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คำนำ  
 
สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มี โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มี  

ความเป็นเลิศใน 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (2) ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม (3) ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า 
ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด อาจารย์ประจำภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการวิจัยประเมินผล เพ่ือทำการประเมินการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 และจัดอันดับ อปท. ที่สมัครเข้า
ร่วมโครงการเพ่ือรับรางวัลความเป็นเลิศในแต่ละประเภทรางวัล ซึ่งมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 127 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 13 แห่ง เทศบาล 
จำนวน 81 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 33 แห่ง  

ในการนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดระเบียบวิธีวิจัยประเมินผล โดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการเป็นหน่วยในการศึกษาวิจัย (Unit of Analysis) และได้จัดทำเพ่ือกำหนดตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit 
Indicators) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ รวมทั้งใช้การประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน การเก็บข้อมูลเชิงลึก 
(In-depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus group) มาใช้ในการประเมินและจัดอันดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ประเภทรางวัล  

ในการวิจัยประเมินผลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 127 แห่ง  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการให้ข้อมูลทั้งข้อมูลเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และได้อำนวย 
ความสะดวกในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลของนักวิจัยภาคสนามเป็นอย่างดี ที่สำคัญประชาชน กลุ่ม องค์การชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างดี 
อันเป็นประโยชน์ในการวิจัยประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อน ของตนเอง 
พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินและได้ รับรางวัล
พระปกเกล้า ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้นผู้วิจัยขอเป็นกำลังใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในครั้งนี้ ได้นำจุดอ่อนมาทบทวนเพ่ือการพัฒนางานท้องถิ่นของตนเองให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนดไว้และช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนท้องถิ่นต่อไป  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ไว้วางใจให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้และหวังว่า
การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและขอให้สถาบันพระปกเกลา้
ส่งเสริมโครงการรางวัลพระปกเกล้าให้ยั่งยืน ตลอดไป  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด 
          นักวิจัยและหัวหน้าโครงการฯ  
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บทคัดย่อ 
  

โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 
2565 เป็นการศึกษาวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
และโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานของ อปท. ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้าน 
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการมอบ
รางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณ โดยการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมิน อปท. เป็นกรอบสำคัญ 
ทั้งนี้มีวิธีการศึกษาโดยการประเมินขั้นต้นตามเกณฑ์ชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและการติดตามประเมินผลเชิงลึกด้วย
การลงพ้ืนที่ภาคสนาม สำหรับ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนนตามที่กำหนดจะได้รับการประเมินโดย
คณะกรรมการต่อไป กระบวนการศึกษาวิจัยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล ที่ดำเนินการประเมินผล 
อปท. ที่เข้ารับการพิจารณารางวัลพระปกเกล้ารอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนำผลปฏิบัติงานมา
พิจารณาตามกรอบตัวชี้วัดที่จัดทำข้ึน และให้เข้ารับการพิจารณารางวัลตามลำดับ ซึ่งกรอบเนื้อหาตัวชี้วัด
การประเมินยึดหลักภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. เป็นฐานในการกำหนดตัวชี้วัด โดยแบ่งออกเป็น
ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) การพิจารณา
ขั้นต้นบนฐานการปฏิบัติงานของ อปท.นั้นๆ (2) การพิจารณาเชิงลึกผ่านข้อมูลภาคสนาม ผลการศึกษา 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 127 แห่ง ได้รับรางวัลความ
เป็นเลิศ จำนวน 27 แห่ง โดย ประเภทที่ 1 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน จำนวน 5 แห่ง ประเภทที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมจำนวน 10 แห่ง ประเภทที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 12 
แห่ง ซึ่งมีข้อค้นพบในการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า นั่นคือ อปท. มีพัฒนาการด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และ การลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพบว่า มีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนทั้งด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และ การลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งนี้ข้อท้าทายสำคัญ คือ “การจะพัฒนารางวัลพระปกเกล้าให้เป็นพ้ืนที่ในการ
สร้างเรียนรู้การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยการสะท้อนบทเรียนเกี่ยวกับวัฒนะแห่ง อปท. 
บนฐานความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมากกว่าการเป็นพื้นที่การแข่งขัน”  

 
คำสำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รางวัลพระปกเกล้า, ความเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม , ด้าน 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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 ABSTRACT  
  

Local Government Administration (LGA) Assessment Project for the King Prajadhipok's 
Institute Award 2022 is a research study aimed at conducting surveys and researching information on 
administration and projects/activities. The operations of LGA demonstrate the excellence in 
transparency and promoting public participation, in the empowerment of peace and reconciliation, 
and in the strengthening of the networking of private, state and civil society sectors. Said operations 
will be submitted for illegibility for the King Prajadhipok's Award and certificate. The important 
framework is by developing assessment indicators. The research method is to conduct preliminary 
evaluation per the basic indictors and in-depth follow up by field work. For the LGA that passed the 
eligible score will be assessed by the committee. The research process is based on the evaluation of 
the research principles on the LGA eligible for the King Prajadhipok’s Award 2021. The performance 
results shall be evaluated based on the relevant indicators and shall be assessed for award eligibility, 
respectively. The evaluation indicator framework is abide by the missions and responsibilities of LGA 
as a basis for determining indicators. The indicators are divided into basic indicators and 
development indicators. The data analysis methods are divided into 2 parts including 1) preliminary 
assessment based on the operations of LGA; 2) in-depth assessment via field data. The result has 
found that from all 127 local government administrations participated in the project, 27 of them 
won the excellence awards; 5 of them won type 1: excellence on transparency and promoting 
public participations; 10 of them won type 2: excellence on promoting networking of public, private 
and people sectors; 12 of them won type 3: excellence on reducing disparity in the society. The 
King Prajadhipok’s award eligibility assessment found that LGA conducted in the development on 
transparency and promoting public participation, empowerment of networking of public, private and 
civil society sectors and reducing social disparity. The important challenge is “developing the King 
Prajadhipok’s Award as a place for creating learning and decentralizing of local administration by 
reflecting lessons related to the growth of LGA based on transparency and promoting public 
participation, empowerment of networking of public, private and civil society sectors, and reducing 
social disparity, rather than place of competition” 
 
Keywords: Local Government Administration, King Prajadhipok’s Award, excellence in 

transparency and promoting public participation, empowerment of networking of 
public, private and civil society sectors and reducing social disparity 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)  
  

การวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำตัวชี้วัดและประเมิน อปท.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และ เพ่ือจัดอันดับ อปท.  
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ที่มีความเป็นเลิศ ตามประเภทรางวัลที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภทที่ 1 รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 รางวัลความเป็นเลิศด้านการ
เสริมสร้างครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประเภทที่ 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม เสนอให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565  

การวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล โดยวางขอบเขตแนวคิดการประเมินเป็นการประ เมินผล 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะในรอบปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และนำผลปฏิบัติงานมาพิจารณาตามกรอบ
ตัวชี้วัดที่คณะวิจัยได้จัดทำขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรอบ
เนื้อหาตัวชี้วัดการประเมินยึดหลักภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานใน
การกำหนดตัวชี้วัด โดยแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit Indicators) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
(Performance Indicators) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนที่ใช้ข้อมูล
เอกสารและเอกสารประกอบใบสมัครพร้อมหลักฐาน (2) ส่วนที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อปท. ของตนและวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Groups 
Interview) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับตัวแทนกลุ่ม ตัวแทนประชาคม ตัวแทน
กรรมการชุมชน และตัวแทน อปท. ตัวแทนส่วนราชการ หรือธุรกิจเอกชน 

ผลการประเมินปรากฏผลตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลขั้นต้นโดย อปท. ที่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 

2565 พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่แนบมาพร้อมใบสมัคร 
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำแนกตามประเภท

รางวัล พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครเข้าร่วม “โครงการรางวัลพระปกเกล้า 
ประจำปี 2565” จำนวนทั้งสิ้น 127 แห่ง แยกออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) ประเภทรางวัล 
ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 69 แห่ง (2) ประเภท
รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ จำนวน 35 แห่ง (3) ประเภทรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 23 แห่ง   
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ผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน  
พบว่า ในจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 127 แห่ง  

ผลปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านการประเมินผลขั้นต้น ซึ่ง อปท.  72 แห่ง 
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด  

ผลการพิจารณาให้ค่าคะแนนตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง จำนวนทั้งหมด  

72 แห่ง และเมื่อนำมาให้ค่าคะแนนทั้งตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ด้วยค่าคะแนน T-score 
ปรากฎว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยแยกตามประเภทรางวัล 
ดังนี้ 

1. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ในระดับ อบจ. ร้อยละ 60 และ เทศบาล/อบต. ร้อยละ 55 

▪ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 3 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 6 แห่ง) 
ได้แก่ (1) อบจ.พังงา (2) อบจ.สุราษฎร์ธานี และ (3) อบจ.ตรัง 

▪ ระดับเทศบาล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 19 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 42 แห่ง) ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (2) เทศบาลเมืองเขาสามยอด  
ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี (3) เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (4) เทศบาล
ตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (5) เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 
(6) เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย (7) เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (8) เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี (9) เทศบาลตำบล
เวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (10) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 
 (11) เทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้  จ.ลำพูน  (12) เทศบาลตำบลนาจะหลวย ต.นาจะหลวย  
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (13) เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (14) เทศบาลตำบลวิชิต  
ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (15) เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (16) เทศบาล
เมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  (17) เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่   
(18) เทศบาลเมืองตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ (19) เทศบาลตำบลแม่ยวม ต.แม่ยวม  
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

▪ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 8 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 
21 แห่ง) ได้แก่ (1) อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  (2) อบต. สวนหม่อน  
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (3) อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น (4) อบต.นาดี  
ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี (5) อบต.ไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (6) อบต.กำแพง  
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ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (7อบต.วังไทร ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ (8) อบต.พรหมนิมิต 
ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

2. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต. ร้อยละ 50  

▪ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 4 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 5 แห่ง) 
ได้แก่ (1) อบจ.พิษณุโลก (2) อบจ.สุพรรณบุรี (3) อบจ.น่าน และ (4) อบจ.ระยอง 

▪ ระดับเทศบาล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 16 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 22 แห่ง) ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น (2) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง  
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (3) เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา (4) เทศบาลตำบลเชียงคาน 
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  (5) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   
(6) เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน (7) เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง  
จ.ชลบุรี (8) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (9) เทศบาลตำบลชัยวารี  
ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (10) เทศบาลตำบลเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน (11) เทศบาล
เมืองกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  (12) เทศบาลนครเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ (13) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (14) เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (15) เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล และ (16) เทศบาล
เมืองแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

▪ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 5 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 
8 แห่ง) ได้แก่ (1) อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน (2) อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน  
จ.กำแพงเพชร (3) อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย (4) อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา และ (5) อบต.เวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

3. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำใน เกณฑ์การประเมินค่าคะแนน  
T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต.ร้อยละ 50 

▪ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 1 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 
2 แห่ง) ได้แก่ อบจ.สตูล 

▪ ระดับเทศบาล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 13 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 17 แห่ง) ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี (2) เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น (3) เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี (4) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ใน
เมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (5) เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน (6) เทศบาลตำบลปริก 
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา (7) เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (8) เทศบาลตำบล
ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (9) เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน (10) เทศบาลตำบล
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ปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  (11) เทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย (12) เทศบาลตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ (13) เทศบาลตำบล
กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 

▪ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 3 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 
4 แห่ง) ได้แก่ (1) อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (2) อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม 
อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี และ (3) อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ผ่านการประเมินผลขั้นต้น 
เป็นการประเมินจากความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือของประชาชน และประเมินผลจาก  

การสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละระดับจำแนกตาม

ประเภทรางวัล ปรากฏผล ดังนี้ 
1. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต. ร้อยละ 60 
 1.1  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  

3 แห่ง ปรากฏว่า ไม่มี อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล จำนวน 19 แห่ง ปรากฏว่าเทศบาล 

ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช, 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี, เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา  
จ.ลำปาง, เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน และ เทศบาลตำบลป่าแมต  
ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 

 1.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 
8 แห่ง ปรากฏว่า อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 แห่ง ปรากฏว่าไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
ผ่านเกณฑ ์ 

2. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต. ร้อยละ 55 

 2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  
4 แห่ง ปรากฏว่า อบต. ผ่านเกณฑ์ท้ังหมด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบจ.พิษณุโลก 

 2.2  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล จำนวน 16 แห่ง ปรากฏว่าเทศบาล 
ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น, เทศบาลตำบลแม่สะ
เรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา , เทศบาล
ตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย , เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง  
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จ.สุพรรณบุรี, เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน และ เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข 
อ.เมือง จ.ชลบุรี  
  2.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 5 แห่ง 
ปรากฏว่า อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน และ อบต.สักงาม 
ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

