิ่นมีบทบาทส้าคัญทางด้านนิติบัญญัติในการ พิจารณา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น และติดตามตรวจสอบการท้างานของฝ่ายบริหาร  

 หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการพิจาณาประเมินกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน เพ่ือสะท้อนถึงความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

 หมวดที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณาประเมิน
กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั งในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยทั่วไป 
การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตส้านึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ และที่ส้าคัญการเสริมสร้าง

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
Inform 

หารือ 
Consult 

เข้ามามีบทบาท 
Involve 

สร้างความ
ร่วมมือ 

Collaborate 

เสริมอ้านาจ 
Empower 
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ความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั งนี เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

 หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงความ
โปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการบริหารงานและ
การด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณา ดังเช่น 

(1) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสของถิ่น โดยการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้
การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วยเรื่องของ “การตรวจสอบจริง ด้าเนินการจริง และแก้ไข” ทั งนี  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด้าเนินการระบบการตรวจสอบต่างๆ ยกระดับเป็น “แบบแผนปฏิบัติ” ซึ่ง
สมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการตรวจสอบ ที่เรียกว่า “พฤติกรรมการร่วมตรวจสอบ” เป็นต้น ซึ่งการ
ด้าเนินโครงการที่เน้นการจัดตั งคณะกรรมการ โดยตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการหลัก องค์ปกครองส่วนร่วม
เป็นผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ข้อสังเกตที่น่าใจพบว่า “โครงการจะมีการแต่งตั งคณะกรรมการในรูปแบบ 
“คณะกรรมการบริหารจัดการ” ของโครงการนั นๆ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นพื นฐาน
การปฏิบัติงานท้องถิ่น 

(2)  กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชน โดยที่ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกพื นที่ มีการจัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการทั งหลายเป็นโครงการเชิง
พัฒนาที่มีความต่อเนื่อง และต่อยอดปฏิบัติในแต่ละช่วงปีอย่างน่าสนใจ ซึ่งการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นพบฐาน
แนวคิด เช่น “การพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโดยกลไก “เครือข่าย” เป็นฐาน” การพัฒนาเมืองบนฐาน “กฎบัตร
นครสวรรค์”เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาขน เน้นกลไกชุมชน จัดท้าเวทีประชาคม และน้าเสนอข้อมูลที่ สู่การบรรจุแผน เป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เวทีประชาคมที่ด้าเนินการเน้น “การเปิดเวทีแลกเปลี่ยน” 
ควบคู่กับการจัดการความรู้ และวางแผนการพัฒนา ซึ่งปฏิบัติการชุมชน มีการขับเคลื่อนงานชุมชนโดยกลุ่ม
อาสาสมัครของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่มา
จากความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดึงทรัพยากร ทุนทางสังคม หรือศักยภาพ
ชุมชนร่วมวางแผนและจัดการปัญหาสู่การพัฒนาต่อยอด ต่อเนื่อง 

ทั งนี  จะต้องลักษณะโครงการเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการวางแผนปฏิบัติการระยะยาว โดยมีการ
ว า ง เป้ าหมายการ พัฒนา เป็ น ร ะยะๆ  ร่ ว มกั น ระหว่ า งชุ มชนกั บ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ ง ถิ่ น  
ท้าโครงการมีความต่อเนื่อง ต่อยอด โดยเฉพาะการเน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ท้าให้ลด
งบประมาณในการด้าเนินโครงการ ทั งยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ 

ฉะนั น ความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนี  คือ “การท้างานการมีส่วนร่วมของ
ประช าชน เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย  พู ดคุ ย ไ ด้  เ กิ ด ก ร ะบวนกา ร พัฒนา ร่ ว มกั น  แล ะผลลั พ ธ์ สู่ ก า ร ต่ อ ย อด  
การพัฒนา” เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจ้าเป็นต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นในมิติต่างๆ รวม 7 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี   
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แผนภาพที่ 3 : 
แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แผนภาพที่ 4 : 
แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด 

 ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.1  การจัดท้าโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
2.2 การจัดท้าโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือ 

ตอบสนองความท้าทายใหม่  

1.1 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้า/ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.6 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3.1 การวางระบบควบคุมภายใน 
3.2 ภาษีท้องถิ่น  
3.3 การจัดซื อจัดจ้าง 
3.4 งบประมาณรายรับรายจ่าย 
3.5 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 4.1  การมีสว่นรว่มของประชาชนในกิจการสภาทอ้งถ่ิน 

 การประชมุสภาทอ้งถ่ิน 

 ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ิน 

 รว่มเป็นคณะกรรมการ 
 

5.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 ข่าวสารที่เผยแพร่ 
 วิธีการ/ช่องทางการเผยแพร่ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 

5.2 วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชน   

6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
กลุ่ม องค์กร 
6.2 การเสริมสร้างส้านึกพลเมือง  

7.1 โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง ความโปร่งใส 
7.2 โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ประเภทท่ี 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้สามารถ
ร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื นที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือ
พัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน  
 

หลักการ: เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น  

เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยแต่ละ
กลุ่มและองค์กรยังคงมีโครงสร้างและอ้านาจอิสระในการด้าเนินภารกิจของตน 

ในมิติการบริหารงานภาครัฐ เครือข่ายน้าไปสู่ “โครงการริเริ่มต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด้าริให้มี
ขึ นเพ่ือตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวัดเป้าหมายของผลงานได้ มีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้ก้าหนดโครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้ เป้าหมายบั นปลายของ
การทุ่มเทด้าเนินงานก็คือเพ่ือสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ นสูงสุด เป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่า
ของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถท้าได้ตามล้าพัง โดยปราศจากการประสานความร่วมมือ” ซึ่งสะท้อนให้
เห็นประเด็นส้าคัญ 3 ประการ คือ  

 ประการแรก การให้ความส้าคัญกับหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ริเริ่มเครือข่าย  
 ประเด็นที่สอง คือ เครือข่ายต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และเป้าหมายนั นต้องไม่สามารถด้าเนินการได้

ส้าเร็จด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงล้าพัง และ 
 ประการที่สาม เครือข่ายต้องมีการก้าหนดรูปแบบความสัมพันธ์อย่างน้อยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ทั งนี  เครือข่ายสามารถเป็นได้ทั งเครือข่ายที่เป็นทางการและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการรวมทั งสามารถ

เป็นเครือข่ายการงานเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั งเป็นครั งคราวหรือในช่วงเวลา หรืออาจเป็นเครือข่ายที่มีการท้างาน
ถาวร 

เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง โครงการริเริ่มต่างๆ ที่ด้าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ลักษณะเป็นการด้าเนินร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาสังคม รวมทั งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการด้าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นและ
การจัดบริการสาธารณะ มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกัน แบ่งปันข่าวสารข้อมูลและทรัพยากร และมีกลไก
ประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ ซึ่งการ
ด้าเนินการสามารถเป็นได้เฉพาะกิจหรือมีความเป็นหุ้นส่วนด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มและองค์กร
เหล่านั นยังคงสามารถด้ารงโครงสร้างและความอิสระในการด้าเนินภารกิจเฉพาะหน่วยงานของตน  

ทั งนี   สามารถสรุปองค์ประกอบส้าคัญของเครือข่าย 5 ประการ คือ 
(1) มีกลุ่ม/องค์กรตั งแต่ 2 กลุ่มขึ นไป โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรริเริ่มหรือเป็น

องค์กรหลักในเครือข่าย 
(2) มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม/องค์กร 
(3) มีระบบการประสานความร่วมมือ 
(4) มีวัตถุประสงค์และมีแนวทางร่วมในการด้าเนินการ 
(5) แต่ละกลุ่ม/องค์กรยังมีความเท่าเทียม และมีอิสระในการด้าเนินงาน 

ประโยชน์ของเครือข่ายที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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1) เครือข่ายช่วยจ้ากัดจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั งนี  ถ้าปราศจากการท้างานใน
ลักษณะเครือข่าย โอกาสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการหรือพัฒนาพื นที่ให้ประสบความส้าเร็จมี
น้อยมาก เพราะลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจ้ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอ้านาจในการจัดการประเด็นปัญหาหรือพัฒนาในพื นที่อย่างมีบูรณาการ และ ข้อจ้ากัด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณและบุคลากร  

2) เครือข่ายเป็นพลังในการพัฒนาการบริการสาธารณะใหม่ๆ และสร้างคุณค่าประชาธิปไตย  ทั งนี  
เครือข่ายจะเป็นวิธีการที่ทรงพลังในการท้าให้ทิศทางการพัฒนาที่ปรารถนาหรือก้าหนดไว้เป็นไปได้จริง น้าไปสู่
การสร้างนวัตกรรมการบริหาร และ การพัฒนาบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ น อีก
ทั งแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับกับวิถีประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกด้วย 

โดยสรุป การสร้างและบริหารเครือข่ายให้ประสบความส้าเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั นไม่ใช่ทุกเรื่องต้อง
บริหารในลักษณะเครือข่าย การตัดสินใจเลือกการบริหารโครงการและกิจกรรมในลักษณะของเครือข่ายควรมี 
ปัจจัยสนับสนุนบางประการ ดังนี  

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการด้าเนินการ 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดบริการที่แตกต่างจากเดิมหรือเป็นบริการใหม่ให้ประชาชน 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการทักษะและเทคโนโลยีที่ไม่มีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ในภารกิจที่ต้องด้าเนินการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานและมีการแบ่งอ้านาจ

หน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
(5) หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด้าเนินงานมีศักยภาพและ

ความสามารถในการเติมเต็ม ขณะเดียวกันมีความสมัครใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย 
เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเหล่านี  ความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายก็จะไม่ใช่เรื่องยาก 

 
กรอบแนวคิด 

จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้าน
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี วัด แบ่งเป็น 5 หมวด 
ดังนี  

  หมวดที่ 1 ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องกระท้า หรือต้องด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่  ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น แต่งตั งตัวแทน
ประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดท้าแผนการ
จัดซื อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี  จะเป็นพื นฐานส้าคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นพื นฐานของการเริ่มต้นเครือข่ายภาคประชาชน  

  หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม   เป็น
การพิจารณาประเมินภาวะผู้น้า การให้ความส้าคัญและการเตรียมความพร้อมทั งในด้านบุคลากร งบประมาณ 
กลไกการด้าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือในการด้าเนินงาน โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การก้าหนดยุทธศาสตร์ 
ว่ามีการให้ความส้าคัญในประเด็นการด้าเนินงานแบบเครือข่ายเพียงใด ตลอดจนพิจารณาถึงความร่วมมือแบบไม่
เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั ง
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ภายในประเทศและต่างประเทศ หรือการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี  ยังพิจารณาว่ามีการจัดท้าฐานข้อมูลของเครือข่าย และพัฒนาการของเครือข่ายที่มีอยู่
เป็นอย่างไร ก้าวหน้าและทันสมัยเพียงไร 

 หมวดที่ 3 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองความท้าทายใหม่ เป็นการ
พิจารณาจากการท้างานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื นที่ และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหาของ
ประชาชนในพื นที่อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การจัดท้าผังเมืองและปรับภูมิทัศน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

 หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณาประเมิน
กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั งในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยทั่วไป 
การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตส้านึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ และที่ส้าคัญการ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั งนี เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยส้าคัญประการหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างการท้างานในรูปแบบ
เครือข่ายได้เป็นอย่างด ี

 หมวดที่ 5 การด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการด้าเนินงาน
ที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณา ดังเช่น 

(1) กิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายทั งสิ น และเครือข่ายปฏิบัติงาน
เพ่ือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละโครงการที่น้าเสนอ เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่ด้าเนินการ
ต่อเนื่อง ส้าคัญคือ “กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด ยกระดับการพัฒนาร่วมกัน” ซึ่งเครือข่ายที่เข้า
ร่วมแต่ละโครงการ เป็นภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ที่สามารถเสริมสร้างปฏิบัติการในการ
ด้าเนินกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั งยังเป็นภาคีเครือข่ายที่ท้างานฐานรากร่วมกับเครือข่ายชุมชน
อย่างแท้จริง ฉะนั น กล่าวได้ว่า เครือข่ายปฏิบัติการในแต่ละโครงการ เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ “รู้ลึก รู้จริง และ
เป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และยกระดับการปฏิบัติงานจริง 

(2) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างเครือข่ายที่มีการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์ปัญหาที่
ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพ่ือการด้าเนินการ
จริง ทั งยังมีการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานร่วมกันเป็นระยะ ตลอดจนมีแผนปฏิบัติต่อยอด จึงส่งผล
ให้เกิด “ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย” ที่ถือเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาของ อปท. 