3.   ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนน T-score ในระดับ อบจ./เทศบาล/อบต. ร้อยละ 50 

  3.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  
1 แห่ง ปรากฏว่า อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบจ.สตูล 

  3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล จำนวน 13 แห่ง ปรากฏว่าเทศบาล 
ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี , เทศบาลนคร
ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น , เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี , 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด , เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน, 
เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา , เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก , 
เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน  

  3.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน  
3 แห่ง ปรากฏว่า อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี, อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี  และ อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน  
จ.เชียงราย 

 ขั้นตอนที่ 3 ผลการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในแต่ละประเภท
รางวัล 

ผลการจัดลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ผู้วิจัยได้จัดอันดับตามเกณฑ์  
ที่กำหนดไว้ดังกล่าวตามขั้นตอนที่ 2 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ พิจารณาผลการจัดอันดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกตามประเภท
รางวัล ดังนี้ 

1.  ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มี อบจ. ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 
 ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  

ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  
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3. เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
4. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน  

 5. เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่  
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มี อบต. ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

2.  ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่ 

1. อบจ.พิษณุโลก 
ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  

ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
1. เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น  
2. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
3. เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  
4. เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  
5. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
6. เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน  
7. เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
1. อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  
2. อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  

3. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
1. อบจ.สตูล  
ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี  

ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  
2. เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
3. เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
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4. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
5. เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน  
6. เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  
7. เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
8. เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
9. เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน  
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
1. อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
2. อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี  
3. อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  

1. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับเทศบาล มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
(1) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช): ความโดดเด่นในด้าน

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ทุกโครงการของเทศบาลมีจุดเริ่มมาจากปัญหาของ
ชุมชน มีการประชุม ประชาคมพิจารณาปัญหาร่วมกัน และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ดำเนินงานการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพด้านสังคมแบบบูรณาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 
ส่งผลให้มีระบบระบายน้ำที่ดี มีระบบเตือนภัยแก่ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ลดความเสียหายใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมจึงมีแนวโน้มลดลงทุกปี  หรือไม่มีเลย และไม่มี
ผู้เสียชีวิต ทิศทาง กำหนดให้ปัญหาผู้สูงอายุเป็น “ปัญหาของชุมชน ทุกคนต้องร่วมกัน” เทศบาลเมือง 
ทุ่งสง ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาโดย ใช้กลุ่มเครือข่ายมาช่วยขับเคลื่อนใน 
การบริการสาธารณะเพ่ือแก้ปัญหาผู้สูงอายุ จากเชิงรับ มาสู่การจัดการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุกด้วย “กลุ่ม
เครือข่ายด้านสาธารณสุขและจิตอาสา” เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับ
รางวัลพระปกเกล้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาโครงการและขยายผลโครงการสู่ความต้องการของ
ประชาชน นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี  
พ.ศ. 2565 ระดับดีเลิศ 

(2) เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี): ความโดดเด่นใน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ทั้ง 2 โครงการ มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรม
และบทเรียนที่ดีต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ โครงการ
เขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้ วยกลไกพลเมือง  มีการนำวิธี  CAR SCORE (Community 
Assessment Report) มาใช้ ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ประชาชน
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สามารถเข้ามาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลได้ ซึ่งวิธี CAR SCORE จะรายงาน 
การติดตามด้วยรูปแบบสัญญาณไฟจราจร เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางเทศบาล 
โครงการพาหมอไปหาหมา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัดในพ้ืนที่  ผ่านการจัดทำเวทีประชาคมโดยมีแนวทางใน 
การดำเนินงานที่หลากหลายอันจะเห็นได้จากในการที่จะแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 

(3) เทศบาลตำบลเกาะคา (ต.เกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง): ความโดดเด่นในด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ในพ้ืนที่มีระบบการพัฒนาการทำงานบนฐานข้อมูลและการคืน
ข้อมูลให้กับชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การบริหารจัดการด้วยการมีส่วน
ร่วมและการทำงานเชิงเครือข่าย ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคาได้ที่มีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุม “นวัตกรรม 5 การขับเคลื่อนเมือง  
สู่สังคมเสมอภาคที่น่าอยู่” โดยหลักการสำคัญของพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะคานั้น คือ 
สมาชิกชุมชนทุกคนมีเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า การพัฒนาไม่ทอดทิ้งใคร ตลอดจนการขับเคลื่อนงานพัฒนา  
ทุกบริบทที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของชุมชน โดยเทศบาลตำบลเกาะคาจะเสริมสร้าง
ระบบการสนับสนุนความม่ันคงในชีวิตให้กับสมาชิกชุมชนอย่างรอบด้าน ภายใต้ “เกาะคาสังคมเสมอภาค 
วิถีชีวิตมั่นคง”  

(4) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน): ความโดดเด่นในด้าน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจึงจัดทำ “โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ”เพ่ือดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ มีกิจกรรม
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างขึ้น เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการคัด
แยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพ่ือลดขยะมูลฝอยในชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป 
และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนวัตกรรม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 
2560-2562 เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
จำนวน 28 แห่ง รวม 536 คน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสมวัยวิทยา จำนวน 5 และเป็นศูนย์จัดการ
เครือข่ายชุมชนต้นแบบสุขภาวะ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีองค์กร
ภาคีเครือข่าย จำนวน 15 แห่ง ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะ 

(5) เทศบาลตำบลป่าแมต (ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่): ความโดดเด่นในด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า เทศบาลตำบลป่าแมตได้ดำเนินการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ใน
กระบวนการวิธีการใหม่ตามสูตร 500 ปฏิบัติจัดการ ที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จโดยเริ่มต้น ตั้งแต่ 
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เทศบาลตำบลป่าแมต ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าหมวดครัวเรือน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือนสู่
ระดับชุมชน และมีกระบวนการถ่วงดุลย์เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

2.  ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก): ความโดด

เด่นในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการมีจุดร่วม คือ 
เกิดภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เอกชน รัฐ ประชาชนในพ้ืนที่ ในการบูรณาการจัดงาน/โครงการต่างๆ 
ร่วมกันในพ้ืนที่ ทั้งระดับจังหวัด องค์กร และชุมชน เพ่ือยกระดับการพัฒนาโบราณสถานให้ได้มาตรฐาน
สถานที่จัดงานประเทศไทยเพ่ือต่อยอดไปสู่การพัฒนาเครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมจาก  
ทุกภาคส่วน ยกระดับโบราณสถานให้เป็นมากกว่าโบราณสถาน คือ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัด
พิษณุโลก เป็นสถานที่ที่ทุกภาคส่วนจะต้องคิดถึงเป็นลำดับแรกเมื่อต้องการพ้ืนที่ในการเชื่อมวัฒนธรรม 
การส่งต่อวัฒนธรรม หรือเป็นศูนย์รวมของการจัดงาน เวทีสัมมนา การจัดงานระดับนานาชาติต่อไป  
การสร้างฝายชะลอน้ำในความคิดแรกของประชาชนหรือหน่วยงานทั่วไปย่อมคิดถึงทั้งด้านดีและด้านลบ 
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าฝายชะลอน้ำมีไว้เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับป่า การกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตร
สำหรับพ้ืนที่ห่างไกลการมีเครือข่ายไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความร่วมมือให้เกิดในชุมชน แต่ยังเป็น 
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา ต้นน้ำ การเข้าใจถึงหลักการทางธรรมชาติ การรับมือกับ
ธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ ได้โดยไม่กระทบกับ การทำกินของชุมชน ภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่ภูมิปัญญา
คนรุ่นใหม่จากการลงมือทำจะช่วยให้ชุมชนเข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
ทำหน้าที่ปรึกษาหารือวางแผนบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ
พิจารณาการบริหารจัดการจากปัญหาที่พบเป็นหลัก ซึ่งปัญหานั้นมาจากการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนทาง Facebook Line และWebsite หลักของหน่วยงาน 

ระดับเทศบาล มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 
(1) เทศบาลเมืองเมืองพล (ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น) : ความโดดเด่นในด้านด้าน

การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการมีจุดร่วม คือ การมุ่งเน้น 
การทำงานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานหรือองค์อิสระ ภาคประชาสังคม ชุมชน วัด สถานศึกษา ข่ามาร่วมดำเนินกิจ
กรรมการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการ
จัดหางบประมาณดำเนินโครงการ ระดมทุนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
โดยไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนกลางเกิดกระบวนการวิธีการแนวใหม่ ที่แตกต่าง
จากเดิมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยิ่ง และยังมีการใช้
เทคโนโลยีโดรนซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยบินสำรวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือใช้
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เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ดังวิสัยทัศน์เมืองพลที่ว่า “เมืองพลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของ
ประชาชน อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล” 

(2) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน): ความโดด
เด่นในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการมีความโดดเด่น
ด้านการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างสูงสุด ใช้หลักการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ภายใต้การรับรู้และ
ประสบกับปัญหาเหมือนกัน มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน มีการทำงานร่วมกันในเชิงแลกเปลี่ยน มีระบบ  
การจัดการปัญหาแบบพ่ึงพาอาศัย และที่สำคัญมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาคุณภาพคุณชีวิตของ  
พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่สำคัญเครือข่ายที่ เข้ามาร่วมดำเนินงานเป็น  
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับรู้
ปัญหา ตั้งแต่การรวมกลุ่มทุกภาคส่วน การรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม การพูดคุยปัญหาภายใน
ชุมชน การเสนอแนวคิด วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปอย่างมีระบบแต่สามารถยืดหยุ่นได้
ในให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้มีการใช้เทคโนโลยี Application “รู้แล้วรอด” เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการของเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมมากขึ้น มีเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกรณีฉุกเฉิน มีการจัด
เจ้าหน้าที่ให้บริการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และมีการปักหมุด
บ้านทุกหลัง ทั้ งนี้ เพ่ือให้ เครือข่ายสามารถเขาถึงการให้ความช่วยเหลือกรณี เกิดเหตุฉุกเฉินได้  
อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการทำงานที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ยังเกิดการจัดการความรู้  
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการต่อยอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ ด้าน
วัฒนธรรม เป็นต้น โดยประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง 
ประชาชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดสังคมที่เอ้ืออาทรในภาวะวิกฤต และไม่ว่าเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง จะเกิดภัยพิบัติในรูปแบบไหน ก็จะสามารถจัดการกับภัยนั้นได้  ภายใต้การขับเคลื่อน
ของพ้ืนที่ ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

(3) เทศบาลนครยะลา (ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา): ความโดดเด่นในด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า โครงการหลาดยะลาได้ริเริ่มขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์  
โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ขยายการระบาด ออกเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค การบูรณาการ 
การทำงานกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งออกแบบและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นเพ่ือพาชาวยะลาให้รอดจากโควิด-19 นั้น จึงถือเป็นโจทย์การทำงานเร่งด่วนของเทศบาลนคร
ยะลา ภายใต้ข้อจำกัดที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ ข้อจำกัด  ด้านงบประมาณ ข้อจำกัดด้านระเบียบ/
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กฎหมาย/ข้อบังคับของรัฐ หรือข้อจำกัดด้านมาตรการที่รัฐบาลกำหนดขึ้น เฉพาะคราว เป็นต้น สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานและการดำรงชีวิตของประชาชนแทบทั้งสิ้น ฉะนั้น 
ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและหามาตรการมารองรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ 
รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้โดยยึดหลักการ “การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต” 
ให้มีเสถียรภาพสามารถโอบอุ้มทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการเชิง
พ้ืนที่จึงเป็นสิ่งที่ จำเป็นและสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในสถานการณ์วิกฤตอย่าง
แท้จริง เทศบาลนครยะลา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายใน
ระดับ พ้ืนที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี  
รวมไปถึงการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสำคัญ
ของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น  เครื่องมือสนับสนุนในการพัฒนาเมืองด้านการให้บริการแก่
ประชาชน สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ เทศบาลได้จัดทำโครงการหลาดยะลา (Yala Market) ขึ้น
ซึ่งมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิด 
การหมุนเวียนของเม็ดเงินในพ้ืนที่ โดยการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทำให้
เศรษฐกิจเกิดการเติบโต และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอันเป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะ 
(Smart Economy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่ งที่จะนำไปสู่ยะลาเมืองอัจฉริยะ (Yala Smart City)  
ตามนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลนครยะลาต่อไป หลาดยะลา (Yala market) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
หลักคือเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการต่างๆ อาทิ ร้านขายอาหาร ช่างซ่อมต่างๆ แม่บ้าน  
วินมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งชาวยะลาผู้ซึ่งที่ได้รับ ผลกระทบจากโควิด-19 และตกงานกลับมาอาศัย ณ ภูมิลำเนา 
ตลอดจนผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้าน Digital ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็น
การตอบโจทย์พฤติกรรม New Normal ของ ผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป 
ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อ
ของตามตลาดหรือพ้ืนที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก สำหรับระบบ ตลาดออนไลน์ยังได้นำมาผนวกเข้ากับ Line 
Official Account (LINE OA) เพ่ือดึงดูดและขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึง ระบบ และเป็นการสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น โดยเทศบาลนครยะลาจะทำหน้าที่  เป็น Back Office  
ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้งเพ่ิม Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่าโดยสร้างมูลค่า ให้กับสินค้า
และบริการ เพ่ิมรายได้ให้ร้านค้า โดยที่ร้านค้าไม่เสียค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน 
โดยการอัดเงินเข้าในระบบได้เร็วขึ้น ลดเวลาการเบิกจ่าย ซึ่งการที่เทศบาลทำหน้าที่เป็นตัวกลางจะช่วย
สร้างความ น่าเชื่อถือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอีกด้วย แพลตฟอร์ม “หลาดยะลา” 
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(4) เทศบาลตำบลเชียงคาน (ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย): ความโดดเด่นในด้าน 
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า การบูรณาการเครือข่ายเพ่ือดำเนินโครงการ
พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพ่ือกระตุ้น เศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 
ส่งผลต่อเครือข่ายชุมชนได้รวมกลุ่มกันเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นด้วยการอนุรักษ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชียงคานจนเกิดนวัตกรรมเส้นทางการท่องเที่ยว (ปั่นชมวิถี ล่องนทีชมธรรมชาติ) ให้ชุมชนมี รายได้เสริม
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 และปี 2564 เทศบาลตำบลเชียงคานผ่านการคัดเลือก
เป็น โครงการนวัตกรรมในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
สำนักงานคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี และได้รับรางวัลที่ 1 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (ประกาศเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565) ได้รับ
รางวัล เป็น 1 ใน 100 ของโลกที่ “รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลก (Sustainable 
Destinations 2020) ปี 2563 จาก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