(3) กิจกรรม/โครงการ เครือข่ายปฏิบัติการที่มี 3 ระดับหลักส้าคัญ ได้แก่  
ระดับที่ 1 เครือข่ายวงใน ในที่นี คือ เครือข่ายระดับชุมชน เช่น กิจกรรม/โครงการ จะ

ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครชุมชน แกนน้าชุมชนมทั งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นกลไกหลักที่เข้ามามี
บทบาทและถูกให้บทบาทส้าคัญในการเป็นอาสาสมัครการพัฒนาชุมชน  

ระดับที่ 2 เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการในพื นที่ ในที่นี คือ หน่วยงานในพื นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและปฏิบัติการร่วมกับแกนน้าชุมชน อาสมัครชุมชนในมิติต่างๆ โดยมีหน้าที่หลักส้าคัญ คือ การ
ใช้ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในส่งเสริมและสนับสนุนการท้างานชุมชน ตลอดจนมีแผนปฏิบัติการ่วมในการ
ด้าเนินกิจกรรมโครงการในมิติต่างๆ  
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ระดับที่ 3 เครือข่ายภายนอกชุมชน ในที่นี คือ หน่วยงานภายนอกพื นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ  

ทั งนี  การเสริมสร้างเครือข่ายวงใน ถือว่ามีบทบาทส้าคัญในการพัฒนา โดยเครือข่ายหน่วย
ปฏิบัติการพื นที่ จะมีหน้าที่ในพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทางสังคมในด้านต่างๆ แก่ชุมชน ซึ่ง
เครือข่ายวงนอก มีหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติการ ตลอดจนเป็นเครือข่าย
ประสานทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

(4) บทบาทหน้าที่ของ อปท. พบว่า เป็นผู้ประสานเชื่อมต่อเครือข่ายให้มีความเหนี่ยวแน่น และ
กระตุ้นให้แต่ละเครือข่ายปฏิบัติการร่วมกันอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ท้าให้เครือข่ายปฏิบัติงานร่วมกันอย่ าง
ต่อเนื่อง และต่อยอดโครงการ ซึ่งเป๋นโครงการที่มีลักษณะพัฒนาเป็นฐานส้าคัญ  

(5) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการเครือข่ายมีการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการทางสังคมแก่สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมจ้าเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม ในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี  
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แผนภาพที่ 5 :  
แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 

 

 

ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชา
สังคม 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน

2. การจดัการองค์กร
เพ่ือการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน
และประชาสังคม

3. การจดัท าโครงการ
และบริการสาธารณะ
ทีต่อบสนองความท้า

ทายใหม่

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ

เข้มแข็งของ
ประชาชน

5. การด าเนินโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชา

สังคม
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แผนภาพที่ 6 : 
 แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 
 

 
 1.1 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.2 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่ส้าคัญให้ประชาชนทราบ 
1.5 กระบวนการจัดซื อจัดจ้าง และกระบวนการควบคุมภายใน 
1.6 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 

 

2.1 การก้าหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
2.2 กระบวนการจัดท้ายุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม   
2.3 ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) 
2.4 การร่วมเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมนั นๆ 
2.5 รูปแบบวิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน ร่วมกับส่วนราชการ อปท.อ่ืน ภาค
ประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน 
2.6 การจัดท้าฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
2.7 ความยั่งยืน ต่อเนื่อง ของเครือข่าย 

3.1 ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส   
3.2 ด้านการจัดท้าผังเมือง หรือปรับภูมิทัศน์ 
3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน 
3.4 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายในจังหวัด 
3.5 ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม หรือ การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
3.6 ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

4.1  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
4.2 การเสริมสร้างส้านึกพลเมือง 

การด้าเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่เป็นเลิศ 

 
 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 
รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1. ตวัช้ีวดัขั้น
พื้นฐาน

2. การจัดการองค์กร
เพ่ือการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน
และประชาสังคม

3. การจัดท า
โครงการและ

บริการสาธารณะที่
ตอบสนองความท้า

ทายใหม่

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและความ

เข้มแข็งของ
ประชาชน

5. การด าเนิน
โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชา

สังคม



23 
 

ประเภทท่ี 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส้าคัญของการลดความเหลื่อมล ้าในท้องถิ่น รวมไปถึงการมีบทบาทในการ
ลดความเหลื่อมล ้าและส่งเสริมความเป็นธรรมที่ชัดเจน  
 

กรอบแนวคิด : ความเหลื่อมล ้าในสังคม  
ความเหลื่อมล้ า คือ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เสมอภาค หรือสถานการณ์ท่ีกลุ่มบุคคลใน

สังคมก็มีบางอย่างไม่เท่ากัน  
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเหลื่อมล ้าหรือความไม่เป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ นใน

ระดับประเทศล้วนมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในแง่ของเหตุและผล และยังส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น กล่าวคือ 
ความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล ้าและไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมเป็นอุปสรรคส้าคัญท้าให้คนในสังคม
จ้านวนหนึ่งขาดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศหรือบริการสาธารณะของรัฐ ใน
ขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและหรือมีสถานภาพทางสังคมในระดับต่้าย่อมมีโอกาสน้อยกว่าในการเข้าถึง
แหล่งอ้านาจทางการเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีรายได้มากและมีสถานภาพทางสังคมสูง 
 ซึ่งการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล ้าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นแบ่งออกเป็น 
3 มิติ ได้แก่  

1.) มิติการเมือง โดยให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการเชิงพื นที่ การใช้กฎหมายและอ้านาจในการ
บริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม และสิทธิและเสรีภาพในการรับการเยียวยาจากภาครัฐ  

2.) มิติด้านเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหา
รายได้ในภาวะวิกฤต การส้ารวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ และ  

3.) มิติด้านสังคม โดยความส้าคัญกับการสร้างความตระหนักและจิตส้านึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม / New 
Normal การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง ความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น 

โครงการรางวัลพระปกเกล้า มีกรอบแนวคิดในประเด็นการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การใหค้วามส้าคัญกับการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม คือ 

• มีการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่ก้ากับดูแล 
• มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน

ให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่าการสงเคราะห์ประชาชน 
• มี กล ไกรู ปแบบต่ า ง  ๆ  ภาย ในหน่ วยงาน เ พ่ือการลดความ เหลื่ อมล ้ า และส่ ง เสริ มความ 

เป็นธรรมในพื นท่ี  
• มีการน้าเอาองค์ความรู้ที่เป็นระบบและแนวทางที่เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่นมาก้าหนดเป็นแนวทาง

และมาตรการในการจัดการกับปัญหา 
• ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส้าคัญกับประเด็นความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมในสังคมและก้าหนด

เป็นนโยบายในการแถลงต่อสภาท้องถิ่น  
• มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื นที่ท้าการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความ

ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในพื นที่ 
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• มีการผนึกก้าลังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาควิชาการ กลุ่มองค์กรอาสาสมัครเอกชน อปท.
และกลุ่มคนในท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็น
ธรรมที่เกิดขึ นในท้องถิ่น  

• มีนวัตกรรมเพื่อความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ นในท้องถิ่น  
 
เกณฑ์การประเมิน 

จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความเหลื่อมล ้าในสังคม การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านการลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี  

 หมวดที่ 1 ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องกระท้า หรือต้องด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่  ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น แต่งตั งตัวแทน
ประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดท้าแผนการ
จัดซื อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี  จะเป็นพื นฐานส้าคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ท้างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในระดับเบื องต้น 

 หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในสังคม เป็นการพิจารณาประเมินภาวะผู้น้า 
การให้ความส้าคัญและการเตรียมความพร้อมทั งในด้านบุคลากร งบประมาณ กลไกการด้าเนินงาน ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ น ก า ร ร อ ง รั บ ภ า ร กิ จ ใ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม แ ล ะ ล ด 
ความเหลี่อมล ้า โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การก้าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ด้าเนินการในแต่ละปี ว่ามีการให้ความส้าคัญในประเด็นการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลี่อมล ้ามากน้อยเพียงใด นอกจากนี  ยังพิจารณาจากข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานการณ์
ความเหลื่อมล ้าหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นข้อมูลส้าคัญในการวางนโยบายการท้างาน
ขององค์กรและการการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่ก้ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในการส่งเสริมให้มีบทบาทในการลดความเหลื่อมล ้าและส่งเสริมความ
เป็นธรรมที่ชัดเจน รวมทั งมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื นที่ท้าการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้ างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในพื นที่เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สมาขิกสภาท้องถิ่นขาดองค์ความรู้และความตระหนักในเรื่องนี  

 หมวดที่ 3 การจัดท้าโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
เป็นการพิจารณาจากการท้างานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่ และสะท้อนถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหาของ
ประชาชนในพื นที่อย่างสร้างสรรค์ สะท้อนแนวทางการจัดการปัญหาและการพัฒนาที่ส่ง เสริมการลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม  อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม การพัฒนางานด้านสาธารณสุข การ
พัฒนาการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

 หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการ
พิจารณาประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั งในรูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตส้านึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ และที่
ส้าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั งนี เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัย
ส้าคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมุ่งเน้น
การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า และการผนึกก้าลังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐ ภาค
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วิชาการ กลุ่มองค์กรอาสาสมัครเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มคนในท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือ
เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ นในท้องถิ่น  

 หมวดที่  5 โครงการ/กิจกรรมที่ โดดเด่น เป็น เลิศด้านลดความเหลื่ อมล้้ า ในสั งคม 
เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการด้าเนินงานที่เป็น
รูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณาโครงการกิจกรรม ดังเช่น 

 (1) กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาชุมชน ที่มุ่ง “การเป็น
ชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคี
เครือข่าย ด้วยขบวนที่โปร่งใส เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย   

 (2) กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการ
ทางสังคมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนเป็นหลัก
ส้าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะวิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รั บ
บริการที่สามารถทั่วถึง ทั งนี บทบาทส้าคัญของ อปท. พบเป็นหน่วยงานที่ เสริมสร้างให้เกิดระบบบริการทาง
สังคม ประสานสิทธิและประสานทรัพยากรไปยังหน่วยภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการเสริมสร้างและให้บริการตามสิทธิที่กลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ พึงได้รับ นั่นคือ บทบาทของการเป็น
หน่วยพิทักษ์สิทธิแก่สมาชิกในชุมชน ให้รับรู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิ และได้รับสิทธิดังกล่าว    

 (3) กิจกรรม/โครงการ มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ กระบวนการท้างานที่ชัดเจนโดยการ
ท้างานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวมเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้ หมายถึงยังพบว่า การ
พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน ซึ่งมีแนวทางการให้บริการที่มิใช่การมุ่งสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือเบื องต้นเท่านั น ยังพบว่า มีการพัฒนาต่อยอดในการลดความเหลื่อมล ้า โดยการผลักให้เข้าถึงสิทธิอัน
พึงไดร้ับ 

 (4) กิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสิทธิบริการ ท้าให้ผู้
เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย 
เป็นต้น  

 ฉะนั น กิจกรรม/โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ ควรจะสะท้อนถึงการเป็น
หน่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าทางสังคมได้ภายใต้บทบาทหน้าที่ส้าคัญ คือ การเป็น
หน่วยจัดบริการทางสังคมขั นพื นฐานส้าหรับสมาชิกชุมชน ประสานสิทธิและประสานทรัพยากร ตลอดจนระดม
ทรัพยากรทางสังคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยการเชื่อมประสานและสร้างเครือข่ายเพ่ือ
เชื่อมโยงการประสานงานระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในชุมชน และสวัสดิการของสมาชิก
ในชุมชน  ผ่านกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ โดยการให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและ
การด้าเนินกิจกรรม น้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือลดความเหลื่อมล ้าที่เกิดในสังคม ส่งเสริมให้เกิดความที
ยมกันในการเข้าถึงบริการ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคมจ้าเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการลดความเหลื่อมล ้าในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดัง
แผนภาพต่อไปนี  

แผนภาพที่ 7 :  
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แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 
ประเภท การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการลด

ความเหล่ือมล า้ในสังคม

1. ตวัชี้วดัขั้น
พื้นฐาน 

2. การจดัการ
องค์กรเพ่ือลดความ
เหล่ือมล า้ในสังคม

3. การจดัท า
โครงการและบริการ

สาธารณะที่
ตอบสนองการลด
ความเหล่ือมล า้ใน

สังคม

4. การส่งเสริม
ศักยภาพองค์กร
ภาคเีครือข่ายและ
ความเข้มแข็งของ

ประชาชน

5. โครงการ/
กจิกรรมทีโ่ดดเด่น
เป็นเลศิด้านลด
ความเหล่ือมล า้ใน

สังคม 
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แผนภาพที่ 8 : 
 แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด ประเภท การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการลด

ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม

1. ตวัช้ีวดัขั้น
พ้ืนฐาน 

2. การจัดการ
องค์กรเพ่ือลด
ความเหล่ือมล า้

ในสังคม

3. การจัดท า
โครงการและ

บริการสาธารณะที่
ตอบสนองการลด
ความเหล่ือมล า้ใน

สังคม

4. การส่งเสริม
ศักยภาพองค์กร
ภาคเีครือข่ายและ
ความเข้มแขง็
ของประชาชน

5. โครงการ/
กจิกรรมทีโ่ดด
เด่นเป็นเลศิด้าน
ลดความเหล่ือม
ล า้ในสังคม 

1.1 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตั งและประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.4 การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลตา่งๆ ที่ส้าคัญให้ประชาชนทราบ 
1.5 กระบวนการจัดซื อจัดจา้ง และกระบวนการควบคุมภายใน 
1.6 การให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 
 

2.1 การก้าหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ 
2.2 การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรอื คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูล 
2.4 การศึกษาวิจัย 
2.5 การพัฒนาบุคลากร 
2.6 กลไกหรือคณะท้างาน 
2.7 การตั งหน่วยงานภายในเพื่อแก้ไขปญัหา/ติดตามการแก้ไขปัญหา 
2.8 มีต้าแหน่ง หรือ มีเจา้หนา้ที่ของท้องถิ่น หรือ มีอาสาสมัคร 

3.1 การจัดท้าโครงการเพื่อการเคารพสิทธ์ิของตนเองและผู้อื่น 
3.2 การจัดท้าโครงการเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในมติิต่าง ๆ 
3.3 การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม ่

4.1 การส่งเสรมิศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
4.2 การเสรมิสร้างส้านึกพลเมือง (Civic 
Education) 
 

การด้าเนินโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็น
เลิศ เลิศ ซึ่งแสดงถึงการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
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ข้อแนะน าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 

 

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า เป็นการวัด “ภารกิจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก” ตามภารกิจความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนั นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าร่วมควรมีการเตรียมความพร้อมในการด้าเนินการ โดยมีข้อแนะน้า
ดังต่อไปนี  

(1) รางวัลพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกสมัครได้ 1 
ประเภท ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง โดยกรอกใบสมัคร และจัดเตรียมเอกสารผลงานแยกตาม
ประเภทรางวัล  

(2) ตั งคณะท้างานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่าย/กอง/ส้านัก จ้านวน 1 ชุด เพ่ือรวบรวมผลงานที่
กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ โดยคณะท้างานนี ควรเริ่มต้นจากการท้าความเข้าใจต่อ “กรอบแนวคิดและ
ตัวชี วัด” ที่สถาบันฯ ได้ก้าหนดไว้ในแต่ละประเภทรางวัล 

(3) จัดประชุมร่วมกันอีกครั ง  เพ่ือร่วมกันทบทวนกิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ด้าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีกิจกรรม/โครงการ/การการกระท้าใดๆ ที่สอดคล้องหรือบรรลุถึง
ตัวชี วัดดังกล่าว และอยู่ในภารกิจของหน่วยงานใด 

(4) มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละฝ่าย/กอง/ส้านักที่เป็นคณะท้างานงานฯ กลับไปรวบรวมผลงานที่
ด้าเนินการในปีงบประมาณที่ระบุตามที่ได้ช่วยกันแยกแยะไว้แล้วตามข้อ 2  ทั งนี สิ่งที่ต้องค้านึงถึงคือ หากมี
ผลงานที่จะน้าเสนออยู่มาก ควรร่วมกันพิจารณาเลือกผลงานที่โดดเด่น เป็นความคิดสร้างสรรค์ มีผลส้าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั งไว้จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง  

(5) การน้าเสนอผลงานประกอบในแต่ละตัวชี วัด ไม่ควรน้ามาตัดต่อหรือปะติด แต่ควรมีการเรียบเรียง
เนื อหาของผลงานให้มีความกระชับ เพ่ือให้คณะกรรมการเห็นเนื อหา ที่ชัดเจน และตรงประเด็น  

(6) การกรอกเอกสารใบสมัครและการจัดท้าเอกสาร  
(6.1)  ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพ่ือความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร

หลักฐาน 
(6.2)  การแนบเอกสารหลักฐาน ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานก้ากับให้ชัดเจนตามข้อ

ค้าถามท่ีต้องการแนบเอกสารประกอบ 

** ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควร
ให้ความส้าคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อค้าถามตามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบใน
ข้อที่ให้แนบเอกสารหลักฐาน และที่ส้าคัญอย่างยิ่งต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบค้าถามอย่างเคร่งครัด 
**    

(7) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยอาจให้ผู้บริหารหรือคณะท้างานช่วยกันวิพากษ์รูปแบบและ
เนื อหา เพ่ือให้ผู้รวบรวมได้น้าไปปรับแก้ก่อนส่งผลงานจริง 

(8) จัดส่งผลงานตามช่องทางและระยะเวลาที่สถาบันฯ ก้าหนดพร้อมตรวจสอบการได้รับเอกสาร 
หมายเหตุ   
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(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครในประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม มีหลักเกณฑ์ขั นต้น โดยต้องมีความชัดเจนที่แสดงให้เห็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั งแต่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ นไป หรือร่วมกับหน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ 
เป็นต้น 
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แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบ 
รางวัลพระปกเกล้า 

 

 

 
ค้าชี แจงเบื องต้น 
 

(1)  ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารหลักฐาน 
(2)  การแนบเอกสารหลักฐาน ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานก้ากับให้ชัดเจนตามข้อค้าถาม

ที่ต้องการแนบเอกสารประกอบ 
(3) ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อค้าถามตาม

ข้อเท็จจริง  
 ข้อใดระบุให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ จะต้องมีเอกสารแนบประกอบตามข้อเท็จจริง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบค้าถามอย่างเคร่งครัด    
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1.1 แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 
ข้อค าถาม ค าอธิบาย 

หมวดที่ 1 การจัดท าแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 6 ค้าว่า “วิสัยทัศน์/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น”  

หมายถึง อบจ. มีวิสัยทัศน์/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

โดยจะต้องระบุ วิสัยทัศน์/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่
เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใสของอบจ. และ วิสัยทัศน์/ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ข้อ 7 ค้าว่า “การมีส่วนร่วมในการจัดท้าหรือปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. ได้เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท้าหรือปรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุ วิธีการเปิดโอกาส และ หน่วยงานที่เข้ามามี
ส่วนร่วม  

ข้อ 8 ค้าว่า “บทบาทหลักในการประสานแผน
ระหว่างส่วนราชการและ อปท.ในจังหวัด  

หมายถึง อบจ. ได้แสดงบทบาทหลักในการประสานแผนระหว่าง
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างเรื่องที่มีการประสาน หน่วยงานที่
ประสาน วิ ธีการประสานงาน และ ผลที่ เกิดขึ นจากการ
ประสานงาน 

ข้อ 9 ค้าว่า “การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  หรื อ  คณะกรรมการติ ดตามและ
ประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น  ที่ ม า จ าก
หลากหลายกลุ่ม” 

หมายถึง อบจ. มีการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการ  กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงานนอกกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมหรือสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ  

โดยจะต้องระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 10 ค้าว่า “การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. ให้หน่วยราการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน มีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประเภทที่ 1 
รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผล และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ประเมินผล (พร้อมแนบเอกสาร) 

หมวด 2 : การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ 
ข้อ 11 ค้าว่ า  “การมีส่ วนร่ วมในการจัดท้ า
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบจ.” 

หมายถึง อบจ. เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายในจังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ. 

โดยจะต้องระบแุผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วม 

ข้อ 12 ค้าว่า “เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และ
องค์กร มีส่วนร่วมในการด้าเนินแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมกับการ
ด้าเนินการ” 

หมายถึง อบจ. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วน
ร่วมในการด้าเนินแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ มี
ส่วนร่วมกับการด้าเนินการ 

โดยจะต้องระบุการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมริเริ่ม หรือเสนอ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ร่วมให้ข้อมูลฯ ร่วมตัดสินใจ
ฯ ร่วมด้าเนินการฯ และ ร่วมติดตามฯ ตลอดจนระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วม  

ข้อ 13 ค้าว่า “การจัดท้าฐานข้อมูล”   หมายถึง หมายถึง อบจ. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/
บริการสาธารณะ ที่ส้าคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วนต่างๆ  

โดยจะต้องระบุชื่ออฐานข้อมูลที่จัดท้า และวิธีการน้าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 14 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม เช่น 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้
ความหลากหลายทางเชื อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 15 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับด้าน
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการและแก้ไขปัญหาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(COP 26,27)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA)  การอนุรักษ์คุ้มครอง บ้ารุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และ
ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  เช่น 
กิ จ ก ร รมผั ง เ มื อ ง แล ะปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ เ พ่ื อ ก า รจั ดส ร ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หรือพลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื นถิ่น การรองรับความเสี่ยง
ด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 16 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุน
สวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 17 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ ปั ญ ญ า  ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั ง
ของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย”  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามทั งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย 
เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดท้าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การ
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิด้ารงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั งเดิมตามความสมัครใจได้
อย่างสงบสุข 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 18 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เ พ่ือสนับสนุนการให้บริการ หรือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 19 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์
หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 20 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความ     
ท้าทายใหม่เฉพาะพื นที”่ 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงใน
พื นที่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ภัย
จาก Cyber แก็งค์ Call center การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็น
ต้น  
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โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/

กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

ข้อ 21 ค้าว่า “การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง” 

หมายถึง อบจ. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง 
โดยจะต้องระบุปแบบ วิธีการวางระบบ และผลจากการวาง

ระบบควบคุมภายใน 
ข้อ 22 ค้าว่า “วิธีการส่งเสริมและอ้านวยความ
สะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม
ให้แก่ อปท.” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกให้
ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท. 