(5) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี): ความโดดเด่นในด้าน
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า มีการนำแนวคิดตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
มาใช้ในในการรับมือป้องกันการเกิดอุทกภัยผ่านนวัตกรรม APPCEF Model ได้มีการทำ MOU เพ่ือนำ
โมเดลการทำงานรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนวัตกรรม APPCEF Model ฝ่าวิกฤติ พิชิต
อุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี  เป็นแนวทางในการดำเนินงานกับพ้ืนที่ อ่ืน ๆ และยังมี  
การดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลายในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนที่ด้อยโอกาสแต่มีความสามารถทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล  

(6) เทศบาลตำเวียงสา (ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน): ความโดดเด่นในด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า จุดร่วมของทั้ง 3 โครงการ คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลง 
(MOU)ระหว่างภาคีเครือข่าย เน้นการใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน เน้นการช่วยเหลือ
เชิงรุก และการดูแลเป็นองค์รวม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีการกำหนดกระบวนการการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง 

2. มีการวางแผนการดำเนินงาน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีการ
ประชุมร่วมกันขององค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และมีการกำหนด
ความรับผิดชอบและหน้าที่ในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

3. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่าย เพ่ือให้การดำเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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4. สร้างระบบการสื่อสารและเครือข่ายการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  
5. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 
6. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ รวมถึงการศึกษาถึงปัจจัยภายนอก 

โอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดในพ้ืนที่ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน 
7. ดำเนินการวางแผนการพัฒนาผ่านการประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยการมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน 
(7) เทศบาลเมืองแสนสุข (ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี): ความโดดเด่นในด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) มีแอพพลิเคชั่น Saensuk Smart living ใช้งานบนมือ
ถือซึ่งเป็นของทางเทศบาล ซึ่งสามารถได้ทั้งในระบบ android และ IOS ซึ่งภายในแอพจะมีเมนูให้
ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน -ร้องทุกข์ ติดตามเรื่องราวร้องเรียน สภาพการจราจร ข้อมูล 
การท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น สายด่วนบริการประชาชน ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น 2) มีการ
แต่งตั้ งภาคีเครือข่ายเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน  โดยให้สิทธิเครือข่ายในการคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความเหมาะสมด้วยตนเอง และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ให้ภาคีเครือข่ายมีกำลังใจใน  
การดำเนินงาน และสามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามความถนัดได้  3) มีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางให้ภาคี เครื อข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูล  ได้แก่  
แอพพลิเคชั่น การสแกน QR code ป้ายประกาศขนาดใหญ่ เว็บไซต์เทศบาล กลุ่มไลน์ การจัดประชุม
ออนไลน์ และการลงพ้ืนที่ประกาศผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น 4) จัดทำประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขโดย
กำหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติเพ่ือควบคุมดูแลผู้ประกอบการค้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้ภาคีเครือข่ายรับทราบ และ  
การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการค้า เก็บไว้ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และป้ายประกาศ  
5) การทำบันทึกข้อตกลงMOU ระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย การใช้สถานที่บริเวณ
ชายหาดสาธารณะ ผู้ประกอบการ และการขออนุญาตใช้พ้ืนที่เพ่ือจำหน่ายสินค้าและให้บริการ เป็นต้น 
6) กลยุทธ์เทคนิคการยึดโยงรักษาเครือข่ายของเทศบาลเมืองแสนสุขได้แก่ 6.1) การเชิญภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 6.2) เชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหาจากการสะท้อนปัญหาของภาคี
เครือข่าย และสามารถแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่วมกันได้ 6.3) มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
สอบถามสารทุกข์สุขดิบ 6.4) เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายที่มีการจัดขึ้น 

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน (ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน): ความโดดเด่นในด้าน 

การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการมีความโดดเด่นของทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน
เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก “สร้างชุมชนให้
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เข้มแข็งเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ชุมชนที่น่าอยู่” องค์การบริหารส่วนตำบลส้านให้ความสำคัญกับ
การบริหารงานในการทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ผู้ประสานงาน ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นผู้ร่วมดำเนินการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายต่างๆ ในทุกๆ ด้านโดยเครือข่ายต่างๆ จะทางานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตำบลส้านร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน 