โดยจะต้องระบุวิธีการส่งเสริมและอ้านวยความสะดวก และ
ผลการจากการอ้านวยความสะดวก 

ข้อ 23 ค้าว่า “บัญชีผู้เสียภาษีน ้ามัน และการ
จัดเก็บภาษ”ี 

หมายถึง อบจ.มีการจัดท้าบัญชีผู้เสียภาษีน ้ามัน และสามารถจัดเก็บ
ภาษ ี

โดยจะต้องระบุ จ้านวนผู้เสียภาษีน ้ามันทั งหมด และจ้านวนที่
สามารถจัดเก็บได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 24  ค้าว่า การจัดท้าบัญชีผู้เสียค่าธรรมเนียม
การเข้าพักโรงแรมและการจัดเก็บภาษีได้  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าบัญชีผู้เสียค่าธรรมเนียมการเข้าพัก
โรงแรม และสามารถจัดเก็บภาษีได ้ 

โดยจะต้องระบุจ้านวนผู้เสียค่าธรรมเนียมการเข้าพักโรงแรม
และจ้านวนที่สามารถจัดเก็บได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 25 ค้าว่า “วิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหา
การทุจริต” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริต  
โดยจะต้องระบุวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหา

การทุจริต  และ ระบุวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหา
การทุจริต ตลอดจนระบุ ผลจากการมีป้องกันปัญหาการทุจริต 

ข้อ 26 ค้าว่า “วิธีการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การ
ตรวจรับการจ้าง/โครงการ” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การตรวจรับการจ้าง/โครงการ  

โดยจะต้องระบุระบุรูปแบบ/วิธีการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ พร้อมแนบเอกสาร และผลที่เกิดขึ น 

ข้อ 27 ค้าว่า “การส่งเสริมการจัดท้านวัตกรรม
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วม”  

หมายถึง อปท. มีการส่งเสริมการจัดท้านวัตกรรมการบริหาร
การเงินการคลังท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เช่น การจัดท้างบประมาณ
ที่ค้ านึ งถึ งมิติหญิงชายส้ าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ( Gender 
Responsive Budgeting: GRB) หรือ การจัดสรรงบประมาณมี
การค้านึงถึงความจ้าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั งนี  เพื่อความเป็นธรรม 

โดยจะต้องระบุนวัตกรรมที่จัดท้าขึ น วิธีการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม ผลจากการส่งเสริมนวัตกรรม (พร้อมแนบเอกสาร) 

ข้อ 28 ค้าว่า “วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารจัดการงานคลังท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท.มีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
จัดการงานคลังท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุ รูปแบบ/วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
งานคลังท้องถิ่น และผลจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 29 ค้าว่า “ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภาอบจ.” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทาง
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภาอปท.  

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง วิธีการให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น ชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่ประชาชน
มีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร และ ผลจากการที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น 

ข้อ 30 ค้าว่า “การแจ้งผลการประชุมสภาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนทราบ” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา สภา อบจ. มีการแจ้งผลการประชุม
สภาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ  

โดยจะต้องระบุวิธีการแจ้งผลการประชุมและผลจากการ
แจ้งข้อมูล 

ข้อ 31 ค้าว่า “บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชน” 

หมายถึง สภา อบจ. มีบทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นและพัฒนา
ชุมชน  

โดยจะต้องระบุบทบาทที่ด้าเนินการ วิธีการด้าเนินบทบาท 
และผลที่เกิดขึ น 

ข้อ 32 ค้าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภา อบจ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม” 

หมายถึง อบจ.. มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา อบจ. ให้สามารถเข้าถึงประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร) 

ข้อ 33 ค้าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้เข้าถึงกิจการสภา”  

หมายถึง  อบจ. มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพประชาชนให้เข้าถึงกิจการสภา เช่น จัดท้ากิจกรรม
สภาสัญจร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจสภา การกระตุ้นให้การ
ตระหนักคิดและการแสดงความคิดเห็น การก้าหนดระยะเวลารับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ การ
ใช้ภาษาสื่อสารที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ เช่น การใช้ภาษาถิ่น 
ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร) 

หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ข้อ 34 ค้าว่า “วิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่หลากหลาย
ช่องทาง และมีการเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล 
ออนไลน์ เทคโนโลยีต่าง ๆ” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่หลากหลายช่องทาง และมีการเผยแพร่
ผ่านระบบดิจิทัล ออนไลน์ เทคโนโลยีต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุวิธีการเผยแพร่ และผลที่เกิดขึ น 

ข้อ 35 ค้าว่า “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา อบจ. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการและกิจกรรมที่ท้องถิ่นด้าเนินการ ผลการด้าเนินงานของ
ท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากรค่าธรรมเนียม 



36 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายของท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการ
จัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ข้อมูล
อ่ืน ๆ  

โดยจะต้องระบุวิธีการเผยแพร ่และผลที่เกิดขึ น 
ข้อ 36 ค้าว่า “วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน และมีความสามารถในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน 
และมีความสามารถในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชน  

โดยจะต้องระบรุปูแบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจ้านวนเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมการ
จัดการ 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 37 ค้าว่า “การจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุรูปแบบกิจกรรม เนื อหาในส่งเสริมการเรียน  
รู้ฯ ผลการด้าเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 38 ค้าว่า “การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 39 ค้าว่า “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 40 ค้าว่า “การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 41 ค้าว่า “การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น
ของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 42 ค้าว่า “การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และ
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เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน  

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 43 ค้าว่า “การส่งเสริมศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ” 

หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ. 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 44 ค้าว่า “ประชาชนมีการแสดงบทบาทใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบจ.”  

หมายถึง ประชาชนมีการแสดงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ.  

โดยจะต้องระบุ บทบาทของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ. อัน
เนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน 

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อ 45 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

หมายถึง อบจ.. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงานเป็นที่ยอมรับ 
หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ นมาใหม่ คิดค้นขึ นมาใหม่ 
หรือพัฒนาต่อยอดขึ นใหม่ และไม่ได้เป็นการท้างานในลักษณะของ
งานประจ้าที่ท้าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อน
ความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อพึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นที่จะส่งประกวด 
1) เน้นการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย” 

อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุก
กิจกรรม/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่า
ด้วยเรื่องของ “การตรวจสอบจริง ด้าเนินการจริง และแก้ไข” 

2) เน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ท้าให้ลด
งบประมาณในการด้าเนินโครงการ แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด้าเนินโครงการ  

3) เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน เป็น
โครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและต่อยอดปฏิบัติ 

4) เน้นการท้างานการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงง่าย 
พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และผลลัพธ์สู่การต่อยอด
การพัฒนา 

*** ระบุ รายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบเอกสารและภาพ
โครงการ ทั งนี ไม่จ้ากัดจ้านวนแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม 
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โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใส
อย่างน้อย 1 โครงการ และ โครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง 1 โครงการ ** 
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1.2 แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล (อบต.) / เทศบาล / เมืองพัทยา  

 
ข้อค าถาม ค าอธิบาย 

หมวดที่ 1 การจัดท าแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 6 ค้าว่า “วิสัยทัศน์/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น”  

หมายถึง อปท. มีวิสัยทัศน์/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

โดยจะต้องระบุ วิสัยทัศน์/ นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่
เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใสของ อปท. และ วิสัยทัศน์/ นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ข้อ 7 ค้าว่า “การมีส่วนร่วมในการจัดท้าหรือปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. ได้เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดท้าหรือปรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุ วิธีการเปิดโอกาส และ หน่วยงานที่เข้ามามี
ส่วนร่วม  

ข้อ 8 ค้าว่า “การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  หรื อ  คณะกรรมการติ ดตามและ
ประ เมิ นผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น  ที่ ม า จ าก
หลากหลายกลุ่ม” 

หมายถึง อปท. มีการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการ  กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มแรงงานนอกกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมหรือสถานการณค์วามรุนแรง ฯลฯ  

โดยจะต้องระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 9 ค้าว่ า  “การมีส่ วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. ให้หน่วยราการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน มีส่วน
ร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

โดยจะต้องระบุระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล และการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ประเมินผล (พร้อมแนบเอกสาร) 

หมวด 2 : การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ 
ข้อ 10  ค้าว่า “การแสดงบทบาทในการประสาน
ความร่วมมือ” 

หมายถึง อปท. มีโครงการ/กิจกรรมที่ อปท. มีบทบาทในการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลุ่ม/องค์กรในชุมชน เพ่ือ
จัดท้าโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน  

โดยจะต้องระบุตัวย่าง เรื่องทีมีการประสานความร่วมมือ 
วิธีการประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่ประสาน และผลจากการ
ประสานความร่วมมือ 
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ข้อ 11 ค้าว่า “เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และ
องค์กร มีส่วนร่วมในการด้าเนินแผนงาน หรือ 
โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมกับการ
ด้าเนินการ” 

หมายถึง อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วน
ร่วมในการด้าเนินแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ มี
ส่วนร่วมกับการด้าเนินการ 

โดยจะต้องระบุการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมริเริ่ม หรือเสนอ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ร่วมให้ข้อมูลฯ ร่วมตัดสินใจ
ฯ ร่วมด้าเนินการฯ และ ร่วมติดตามฯ ตลอดจนระบุแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนร่วม  

ข้อ 12 ค้าว่า “การส่งเสริมและมีช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. ได้ส่งเสริมและมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะต้องระบุวิธีการส่งเสริมและช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมสนับสนุนงบประมาณ และ ระบุผลการสนับสนุนงบประมาณ
ของประชาชน (พร้อมแนบเอกสาร) 

ข้อ 13 ค้าว่า “การจัดท้าฐานข้อมูล”   หมายถึง อปท. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/บริการ
สาธารณะ ที่ส้าคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วนต่างๆ  

โดยจะต้องระบุชื่ออฐานข้อมูลที่จัดท้า และวิธีการน้าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 14 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม เช่น 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้
ความหลากหลายทางเชื อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 15 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับด้าน
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการและแก้ไขปัญหาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(COP 26,27)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA)  การอนุรักษ์คุ้มครอง บ้ารุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และ
ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน  เช่น 
กิ จ ก ร รมผั ง เ มื อ ง แล ะปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน์ เ พ่ื อ ก า รจั ดส ร ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก 
หรือพลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื นถิ่น การรองรับความเสี่ยง
ด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
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ข้อ 16 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน” 

หมายถึง อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุน
สวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 17 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี  ภู มิ ปั ญ ญ า  ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั ง
ของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย”  

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามทั งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์  และของชาติไทย 
เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดท้าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การ
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิด้ารงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั งเดิมตามความสมัครใจได้
อย่างสงบสุข 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 18 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 19 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์
หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที”่ 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 20 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความ     
ท้าทายใหม่เฉพาะพื นที”่ 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่  เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงใน
พื นที่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ภัย
จาก Cyber แก็งค์ Call center การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็น
ต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
ข้อ 21 ค้าว่า “การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง” 

หมายถึง อปท. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุปแบบ วิธีการวางระบบ และผลจากการวาง

ระบบควบคุมภายใน 
ข้อ 22 ค้าว่า “วิธีการส่งเสริมและอ้านวยความ
สะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม
ให้แก่ อปท.” 

หมายถึง อปท.มีวิธีการส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกให้
ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท. 

โดยจะต้องระบุวิธีการส่งเสริมและอ้านวยความสะดวก และ
ผลการจากการอ้านวยความสะดวก 

ข้อ 23 ค้าว่า “วิธีการหรือแนวทางในการสร้าง
ความเป็นธรรม และทั่วถึงในการจัดเก็บภาษี 
อากร ค่าธรรมเนียม” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการหรือแนวทางในการสร้างความเป็นธรรม 
และท่ัวถึงในการจัดเก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียม 

โดยจะต้องระบุ วิธีการหรือแนวทางในการสร้างความเป็น
และท่ัวถึง และ ระบุ ผลจากการด้าเนินการ 

ข้อ 24  ค้าว่า “ผู้เสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม 
และจ้านวนผู้ค้างภาษี อากร ค่าธรรมเนียม” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา อปท. มีผู้เสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม 
และผู้ค้างภาษี อากร ค่าธรรมเนียม  

โดยจะต้องระบุจ้านวนผู้เสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม และ
จ้านวนผู้ค้างภาษี อากร ค่าธรรมเนียม พร้อมค้านวณร้อยละของผู้
เสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม  

ข้อ 25 ค้าว่า “วิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหา
การทุจริต” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริต  
โดยจะต้องระบุวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหา

การทุจริต  และ ระบุวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหา
การทุจริต ตลอดจนระบุ ผลจากการมีป้องกันปัญหาการทุจริต 

ข้อ 26 ค้าว่า “วิธีการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การ
ตรวจรับการจ้าง/โครงการ” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การตรวจรับการจ้าง/โครงการ  

โดยจะต้องระบุระบุรูปแบบ/วิธีการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู้ พร้อมแนบเอกสาร และผลที่เกิดขึ น 

ข้อ 27 ค้าว่า “การส่งเสริมการจัดท้านวัตกรรม
การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วม”  

หมายถึง อปท. มีการส่งเสริมการจัดท้านวัตกรรมการบริหาร
การเงินการคลังท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เช่น การจัดท้างบประมาณ
ที่ค้ านึ งถึ งมิติหญิงชายส้ าหรับหน่วยงานภาครัฐ  ( Gender 
Responsive Budgeting: GRB) หรือ การจัดสรรงบประมาณมี
การค้านึงถึงความจ้าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคล ทั งนี  เพื่อความเป็นธรรม 

โดยจะต้องระบุนวัตกรรมที่จัดท้าขึ น วิธีการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม ผลจากการส่งเสริมนวัตกรรม (พร้อมแนบเอกสาร) 

ข้อ 28 ค้าว่า “วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารจัดการงานคลังท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท.มีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบริหาร
จัดการงานคลังท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุ รูปแบบ/วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
งานคลังท้องถิ่น และผลจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

หมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 29 ค้าว่า “ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภา อปท.” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทาง
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภาอปท.  
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง วิธีการให้ประชาชน

แสดงความคิดเห็น ชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่ประชาชน
มีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร และ ผลจากการที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น 

ข้อ 30 ค้าว่า “ข้อบัญญัติ (อบต./เทศบาล/เมือง
พัทยา) ที่เสนอโดยประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน 
และภาคประชาชน” 

หมายถึง สภาท้องถิ่น มีข้อบัญญัติ (อบต./เทศบาล/เมือง
พัทยา) ที่ เสนอโดยประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และภาค
ประชาชน  

โดยจะต้องระบุชื่อข้อบัญญัติ พร้อมแนบข้อบัญญัติ   และ
วิธีการเผยแพร่) 

ข้อ 31 ค้าว่า “การแจ้งผลการประชุมสภาท้องถิ่น 
ให้ประชาชนทราบ” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา สภาท้องถิ่นมีการแจ้งผลการประชุม
สภาท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ  

โดยจะต้องระบุวิธีการแจ้งผลการประชุมและผลจากการ
แจ้งข้อมูล 

ข้อ 32 ค้าว่า “บทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชน” 

หมายถึง สภาท้องถิ่นมีบทบาทการบริหารจัดการท้องถิ่นและ
พัฒนาชุมชน  

โดยจะต้องระบุบทบาทที่ด้าเนินการ วิธีการด้าเนินบทบาท 
และผลที่เกิดขึ น 

ข้อ 33 ค้าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้สามารถเข้ าถึ ง
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่ วถึง  และ
ครอบคลุม” 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึง
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และครอบคลุม 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร) 

ข้อ 34 ค้าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้เข้าถึงกิจการสภา”  

หมายถึง  อปท. มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพประชาชนให้เข้าถึงกิจการสภา เช่น จัดท้า
กิจกรรมสภาสัญจร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจสภา การกระตุ้นให้
การตระหนักคิดและการแสดงความคิดเห็น การก้าหนดระยะเวลา
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้สอดคล้องกับบริบทของพื นที่ 
การใช้ภาษาสื่อสารที่ง่ายต่อการสร้างความเข้าใจ เช่น การใช้ภาษา
ถิ่น ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรม วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร) 

หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ข้อ 35 ค้าว่า “วิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่หลากหลาย
ช่องทาง และมีการเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล 
ออนไลน์ เทคโนโลยีต่าง ๆ” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่หลากหลายช่องทาง และมีการเผยแพร่
ผ่านระบบดิจิทัล ออนไลน์ เทคโนโลยีต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุวิธีการเผยแพร่ และผลที่เกิดขึ น 

ข้อ 36 ค้าว่า “การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ” 

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา อปท. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น 



44 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โครงการและกิจกรรมที่ท้องถิ่นด้าเนินการ ผลการด้าเนินงานของ
ท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากรค่าธรรมเนียม 
ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายของท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการ
จัดซื อจัดจ้าง ขั นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ข้อมูล
อ่ืน ๆ  

โดยจะต้องระบุวิธีการเผยแพร ่และผลที่เกิดขึ น 
ข้อ 37 ค้าว่า “วิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน และมีความสามารถในการแก้ไข
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน” 

หมายถึง อปท.มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน 
และมีความสามารถในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชน  

โดยจะต้องระบรุปูแบบการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และจ้านวนเรื่องที่ร้องเรียน พร้อมการ
จัดการ 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 38 ค้าว่า “การจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆ” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุรูปแบบกิจกรรม เนื อหาในส่งเสริมการเรียน  
รู้ฯ ผลการด้าเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 39 ค้าว่า “การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 40 ค้าว่า “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 41 ค้าว่า “การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 42 ค้าว่า “การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชน
ท้องถิ่นของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
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ข้อ 43 ค้าว่า “การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และ
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน  

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 44 ค้าว่า “การส่งเสริมศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ” 

หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อปท. 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 45 ค้าว่า “ประชาชนมีการแสดงบทบาทใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับ อปท.”  

หมายถึง ประชาชนมีการแสดงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อปท.  

โดยจะต้องระบุ บทบาทของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อปท. อัน
เนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน 

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ข้อ 46 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของการด้าเนินงาน ผลการด้าเนินงานเป็นที่ยอมรับ 
หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ นมาใหม่ คิดค้นขึ นมาใหม่ 
หรือพัฒนาต่อยอดขึ นใหม่ และไม่ได้เป็นการท้างานในลักษณะของ
งานประจ้าที่ท้าอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อน
ความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อพึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นที่จะส่งประกวด 
5) เน้นการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย” 

อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุก
กิจกรรม/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่า
ด้วยเรื่องของ “การตรวจสอบจริง ด้าเนินการจริง และแก้ไข” 

6) เน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ท้าให้ลด
งบประมาณในการด้าเนินโครงการ แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด้าเนินโครงการ  

7) เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน เป็น
โครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและต่อยอดปฏิบัติ 

8) เน้นการท้างานการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงง่าย 
พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และผลลัพธ์สู่การต่อยอด
การพัฒนา 
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*** ระบุ รายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบเอกสารและภาพ

โครงการ ทั งนี ไม่จ้ากัดจ้านวนแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม 
โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใส
อย่างน้อย 1 โครงการ และ โครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง 1 โครงการ ** 
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2.1 แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.)  
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 6 ค้าว่า “การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายรับรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ประชาชนทราบ 

หมายถึง อบจ. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลรายรับรายจ่ายที่เผยแพร่ วิธีการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย และผลการเผยแพร่ 

ข้อ 7 ค้าว่า “การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ด้าเนินการ”  

หมายถึง อบจ. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างก่อนหรือระหว่างการด้าเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้รับทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างที่เผยแพร่ 
วิธีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูลการจัดซื อจัดจ้าง และผล
การเผยแพร่ 

ข้อ 8 ค้าว่า “การแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างให้ประชาชนทราบW 

หมายถึง อบจ. แจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างให้ประชาชน
ทราบ 

โดยจะต้องระบุ วิธีการแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
(พร้อมแนบเอกสาร) และผลการแจ้งข้อมูลผลการด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้าง 

ข้อ 9 ค้าว่า “การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง” 

หมายถึง อบจ. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง 
โดยจะต้องระบุรูปแบบ วิธีการวางระบบ และผลจากการวาง

ระบบควบคุมภายใน 
ข้อ 10 ค้าว่า “ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภา อบจ.”   

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อบจ. 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง วิธีการให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น  ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม (พร้อมแนบเอกสาร) และ ผลจากการที่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อปท. 

ข้อ 11 ค้ าว่ า  “วิ ธีการให้ประชาชนได้รับรู้
โครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่
ด้าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับรู้โครงการ/กิจกรรม  
หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ประเภทที่ 2 
รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 12 ค้าว่า  การก้าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

หมายถึง อบจ. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

โดยจะต้องระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 13 ค้าว่า กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการท้างานใน
รูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ 

หมายถึง อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการ
ท้างานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ 

โดยจะต้อง ระบุกิจกรรม วิธีการพัฒนาบุคลากร และผลจาก
การด้าเนินการ 

ข้อ 14 ค้าว่า “การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  หรื อ  คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”  

หมายถึง อบจ. มีการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมหรือสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ) 

โดยจะต้องระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 15 ค้าว่า “ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ
และความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะ
บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU)”  

หมายถึง อบจ. มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือ
แบบเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรภาคเอกชน 

โดยจะต้องระบุรายละเอียดพร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 16 ค้าว่า “การระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. กับ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีการ
ระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุวิธีการระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน 
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้ อ  17 ค้ า ว่ า  “ ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม ท้ อ ง ถิ่ น
ภายในประเทศ” 

หมายถึง อบจ. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ 
โดยจะต้องระบุชื่อสมาคมท้องถิ่นในประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิก 

บทบาทของ อบจ. ในฐานะสมาชิก และสิ่งที่ด้าเนินการร่วมกัน 
ข้อ 18 ค้าว่า “ความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม 
หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพอ่ืน 
ๆ” 

หมายถึง อบจ. มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็นสมาชิก
สมาคม/ชมรมของวิชาชีพอ่ืน ๆ 

โดยจะต้องระบุอสมาคม/ชมรมของวิชาชีพที่มีความร่วมมือ หรือ
ร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิก บทบาทของ อปท. ในฐานะสมาชิก สิ่ง
ที่ด้าเนินการร่วมกัน 

ข้อ  19 ค้ าว่ า  “ความร่ วมมือกับองค์กร ใน
ต่างประเทศ” 

หมายถึง อบจ. มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ 
โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และชื่อ

องค์กรในต่างประเทศท่ีให้ความร่วมมือ 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 20 ค้าว่า “การจัดท้าฐานข้อมูลของเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

โดยจะต้องระบุจ้านวนเครือข่ายของ อบจ. พร้อมยกตัวอย่าง
เครือข่าย ระบุชื่อเครือข่ายที่มีการจัดท้าฐานข้อมูล รายละเอียด
หน่วยงานเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย    นั น ๆ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 21 ค้าว่า  “เครือข่ายความร่วมมืออที่มี
พัฒนาการและต่อเนื่อง” 

หมายถึง อบจ. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน
ของการมีเครือข่าย 

โดยจะต้องระบุชื่อเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร หน่วยงานที่ร่วม
เป็นเครือข่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการร่วมกัน ผลการด้าเนินการ 

ข้อ 22 ค้าว่า “บทบาทหรือหน้าที่ของเครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้ามามีบทบาท
หรือหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับ อบจ. 