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม (ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร): ความโดด
เด่นในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการมีความโดดเด่นของ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการโดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งในการกำหนดกิจกรรม ซึ่งเกิดขึ้น
จากการร่วมคิด ร่วมดำเนินการและร่วมตัดสิน ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายรัฐและประชาสังคม  
มีการสร้างความร่วมมือทั้งแบบเป็นทางการ(การลงนาม MOU ร่วมกัน) โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบล
สักงามเป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงาน มีการประเมินผลที่
ชัดเจนตามมาตรฐาน มีการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายเพ่ือความสะดวกในการประสานงาน  มีการใช้
เทคโนโลยี OR-Code เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน  

3.  ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ระดับเทศบาล มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 

(1) เทศบาลเมืองบ้านสวน (ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี): ความโดดเด่นในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เป็นการดำเนินงานที่เน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน
ของภาครัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทุกคนสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเปลี่ยนจาก  
ความเหลื่อมล้ำเป็นความเสมอหน้าและพัฒนาเมืองบ้านสวนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีการดำเนินงาน
ที่มีความต่อเนื่อง สามารถดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่นี้ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางเทศบาล
สามารถช่วยเหลือเยียวยาเชิงรุกกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีรวมทั้งแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพใดสามารถดำรงชีวิ ตอยู่ได้ในยุค New Normalจากการที่
ผู้บริหารมีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงาน
ราชการ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร ร่วมสะท้อนปัญหา และวางแผนการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาดูงานให้ผู้ที่มีความสนใจ 

(2) เทศบาลนครขอนแก่น (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น): ความโดดเด่นในด้าน 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า 1) ลักษณะโครงการเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการวางแผน
ปฏิบัติการระยะยาว โดยมีการวางเป้าหมายการพัฒนาเป็นระยะๆ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลนคร
ขอนแก่น เมื่อมุ่งให้ความช่วยเหลือระยะยาว 2) การดำเนินงานของโครงการทั้ง 3 โครงการได้เน้น 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและการเข้าถึงบริการในทุกมิติ ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาในเด็กที่
มีปัญหาสมาธิสั้นโดยการทำงานร่วมกันของครูหมอพ่อแม่ โดยเด็ก 100% ได้รับการคัดกรอง 
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ความผิดปกติด้านการเรียนรู้ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสาธารณะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ของคนพิการ การสร้างหุ้นส่วนทางสังคมในการช่วยเหลืออาหารสำหรับกลุ่มเปราะบางในชุมชนจากครัว
ชุมชน การสร้างสังคมเอ้ืออาทรจากกองทุนมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง 3) การดำเนินงานของโครงการ ได้ใช้
นวัตกรรมเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ ได้แก่ นำเด็กเข้าสู่ระบบ
ดูแลช่วยเหลือโดยผ่านระบบ Application HERO การใช้นวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจฉริยะ  (Smart 
Wristband) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึงพิง และการใช้นวัตกรรมทางสังคม ผ่านแนวคิด 
“ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง” มาขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เกิดความ
เอ้ืออาทร ใช้เครือข่ายผู้ปกครองและครูให้เด็ก “ทุกคน” ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อทะเบียนราษฎร์ของ
เทศบาล ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

(3) เทศบาลนครนนทบุรี (ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี): ความโดดเด่นใน
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เทศบาลนครนนทบุรี มีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์  
นครนนท์ เมืองน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีบริการที่ เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี ”  
คติ “เสียสละ อุทิศตน คือคนเทศบาล” มีการนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นด้านลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่มีการดำเนินงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีรูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเข้าถึงง่าย ครบวงจร ในที่เดียว (One stop service) ดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาลใน 93 ชุมชน ประชากรกว่า 250 ,000 คน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การรักษาดูแล และการเยียวยาฟื้นฟู ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง มีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่ง 

มีการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งทำให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การเข้าถึง และได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

(4) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด): ความโดดเด่นในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัล
พระปกเกล้ามาอย่างต่อเนื่อง และยังมีการพัฒนาอย่างต่อยอดในทุกด้าน และในด้านการลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมที่ส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลในปีนี้นั้นเมื่อพิจารณาจากโครงการโดดเด่นที่นำเสนอนั้น 
มุ่งเน้นไปที่การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบาง
ต่างๆ เช่น เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้และภาษา เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาแต่มีความยากจน ผู้ประสบ
ปัญหาจากการติดบุหรี่ หรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ระบบการดูแลรักษาของโรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการที่
เป็นมาตรฐานคือ PDCA ในทุกโครงการ และเน้นไปที่การบูรณาการร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างจริงจัง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  
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(5) เทศบาลเมืองลำพูน (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน): ความโดดเด่นในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น เทศบาลเมืองลำพูนอาศัยหลักการการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา โดยการทำงานทุกอย่าง ทุกขั้นตอน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ เครือข่าย ภาคี 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความร่วมมือของประชาชนทุกวัยมาร่วมกันทำในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การระดมสมอง การจัดทำแผน การดำเนินการ การประเมินโครงการ/กิจกรรม รวมไปถึงการต่อยอด
พัฒนางานในอนาคต การดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากจะอาศัย  
การทำงานร่วมกันของเครือข่ายแล้ว เทศบาลยังคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้เหมาะกับการดำเนินงาน
ด้วย เพ่ือลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถบริการกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตเช่น การระบาดของไวรัสโควิด 19 เทศบาลต้องสามารถบริการกลุ่มเป้าหมายได้ดีดังเช่นภาวะ
ปกติ ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่นำเสนอนั้นอาจจะมีรายละเอียดในกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการที่
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 

(6) เทศบาลตำบลปริก (ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา): ความโดดเด่นในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เทศบาลตำบลปริกได้มีการการแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชน ทราบเช่นข้อมูลรายรับรายจ่าย , 
การจัดซื้อจัดจ้าง, เว็บไซด์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, บอร์ด, รายงานผลดำเนินงาน, ต้นปริกเรดิโอ, การประชุม
สภาเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล  

การจัดการองค์กรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากหลายกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ  
การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูล (ด้านสังคม,ด้านการเมือง,ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร การนำ
ฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรมการศึกษาวิจัยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลับทักษิณ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีกลไกหรือ
คณะทำงาน การตั้งหน่วยบริการภายในเพ่ือแก้ไขปัญหา/ติดตามการแก้ไขปัญหา มีตำแหน่งหรือมี
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน และการเข้าไปมีบทบาทสำคัญกับเครือข่าย  (รัฐ 
เอกชน ประชาสังคม) และ มีผลสัมฤทธิ์แสดงถึงความสำเร็จ 