โดยจะต้องระบุหน่วยงาน และบทบาท/หน้าที่ที่เข้าร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

ข้อ 23 ค้าว่า “การมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. มีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 

โดยจะต้องระบุผลของการมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม 

หมวดที่ 3  การจัดท้าโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้อ 24 ค้าว่า “ฐานข้อมูลและน้าฐานข้อมูลมาใช้
ประโยชน์” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าฐานข้อมูลที่ส้าคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและ
น้าฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดท้าโครงการและ
บริการสาธารณะ 

โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า และวิธีการน้าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 25 ค้าว่า “การเสริมสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม”  

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม เช่น 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตกอยู่ในภาวะ
วิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความ
หลากหลายทางเชื อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 26 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม”  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับด้าน
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่  การจัดการและแก้ ไขปัญหาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(COP 26,27)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) การอนุรักษ์คุ้มครอง บ้ารุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น 
กิ จ ก ร ร ม ผั ง เ มื อ ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ส ร ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้าน
สาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 27 ค้าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน”  
 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง 
ๆ เป็นต้น 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 28 ค้าว่า “การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พณี  ภู มิ ปั ญ ญ า  ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั ง
ของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย”  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามทั งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย เช่น 
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดท้าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาว
ไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด้ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตดั งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 29 ค้าว่า “การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ใช้ เทคโนโลยี ใหม่  ๆ เ พ่ือสนับสนุนการให้บริการ หรือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 30 ค้าว่า “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุขสมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 31 ค้าว่า “การแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับ
ความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่”  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่ (เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในพื นที่ 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ภัยจาก 
Cyber แก็งค์ Call center การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น) 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 4  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 32 ค้าว่า “การจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆW 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุรูปแบบกิจกรรม เนื อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
ผลการด้าเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 33 ค้าว่า “การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 34 ค้าว่า “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

โดยจะต้อง ระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 35 ค้าว่า “การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 36 ค้าว่า “การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น
ของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 37 ค้าว่า “การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการด้าเนินงานรูปแบบเครือข่าย”  

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการ
พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงานรูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการท้างานกับหน่วยงาน
ต่างๆ 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 5  โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 38 ค้าว่า “อบจ. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดด
เด่นเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เป็นที่ยอมรับ และเป็น
โครงการที่จะน้าเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับ
รางวัลฯ  
 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
(1) เน้นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคี เครือข่ายและ

เครือข่ายปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร เ ชิ ง พั ฒ น า ที่ ด้ า เ นิ น ก า ร ต่ อ เ นื่ อ ง  ภ า ย ใ ต้  
“กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด ยกระดับการพัฒนา
ร่วมกัน” 

(2) เน้นการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพ่ือการด้าเนินการจริง จนเกิด 
“ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย”  

(3) เน้นการพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทาง
สังคมในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน จากเครือข่ายวงนอก  

(4) เน้นการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางสังคมแก่
สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

โดยจะต้องระบุรายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อ
ค้าถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและภาพโครงการ 

** ทั งนี ไม่จ้ากัดจ้านวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
แตไ่ม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ/ เครือข่าย** 
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2.2 แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ส าหรับ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล (อบต.) / เทศบาล / เมืองพัทยา 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 6 ค้าว่า “การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายรับรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ประชาชนทราบ 

หมายถึง อปท. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ าย
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลรายรับรายจ่ายที่เผยแพร่ วิธีการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย และผลการเผยแพร่ 

ข้อ 7 ค้าว่า “การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ด้าเนินการ”  

หมายถึง อปท. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างก่อนหรือระหว่างการด้าเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้รับทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างที่เผยแพร่ 
วิธีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูลการจัดซื อจัดจ้าง และผล
การเผยแพร่ 

ข้อ 8 ค้าว่า “การแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างให้ประชาชนทราบW 

หมายถึง อปท. แจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างให้ประชาชน
ทราบ 

โดยจะต้องระบุ วิธีการแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
(พร้อมแนบเอกสาร) และผลการแจ้งข้อมูลผลการด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้าง 

ข้อ 9 ค้าว่า “การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง” 

หมายถึง อปท. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง 
โดยจะต้องระบุรูปแบบ วิธีการวางระบบ และผลจากการวาง

ระบบควบคุมภายใน 
ข้อ 10 ค้าว่า “ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภา อปท.”   

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง วิธีการให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น  ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม (พร้อมแนบเอกสาร)  และ ผลจากการที่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อปท. 

ข้อ 11 ค้ าว่ า  “วิ ธีการให้ประชาชนได้รับรู้
โครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่
ด้าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับรู้โครงการ/กิจกรรม  
หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ข้อ 12 ค้าว่า  การก้าหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

หมายถึง  อปท.  มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม 

โดยจะต้องระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อม
แนบเอกสาร 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 13 ค้าว่า กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการท้างานใน
รูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการ
ท้างานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ 

โดยจะต้อง ระบุกิจกรรม วิธีการพัฒนาบุคลากร และผลจาก
การด้าเนินการ 

ข้อ 14 ค้าว่า “การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  หรื อ  คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”  

หมายถึง อปท. มีการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมหรือสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ) 

โดยจะต้องระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 15 ค้าว่า “ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ
และความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะ
บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU)”  

หมายถึง อปท. มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือ
แบบเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรภาคเอกชน 

โดยจะต้องระบุรายละเอียดพร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 16 ค้าว่า “การระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. กับ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีการ
ระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุวิธีการระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน 
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ข้ อ  17 ค้ า ว่ า  “ ส ม า ชิ ก ส ม า ค ม ท้ อ ง ถิ่ น
ภายในประเทศ” 

หมายถึง อปท. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ 
โดยจะต้องระบุชื่อสมาคมท้องถิ่นในประเทศที่ร่วมเป็นสมาชิก 

บทบาทของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ในฐานะสมาชิก และ
สิ่งที่ด้าเนินการร่วมกัน 

ข้อ 18 ค้าว่า “ความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม 
หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพอ่ืน 
ๆ” 

หมายถึง อปท. มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็น
สมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพอ่ืน ๆ 

โดยจะต้องระบุอสมาคม/ชมรมของวิชาชีพที่มีความร่วมมือ หรือ
ร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิก บทบาทของ อปท. ในฐานะสมาชิก สิ่ง
ที่ด้าเนินการร่วมกัน 

ข้อ  19 ค้ าว่ า  “ความร่ วมมือกับองค์กร ใน
ต่างประเทศ” 

หมายถึง อปท. มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ 
โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และชื่อ

องค์กรในต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ 
ข้อ 20 ค้าว่า “การจัดท้าฐานข้อมูลของเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 
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โดยจะต้องระบุจ้านวนเครือข่ายของ อปท. พร้อมยกตัวอย่าง

เครือข่าย ระบุชื่อเครือข่ายที่มีการจัดท้าฐานข้อมูล รายละเอียด
หน่วยงานเครือข่าย และบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย    นั น ๆ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 21 ค้าว่า  “เครือข่ายความร่วมมืออที่มี
พัฒนาการและต่อเนื่อง” 

หมายถึง อปท. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืน
ของการมีเครือข่าย 

โดยจะต้องระบุชื่อเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) หน่วยงานที่
ร่วมเป็นเครือข่าย กิจกรรมที่ด้าเนินการร่วมกัน ผลการด้าเนินการ 

ข้อ 22 ค้าว่า “บทบาทหรือหน้าที่ของเครือข่าย” หมายถึง เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้ามามีบทบาท
หรือหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. 

โดยจะต้องระบุหน่วยงาน และบทบาท/หน้าที่ที่เข้าร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

ข้อ 23 ค้าว่า “การมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 
และประชาสังคมของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. มีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 

โดยจะต้องระบผุลของการมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นท่ีเป็นรูปธรรม 

หมวดที่ 3  การจัดท้าโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้อ 24 ค้าว่า “ฐานข้อมูลและน้าฐานข้อมูลมาใช้
ประโยชน์W 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าฐานข้อมูลที่ส้าคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและ
น้าฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดท้าโครงการและ
บริการสาธารณะ 

โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า และวิธีการน้าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 25 ค้าว่า “การเสริมสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม”  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม เช่น 
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตกอยู่ในภาวะ
วิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความ
หลากหลายทางเชื อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 26 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม”  

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับด้าน
สิ่ งแวดล้อม ได้แก่  การจัดการและแก้ ไขปัญหาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(COP 26,27)  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
(EHIA) การอนุรักษ์คุ้มครอง บ้ารุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้
หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น 
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กิ จ ก ร ร ม ผั ง เ มื อ ง แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ พ่ื อ ก า ร จั ด ส ร ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้าน
สาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 27 ค้าว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน”  
 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง 
ๆ เป็นต้น 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 28 ค้าว่า “การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริม
มรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พณี  ภู มิ ปั ญ ญ า  ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั ง
ของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย”  

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามทั งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติไทย เช่น 
พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดท้าฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริม
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาว
ไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิด้ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตดั งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 29 ค้าว่า “การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการ” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ใช้ เทคโนโลยี ใหม่  ๆ เ พ่ือสนับสนุนการให้บริการ หรือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 30 ค้าว่า “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
สมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 31 ค้าว่า “การแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับ
ความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่”  

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่ (เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในพื นที่ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ภัยจาก 
Cyber แก็งค์ Call center การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น) 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 

วิธีการ และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
หมวดที่ 4  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 32 ค้าว่า “การจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบ
ต่าง ๆW 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุรูปแบบกิจกรรม เนื อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
ผลการด้าเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 33 ค้าว่า “การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 34 ค้าว่า “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

โดยจะต้อง ระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 35 ค้าว่า “การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 36 ค้าว่า “การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น
ของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 37 ค้าว่า “การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการด้าเนินงานรูปแบบเครือข่าย”  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงาน
รูปแบบเครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการท้างานกับ
หน่วยงานต่างๆ 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 5  โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ข้อ 38 ค้าว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
โครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อปท. มีโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เป็นที่ยอมรับ และเป็น
โครงการที่จะน้าเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับ
รางวัลฯ  
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 

(5) เน้นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคี เครือข่ายและ
เครือข่ายปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร เ ชิ ง พั ฒ น า ที่ ด้ า เ นิ น ก า ร ต่ อ เ นื่ อ ง  ภ า ย ใ ต้  
“กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด ยกระดับการพัฒนา
ร่วมกัน” 

(6) เน้นการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพ่ือการด้าเนินการจริง จนเกิด 
“ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย”  

(7) เน้นการพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทาง
สังคมในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน จากเครือข่ายวงนอก  

(8) เน้นการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางสังคมแก่
สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

โดยจะต้องระบุรายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อ
ค้าถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและภาพโครงการ 

** ทั งนี ไม่จ้ากัดจ้านวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
แตไ่ม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ/ เครือข่าย** 
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3.1 แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 6 ค้าว่า “การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายรับรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ประชาชนทราบ 

หมายถึง อบจ. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลรายรับรายจ่ายที่เผยแพร่ วิธีการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย และผลการเผยแพร่ 

ข้อ 7 ค้าว่า “การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ด้าเนินการ”  

หมายถึง อบจ.มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างก่อนหรือระหว่างการด้าเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้รับทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างที่เผยแพร่ วิธีการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูลการจัดซื อจัดจ้าง และผลการ
เผยแพร่ 

ข้อ 8 ค้าว่า “การแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างให้ประชาชนทราบW 

หมายถึง อบจ. แจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างให้ประชาชน
ทราบ 

โดยจะต้องระบุ วิธีการแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
(พร้อมแนบเอกสาร) และผลการแจ้งข้อมูลผลการด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้าง 

ข้อ 9 ค้าว่า “การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง” 

หมายถงึ อบจ. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง 
โดยจะต้องระบุรูปแบบ วิธีการวางระบบ และผลจากการวาง

ระบบควบคุมภายใน 
ข้อ 10 ค้าว่า “ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภา อปท.”   

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อบจ. 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง วิธีการให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น  ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม (พร้อมแนบเอกสาร)  และ ผลจากการที่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อบจ. 

ข้อ 11 ค้ าว่ า  “วิ ธีการให้ประชาชนได้รับรู้
โครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่
ด้าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับรู้โครงการ/กิจกรรม  
หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ประเภทที่ 3  
รางวัลพระปกเกล้าส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม       
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 12 ค้าว่า “วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไว้อย่างชัดเจน” 

หมายถึง อบจ.. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคมไว้อย่างชัดเจน 

โดยจะต้องระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 13 ค้าว่า “การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  หรื อ  คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. มีการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมหรือสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 14 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อม
ล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม”  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากความไม่เป็นธรรม ข้อมูลการ
ให้ความช่วยเหลือ การเคารพแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของ
คนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและจิตส้านึกส่วนตัวเพ่ือ
ส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึง
เทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่าการสงเคราะห์
ประชาชน การจัดสวัสดิการสั งคม การดูแลและช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จใน
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า การน้าฐานข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 15 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง”  

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่น
ด้านการเมือง เช่น การใช้กฎหมายและอ้านาจในการบริหารจัดการที่
เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม การรับการ
เยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม 
เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า  การน้าฐานข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 16 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าใน
ชุมชนทอ้งถิ่นด้านเศรษฐกิจ” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ เช่น การ
ช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ใน
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ภาวะวิกฤต การส้ารวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 

โดยจะต้องระบุช่ือฐานข้อมูลที่จัดท้า การน้าฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 
และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 17 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมส้าหรับทุกกลุ่ม การปรับ
สภาพแวดล้อมส้าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั งนี ต้องมี
รูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า การน้าฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 
และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 18 ค้าว่า การน้าฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็น
โครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม 

หมายถึง อบจ. มีการน้าฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรม
ลดความเหลื่อมในสังคม 

โดยจะต้องระบุระบุฐานข้อมูลที่น้ามาพัฒนาเป็นโครงการ/
กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 19 ค้าว่า “การจัดสรรและบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคม
เพ่ือการพัฒนาสมาชิกชุมชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พิจารณา
ผ่านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น และ การจัดสรรงบประมาณ 
ตลอดจน การสนับสนุน การกระจาย และการระดมทรัพยากร 

โดยจะต้องระบุวิธีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทาง
สังคม พร้อมเอกสารแนบ 

ข้อ 20 ค้าว่า “การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็น
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในพื นที่” 

หมายถึง อบจ. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือ 
องค์กรอื่นที่ท้างานด้านความเหลื่อมล ้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในพื นที่ 

โดยจะต้องระบุระบุประเด็นศึกษา หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย 
และผลที่เกิดขึ น พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 21 ค้าว่า “กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถเก่ียวกับการสร้างความเป็นธรรม และ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไว้อย่างชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็นที่พัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
และ ผลการด้าเนินกจิกรรม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 22 ค้าว่า “กลไกหรือคณะท้างานเพ่ือการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม” 

หมายถึง อปท. มีกลไกหรือคณะท้างานเพ่ือการเสริมสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในสังคมเป็นการเฉพาะ 

โดยจะต้องระบุกลไก/หรือคณะท้างาน พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 23 ค้าว่า “ต้าแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่น หรือมีอาสาสมัครเกี่ยวกับการสร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อบจ.มีต้าแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น หรือมี
อาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
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โดยจะต้องระบุต้าแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 24 ค้าว่า “บทบาทของ อปท. ร่วมกับ
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อบจ. เข้าไปมีบทบาทส้าคัญร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม ในการด้าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

โดยจะต้องระบุประเด็น และ หน่วยงานที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 25 ค้าว่า “ช่องทางและกระบวนการที่ลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อบจ. มีช่องทางและกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การ
มีอาชีพ-การมีรายได้ ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุประเด็นความลดเหลื่อมล ้า ช่องทาง/แนวทางใน
การลดความเหลื่อมล ้า และผลที่เกิดขึ น พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 26 ค้าว่า “ผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความส้าเร็จ
ในการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม”  

หมายถึง อบจ. มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความส้าเร็จในการลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม เช่น สถิติของผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ การเกิดกลุ่ม/
เกิดการรวมตัว การเพ่ิมขึ นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ 
เป็นต้น 

โดยจะต้องระบุระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ น วิธีการด้าเนินการ และ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

หมวดที่ 3  การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 27 ค้าว่า “โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ 
“การเคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 

หมายถึง อบจ. มีโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ “การเคารพสิทธิ
ของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 28 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเองและ
แนะน้าให้ผู้อ่ืนรู้จักสิทธิของตนเอง” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การ
ใช้สิทธิของตนเองและแนะน้าให้ผู้อ่ืนรู้จักสิทธิของตนเอง” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 29 ค้าว่า แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ การลดความรุนแรง  

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การ
ลดความรุนแรง เช่น การไม่บูลลี่ (Bully) การรังแกผู้อ่ืนทั งทางกาย 
วาจา และความรุนแรง ส่งผลกระทบทางจิตใจ การลดความรุนแรง
ในครอบครัว ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 30 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ “การสื่อสารทางสังคมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ นใน
ท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การ
สื่อสารทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมที่
เกิดขึ นในท้องถิ่น” 
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โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ

ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 31 ค้าว่า โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ 
“การแก้ไขปัญหาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการ
ใช้ อ้านาจรัฐในทางมิชอบการใช้อ้านาจทาง
กฎหมาย” 

หมายถึง อบจ. มีโครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ “การแก้ไขปัญหา
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการใช้อ้านาจรัฐในทางมิชอบการใช้อ้านาจ
ทางกฎหมาย 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 32 ค้าว่า “โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ 
“การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ” 

หมายถึง อบจ. มีโครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ “การพัฒนาช่อง
ทางการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 33 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล ้าในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ด้าเนินการ” 

หมายถึง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล ้าในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด้าเนินการ 

โดยจะต้องระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่
สนับสนุน 

ข้อ 34 ค้าว่า “โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคมที่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม” 

หมายถึง อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการใช้ทรัพย ากร 
งบประมาณในการด้าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 35 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในมิติการเมือง”  

หมายถึง อบจ.. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติการเมือง เช่น การใช้กฎหมายและอ้านาจในการ
บริหารจัดการที่เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม 
การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชน
ทุกกลุ่ม เป็นต้น  ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 36 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในมิติทางสังคม”  

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติทางสังคม เช่น การเคารพความแตกต่างทาง
สถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและ
จิตส้านึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่ม
เปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นธรรมของ
กลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่า
การสงเคราะห์ประชาชน การจัดสวัสดิการสังคม การดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น 
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โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ

ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 37 ค้าว่า แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเ พ่ือลดความเหลื่ อมล ้ า ในมิ ติทาง
เศรษฐกิจ  

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลด
ผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะวิกฤต การ
ส้ารวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 38 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในมิติทางทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อม”  

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติทางทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมส้าหรับทุกกลุ่ม การปรับ
สภาพแวดล้อมส้าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น) หรือไม่ ทั งนี 
ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 39 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์
หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุขสมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที ่

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 40 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความท้า
ทายใหม่เฉพาะพื นที่”   

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในพื นที่ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ภัยจาก 
Cyber แก็งค์ Call center การแก้ไขปญัหาฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 41 ค้าว่า “วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ”   

หมายถึง อบจ. มีวิธีการส่งเสริมการส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ในกิจกรรมและโครงการที่ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด้าเนินการร่วมด้วย 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 4  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 42 ค้าว่า “การจัดท้าแผนงาน กิจกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของ
กลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ 
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โดยจะต้องระบุรูปแบบกิจกรรม เนื อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 

ผลการด้าเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 43 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และ
ศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 44 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

โดยจะต้องระบุระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 
และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 45 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 46 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวง
แหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น
ของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 47 ค้าว่า แผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงานรูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ท้างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

หมายถึง อบจ. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการ
พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงานรูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการท้างานกับหน่วยงาน  
ต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 
และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 5  โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ข้อ 48 ค้าว่า “โครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็น
เลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม”  

หมายถึง อบจ. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม โดยเป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ 
และเป็นโครงการที่จะน้าเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบท่ี
จะได้รับรางวัล  

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
(1) เน้นการพัฒนาที่มุ่ง “การเป็นชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” 

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาคทางสังคมให้เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุก
วัย 
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(2) เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่ม

เปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกชุมชนเป็นหลักส้าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะ
วิกฤติต่าง ๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับ
บริการที่สามารถทั่วถึง  

(3) เน้นกิจกรรม โครงการที่มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ 
กระบวนการท้างานที่ชัดเจนโดยการท้างานเชิงรุก เข้ าไปหา
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้  

(4) เน้นการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนสิทธิบริการ ท้าให้ผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่าง 
ๆ ร่วมด้วย เป็นต้น  

(5) โครงการควรจะพัฒนาการจากฐานข้อมูลที่สะท้อน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล ้า 

** ทั งนี ไม่จ้ากัดจ้านวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
แตไ่ม่ควรน้อยกว่า 3 แผนงาน หรือโครงการ / กิจกรรม** 

 
3.2 แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดท าเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ส าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบล (อบต.) / 
เทศบาล / เมืองพัทยา 
 

ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

ข้อ 6 ค้าว่า “การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายรับรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ประชาชนทราบ 

หมายถึง อปท. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลรายรับรายจ่ายที่เผยแพร่ วิธีการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่าย และผลการเผยแพร่ 

ข้อ 7 ค้าว่า “การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ด้าเนินการ”  

หมายถึง อปท. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างก่อนหรือระหว่างการด้าเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้รับทราบ 

โดยจะต้องระบุตัวอย่างข้อมูลการจัดซื อจัดจ้างที่เผยแพร่ วิธีการ
เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข้อมูลการจัดซื อจัดจ้าง และผลการ
เผยแพร่ 

ข้อ 8 ค้าว่า “การแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างให้ประชาชนทราบW 

หมายถึง อปท. แจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างให้ประชาชน
ทราบ 

โดยจะต้องระบุ วิธีการแจ้งผลการด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง 
(พร้อมแนบเอกสาร) และผลการแจ้งข้อมูลผลการด้าเนินการจัดซื อ
จัดจ้าง 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 9 ค้าว่า “การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง” 

หมายถึง อปท. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง 
โดยจะต้องระบุรูปแบบ วิธีการวางระบบ และผลจากการวาง

ระบบควบคุมภายใน 
ข้อ 10 ค้าว่า “ช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภา อปท.”   

หมายถึง ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง วิธีการให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น  ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม (พร้อมแนบเอกสาร)  และ ผลจากการที่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อปท. 