การจัดทำโครงการ และบริการสาธารณะที่ ตอบสนองการลดความ เหลื่อมล้ำใน
สังคม โดยการจัดทำโครงการเพ่ือเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การจัดทำโครงการเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำในมิติต่างๆ (การเมือง,สังคม,เศรษฐกิจ, กายภาพและสิ่งแวดล้อม) และ การบริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความท้าทายใหม่ และการส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งของ
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ประชาชน ในการขับเคลื่อน การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ ประชาชน กลุ่ม องค์กร และ
การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education)  

(7) เทศบาลนครพิษณุโลก (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก): ความโดดเด่นในด้าน 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เทศบาลนครพิษณุโลก มีการทำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
ประกอบด้วย 1. องค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อสม. อปพร กลุ่มสตรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับลงทะเบียน ร่วมตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรอง
ข้อมูลฯ ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณสมบัติฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ  2. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาล
พุทธชินราช ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 
กองทัพบก เป็นต้น เทศบาลฯ ส่งต่อข้อมูลฯ การขอรับความช่วยเหลือในมิติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐข้างต้น 3. ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ ธอส. หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก บริษั ท  
ห้างร้าน สมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลก สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่อง
อุปโภคบริโภค และลงเยี่ยมบ้านร่วมกับเทศบาลฯ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฯ และยังมี) มี “ทีมสหวิชาชีพ” 
และเครือข่ายการทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลนครพิษณุโลก 

(8) เทศบาลตำบลป่าแดด (ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่) : ความโดดเด่นในด้าน 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เทศบาลตำบลป่าแดด สามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้  
โดยนำแนวคิดการทำงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Community-based) 
เน้นการสร้างเครือข่ายคณะทำงานตามแต่ละหมู่บ้าน เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพ้ืนที่และสร้าง
กลไกเพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ อย่างหลากหลายมิติ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กยากจนได้ โดยทำงาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ในการขับเคลื่อน
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมพัฒนา Application กับ กสศ. ชื่อ 
ระบบดูแลเด็กปฐมวัย ใช้บันทึกข้อมูลสำหรับเด็กในระบบการศึกษาปฐมวัย และ Application ชื่อ 
ThaiOOSC สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา/กศน. เพ่ือบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ และยังสามารถลด
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ โดยมุ่งเน้นการทำงานกับชุมชน เพ่ือลด  
ความเหลื่อมล้ำในชุมชน ขับเคลื่อนโดยเครือข่าย จนสามารถสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ 
จนทำให้ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด 

(9) เทศบาลตำบลก้อ (ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน): ความโดดเด่นในด้านการลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการมีความสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นชุมชนการเกษตร ซึ่งการ
ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือชาวตำบลก้ออยู่ดีมี การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
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การเกษตร อย่างเพียงพอและเหมาะสม และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่อย่าง
เหมาะสม โดยนำหลักการบริหารจัดการน้ำ คือ 1.หาน้ำได้ :จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ จัดเก็บ
ข้อมูลระบบ ระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข 2.เก็บน้ำไว้: เก็บน้ำสำรองนำหลากน้ำท่วม ไว้ใต้ดินโดย
ทำบ่อเติมน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพ่ือไว้ใช้ในภาคการเกษตร 3.ใช้น้ำเป็น: วางแผนการใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตร ที่สอดคล้องกับปริมาณที่มี จัดการข้อมูล วิเคราะห์สมดุลน้ำ 4.จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ:
บริหารจัดการน้ำและปรับตัวตามสถานการณ์  เพ่ือให้น้ำใช้อย่างพอเพียงสำหรับทำการเกษตร  
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ชุมชนตำบลก้อมีความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย มีแหล่ง
โปรตีนราคาถูก และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร เพ่ือต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนก้อ  
มีเพ่ิมมูลค่าและมีทักษะในการสร้างรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิต เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สร้างคลังอาหารชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วงวิกฤต 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย (ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี): 

ความโดดเด่นในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า เกิดจากการเล็งเห็นความสำคัญใน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขาภิบาลและสภาพจิตใจ โดยการมีส่วนร่วม
จากท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชนและวัด ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่ม
เปราะบาง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่านกลไกการดำเนินงานของ อปท.และภาคีเครือข่าย  
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปคือการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อีกทั้งยังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเสมอภาคภายใต้กฎ
กติกาของป่าชุมชนและให้เกิดการขับเคลื่อน ผลักดัน เฝ้าระวังในการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดย  
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมไปถึงเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
เพ่ือการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด 19 ในชุมชน : Covid Care Center เพ่ือสร้างการเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย 

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม (ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี): ความโดดเด่น
ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง ชุมชน เป็นนวัตกรรม 
ที่เน้นการตอบสนอง ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน แบบบูรณาการ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นนวัตกรรมที่สร้าง
ความเท่าเทียม ลดช่องว่างทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน
หลากหลายมิติ นวัตกรรมนี้ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน ในเขตชนบทที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถแก้ปัญหาความยากจน
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จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และยังทำให้พ่ีน้องประชาชนเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย มีน้ำ
อุปโภค บริโภค ทำการเกษตร สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเหมาะสม  

 แต่เดิมความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (SGB) ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามนั้นเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่เป็น
แหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้าในปี 
2564 แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามก็มิได้หยุดการพัฒนาแต่อย่างใด มีการต่อยอดนำนวัตกรรม
ใหม่ที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงพัฒนาระบบของตนเอง ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ เพ่ิมการร่วมมือกับ
ภาคีภาคส่วนต่างๆ และทั้งในส่วนของเทคโนโลยี กล่าวคือ ใช้เครื่องมือการวัดระดับน้ำทั้งบนดินและใต้
ดินซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Internet of Thing: IoT และการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้ได้ Big 
Data ที่จะสามารถวางแผนเตรียมการต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไม่ลืมว่ายังมี
บางพ้ืนที่ที่โครงการขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงจึงจัดทำอีกโครงการ ได้แก่ โครงการธนาคารน้ำเพ่ือชีวิตเพ่ือขยาย
ความครอบคลุมออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้
อย่างดียิ่ง 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง (ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย): ความโดดเด่นใน
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า ทั้ง 3 โครงการเป็นการนำปัญหาด้าน
ความเลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในตำบลป่าหุ่งมาแก้ไขปัญหาโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ 
คน ที่มีอยู่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยความร่วมมือ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในตำบลป่าหุ่ง และนอกตำบลป่าหุ่ง ใน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าหุ่งทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นโครงการที่
แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ และสามารถเข้าถึงการรับบริการได้ทุกกลุ่ม ทุกคน  
ทุกครอบครัว สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลังประชาชนได้รับบริการปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีพ การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอ่ืนๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน ประชาชนดำรงชีพอย่างมีความสุขประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 และ