ข้อ 11 ค้ าว่ า  “วิ ธีการให้ประชาชนได้รับรู้
โครงการ/กิจกรรม ที่ด้าเนินการ” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่
ด้าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา 

โดยจะต้องระบุวิธีการให้ประชาชนรับรู้โครงการ/กิจกรรม  
หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ข้อ 12 ค้าว่า “วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไว้อย่างชัดเจน” 

หมายถึง อปท. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์  /พันธกิจ/ นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคมไว้อย่างชัดเจน 

โดยจะต้องระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 13 ค้าว่า “การแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้ องถิ่ น  หรื อ  คณะกรรมการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. มีการแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมหรือสถานการณ์ความรุนแรง ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อม
แนบเอกสาร 

ข้อ 14 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อม
ล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม”  

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากความไม่เป็นธรรม ข้อมูลการ
ให้ความช่วยเหลือ การเคารพแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของ
คนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและจิตส้านึกส่วนตัวเพ่ือ
ส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึง
เทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่าการสงเคราะห์
ประชาชน การจัดสวัสดิการสั งคม การดูแลและช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จใน
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า การน้าฐานข้อมูลไป

ประยุกต์ใช้ และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 15 ค้าว่า การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง  

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่น
ด้านการเมือง เช่น การใช้กฎหมายและอ้านาจในการบริหารจัดการที่
เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม การรับการ
เยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม 
เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า  การน้าฐานข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 16 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าใน
ชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ เช่น การ
ช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ใน
ภาวะวิกฤต การส้ารวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ 
ในท้องถิ่น เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 

โดยจะต้องระบุช่ือฐานข้อมูลที่จัดท้า การน้าฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 
และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 17 ค้าว่า “การจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในชุมชนท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมส้าหรับทุกกลุ่ม การปรับ
สภาพแวดล้อมส้าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั งนี ต้องมี
รปูธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
โดยจะต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดท้า การน้าฐานข้อมูลไปประยุกต์ใช้ 
และผลที่ได้ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 18 ค้าว่า การน้าฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็น
โครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม 

หมายถึง อปท. มีการน้าฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรม
ลดความเหลื่อมในสังคม 

โดยจะต้องระบุระบุฐานข้อมูลที่น้ามาพัฒนาเป็นโครงการ/
กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 19 ค้าว่า “การจัดสรรและบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางสังคม” 

หมายถึง อปท. มีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางสังคม
เพ่ือการพัฒนาสมาชิกชุมชนครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พิจารณา
ผ่านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น และ การจัดสรรงบประมาณ 
ตลอดจน การสนับสนุน การกระจาย และการระดมทรัพยากร 

โดยจะต้องระบุวิธีการจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทาง
สังคม พร้อมเอกสารแนบ 

ข้อ 20 ค้าว่า “การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเด็น
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในพื นที่” 

หมายถึง อปท. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือ 
องค์กรอื่นที่ท้างานด้านความเหลื่อมล ้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประเด็นความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล ้าในพื นที่ 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุระบุประเด็นศึกษา หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย 

และผลที่เกิดขึ น พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 21 ค้าว่า “กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไว้อย่างชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็นที่พัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
และ ผลการด้าเนินกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 22 ค้าว่า “กลไกหรือคณะท้างานเพ่ือการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้า
ในสังคม” 

หมายถึง อปท. มีกลไกหรือคณะท้างานเพ่ือการเสริมสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในสังคมเป็นการเฉพาะ 

โดยจะต้องระบุกลไก/หรือคณะท้างาน พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 23 ค้าว่า “ต้าแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของ
ท้องถิ่น หรือมีอาสาสมัครเกี่ยวกับการสร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อปท.มีต้าแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น หรือมี
อาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และ
ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

โดยจะต้องระบุต้าแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 24 ค้าว่า “บทบาทของ อปท. ร่วมกับ
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อปท. เข้าไปมีบทบาทส้าคัญร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ 
เอกชน และประชาสังคม ในการด้าเนินการเกี่ยวกับการสร้างความ
เป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

โดยจะต้องระบุประเด็น และ หน่วยงานที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 25 ค้าว่า “ช่องทางและกระบวนการที่ลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม” 

หมายถึง อปท. มีช่องทางและกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล ้าใน
สังคม ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การ
มีอาชีพ-การมีรายได้ ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุประเด็นความลดเหลื่อมล ้า ช่องทาง/แนวทางใน
การลดความเหลื่อมล ้า และผลที่เกิดขึ น พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 26 ค้าว่า “ผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความส้าเร็จ
ในการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม”  

หมายถึง อปท. มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความส้าเร็จในการลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม เช่น สถิติของผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม
เปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ การเกิดกลุ่ม/
เกิดการรวมตัว การเพ่ิมขึ นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ 
เป็นต้น 

โดยจะต้องระบุระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ น วิธีการด้าเนินการ และ
แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

หมวดที่ 3  การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 27 ค้าว่า “โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ 
“การเคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 

หมายถึง อปท. มีโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ “การเคารพสิทธิ
ของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
ข้อ 28 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเองและ
แนะน้าให้ผู้อื่นรู้จักสิทธิของตนเอง” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การ
ใช้สิทธิของตนเองและแนะน้าให้ผู้อ่ืนรู้จักสิทธิของตนเอง” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 29 ค้าว่า แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ การลดความรุนแรง  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การ
ลดความรุนแรง เช่น การไม่บูลลี่ (Bully) การรังแกผู้อ่ืนทั งทางกาย 
วาจา และความรุนแรง ส่งผลกระทบทางจิตใจ การลดความรุนแรง
ในครอบครัว ฯลฯ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 30 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ “การสื่อสารทางสังคมเพ่ือลด
ความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ นใน
ท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การ
สื่อสารทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าและความไม่เป็นธรรมที่
เกิดขึ นในท้องถิ่น” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 31 ค้าว่า โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ 
“การแก้ไขปัญหาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการ
ใช้ อ้านาจรัฐในทางมิชอบการใช้อ้านาจทาง
กฎหมาย” 

หมายถึง อปท. มีโครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ “การแก้ไขปัญหา
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการใช้อ้านาจรัฐในทางมิชอบการใช้อ้านาจ
ทางกฎหมาย 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 32 ค้าว่า “โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ 
“การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ” 

หมายถึง อปท. มีโครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ “การพัฒนาช่อง
ทางการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ” 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 33 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล ้าในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้ด้าเนินการ” 

หมายถึง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล ้าในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ด้าเนินการ 

โดยจะต้องระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่
สนับสนุน 

ข้อ 34 ค้าว่า “โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคมที่เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม” 

หมายถึง อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการใช้ทรัพยากร 
งบประมาณในการด้าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 35 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในมิติการเมือง”  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติการเมือง เช่น การใช้กฎหมายและอ้านาจในการ
บริหารจัดการที่เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม 
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การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชน
ทุกกลุ่ม เป็นต้น  ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 36 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในมิติทางสังคม”  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติทางสังคม เช่น การเคารพความแตกต่างทาง
สถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและ
จิตส้านึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่ม
เปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นธรรมของ
กลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่า
การสงเคราะห์ประชาชน การจัดสวัสดิการสังคม การดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 37 ค้าว่า แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเ พ่ือลดความเหลื่ อมล ้ า ในมิ ติทาง
เศรษฐกิจ  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลด
ผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะวิกฤต การ
ส้ารวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ใน
ท้องถิ่น เป็นต้น ทั งนี ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 38 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าในมิติทางทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อม”  

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือลดความ
เหลื่อมล ้าในมิติทางทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (เช่น การ
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมส้าหรับทุกกลุ่ม การปรับ
สภาพแวดล้อมส้าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น) หรือไม่ ทั งนี 
ต้องมีรูปธรรมความส้าเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 39 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์
หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสังคมสันติสุขสมานฉันท์หรือจัดการความขัดแย้งในพื นที่ 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 40 ค้าว่า “การจัดท้าโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความท้า
ทายใหม่เฉพาะพื นที่”   

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้า การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ 
ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงในชุมชน ความรุนแรงในพื นที่ 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความมั่นคงและความปลอดภัย ภัยจาก 
Cyber แก็งค์ Call center การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ

ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
ข้อ 41 ค้าว่า “วิธีการส่งเสริมการส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ”   

หมายถึง อปท. มีวิธีการส่งเสริมการส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
ในกิจกรรมและโครงการที่ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ด้าเนินการร่วมด้วย 

โดยจะต้องระบุประเด็น พร้อมโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

หมวดที่ 4  การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 42 ค้าว่า “การจัดท้าแผนงาน กิจกรรม 
โครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของ
กลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีการจัดท้าหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
ในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุรูปแบบกิจกรรม เนื อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ 
ผลการด้าเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 43 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และ
ศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง ข้อ อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 44 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

โดยจะต้องระบุระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 
และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 45 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และ
ผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 46 ค้าว่า “แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวง
แหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น
ของตน รวมทั งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

โดยจะต้องระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ และผล
การด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 

ข้อ 47 ค้าว่า แผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
กิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงานรูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ท้างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

หมายถึง อปท. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการด้าเนินงาน
รูปแบบเครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการท้างานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

โดยจะต้องระบุระบุแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม วิธีการ 
และผลการด้าเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 
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ข้อค าถาม ค าอธิบาย 
หมวดที่ 5  โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ข้อ 48 ค้าว่า “โครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็น
เลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม”  

หมายถึง อปท. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม โดยเป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ 
และเป็นโครงการที่จะน้าเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบท่ี
จะได้รับรางวัล  

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
(6) เน้นการพัฒนาที่มุ่ง “การเป็นชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” 

โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอ
ภาคทางสังคมให้เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุก
วัย 

(7) เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกชุมชนเป็นหลักส้าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะ
วิกฤติต่าง ๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับ
บริการที่สามารถทั่วถึง  

(8) เน้นกิจกรรม โครงการที่มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ 
กระบวนการท้างานที่ชัดเจนโดยการท้างานเชิงรุก เข้าไปหา
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้  

(9) เน้นการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนสิทธิบริการ ท้าให้ผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่าง 
ๆ ร่วมด้วย เป็นต้น  

(10) โครงการควรจะพัฒนาการจากฐานข้อมูลที่สะท้อน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล ้า 

** ทั งนี ไม่จ้ากัดจ้านวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
แตไ่ม่ควรน้อยกว่า 3 แผนงาน หรือโครงการ / กิจกรรม** 
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพ่ือรับ“รางวัลพระปกเกล้า” 

 

 
1. นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ     กรรมการที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร   ประธานกรรมการ 
3. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล     รองประธานกรรมการคนที่ 1 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต   รองประธานกรรมการคนที่ 2 
5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรรมการ 
  หรือผู้แทน  
6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน   กรรมการ 
7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  กรรมการ 
  การทุจริตแห่งชาติ หรือผู้แทน  
8. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  กรรมการ 
    การทุจริตในภาครัฐ หรือผู้แทน  
9. ผู้อ้านวยการส้านักงานคณะกรรมการ   กรรมการ 

การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือผู้แทน 

10. ผู้อ้านวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
11. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส  สุวรรณมาลา   กรรมการ 
12. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย    กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย    กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์   กรรมการ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์  กรรมการ 
16. ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์    กรรมการ 
17. ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ     กรรมการ 
18. ดร.อรพินท์  สพโชคชัย     กรรมการ 
19. นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์    กรรมการ 
20. นายณัฐพงศ์ รอดมี     กรรมการ 
21. นายภควัต อัจฉริยปัญญา    กรรมการ 
22. นายนฤตย์  เสกธีระ      กรรมการ 
23. นายพรชัย  ปุณณวัฒนาพร     กรรมการ 
24. นายเอกวัฒน์  สุวรรณ      กรรมการ 
25. นายสยาม  เจริญอินทร์พรหม     กรรมการ 
26. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา    กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นายชนาธิป โรจน์สิรวรพัฒน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับโครงการรางวัลพระปกเกล้า 
 

ติดต่อ 
1.นางสาวสุมามาลย์  ชาวนา 
2.นายชนาธิป โรจนส์ิรวรพัฒน์ 

โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 
 
ท่ีอยู่ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั น 5 (โซนทิศใต้) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
10210 

 

 

 
 

 