กระบวนการวิจัยประเมินผลทั้งในข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้พบเห็นทั้งข้อมูลเอกสาร 
หลักฐานประกอบใบสมัคร และประสบการณ์จากภาคสนาม การเก็บข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน  
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
บ 

การสังเกตการณ์ (Observe) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการนำผลการประเมินมาร่วมพิจารณา 
ซึ่งจากข้อมูลผลการวิจัยประเมินก่อให้เกิดประโยชน์ที่จะนำมาเสนอแนะ คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะต่อ
วิทยาลัยการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้ า เพ่ื อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการวิจัยประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครร่วมโครงการและเห็นว่า อปท. 
หลายแห่ง มีค่าคะแนนตามตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicators) ค่อนข้างต่ำหรือน้อยทุกระดับ 
จึงมีข้อเสนอแนะ โดยจำแนกเป็นประเภทรางวัลและหมวดหมู่ของแต่ละคะแนนที่ได้น้อย ดังนี้ 

 1.1 ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้ านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งระดับ อบจ. เทศบาล และ อบต. จะมีค่าคะแนน
ตัวชี้วัดในขั้นพัฒนาค่อนข้างน้อยในหมวดที่ 4 ว่าด้วยกิจการสภา ทั้งนี้เพราะส่วนใหญ่จะได้คะแนนไม่ถึง
ครึ่งหนึ่ง (5 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อพิจารณาจากข้อคำถามจากใบสมัครฯ พบว่า 
ข้อคำถามที่ อปท.ได้คะแนนน้อย ได้แก่ ข้อ 31.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
การประชุมสภาฯ พบว่า ประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ อปท. ควรพิจารณาว่าจะดำเนินการให้ประชาชนมีโอกาสได้พูด หรือ แสดงความคิดเห็นได้
หรือไม่ หรือ อาจจะหาวิธีการกระทำนอกรอบการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านตัวแทน หรือการมีวาระให้
แสดงความคิดเห็น มีการถ่ายทอดสดแบบ conferences หรือผ่านช่องทางสื่อสารอ่ืนๆ และ ข้อ 32 ว่า
ด้วยการเปิดให้มีข้อบัญญัติที่เสนอโดยประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ซึ่งพบว่ามีจำนวนน้อยมากเช่นกัน 
อาจจะเป็นเพราะว่าประชาชนไม่รู้ หรือ ในทางปฏิบัติขาดความรู้ในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ดังนั้น 
อปท. จึงเสนอให้ อปท.ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในวิธีการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และ 
ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ รวมทั้งให้แนะแนวทาง/วิธีการ
เสนอแก่ประชาชน 

  รองลงมาในข้อ 2.2 ว่าด้วยการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนอง
ความท้าทายใหม่ ปรากฎว่า อปท. ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนโดยภาพรวม 
พบว่า ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (5 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า  
ข้อคำถามที่ปรากฎว่าได้คะแนนน้อย ได้แก่ ข้อ 18 เรื่องการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ข้อ 21 การจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการเสริมสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น ข้อ 22 การจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ ข้อ 23 การจัดทำโครงการท้าทายใหม่ๆ ใน
พ้ืนที่ของ อปท. ซึ่งเป็นข้อคำถามที่ อปท. ต้องนำกลับไปทบทวนโครงการท้าทายใหม่ๆ อันจะก่อให้เกิด
กิจกรรม/โครงการที่เข้าลักษณะเป็นนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งท้าทายปัญหาที่ อปท. เผชิญอยู่ รวมทั้ง
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แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น วิกฤตสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร สุขภาพ และการบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นต้น 

  นอกจากนี้ ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ปรากฎว่า อปท. ยังทำได้ไม่ดีเท่าท่ีควร โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนโดยภาพรวม พบว่า ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง 
(10 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และเมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า ข้อคำถามที่ปรากฎว่า
ได้คะแนนน้อย ได้แก่ ข้อ 39 การจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ส่งเสริม 
การเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน รูปแบบต่างๆ ซึ่ง อปท. ควรมีการสนับสนุนโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ท้องถิ่น/ชุมชน เกิดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเป็นโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นใน  
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองด้วย และ ข้อ 40 -44 ซึ่ง อปท. จะได้คะแนนน้อยมาก โดย อปท.  
ควรมีการจัดตั้งโรงเรียนส่งเสริมพลเมือง ในพ้ืนที่ อปท. ของตนเอง เพ่ือส่งเสริมการสร้างสำนึกทาง
พลเมืองในพ้ืนที่ อปท. ของตนเอง รวมทั้งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการคัดลอกคำตอบ
หลายๆ ข้อมาจากใบสมัครฯ ของปีที่ผ่านมา  

 1.2 ประเภทรางวัลความเป็นเลิศการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
พบว่า อปท.ทั้งระดับ อบจ. เทศบาล และ อบต. ส่วนใหญ่มีค่าคะแนนตัวชี้วัดขั้นพัฒนาค่อนข้างน้อย  
ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยการจัดการองค์กรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ปรากฎว่า 
อปท. ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนโดยภาพรวม พบว่า ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง  
(7.5 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน และเมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า ข้อคำถามที่ปรากฎว่า
ได้คะแนนน้อย ได้แก่ ข้อ 20 มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการใน
ลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาคประชาสังคม 
หรือองค์กรภาคเอกชน จึงเสนอให้ อปท. ควรดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายที่ดำเนินงานร่วมกันเพ่ือให้
เกิดการพัฒนา อปท. ของตนเองให้มีศักยภาพร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ และ ในหมวดที่ 4 ว่าด้วย 
การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ปรากฎว่า อปท. ยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร โดยเมื่อ
พิจารณาจากคะแนนโดยภาพรวม พบว่า ได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (5 คะแนน) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และ
เมื่อพิจารณารายข้อคำถาม พบว่า ข้อคำถามที่ปรากฎว่าได้คะแนนน้อย ได้แก่ ข้อ 33 การจัดทำหรือ
สนับสนุนแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
รูปแบบต่างๆ จึงเสนอให้ อปท. ควรมีการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ท้องถิ่น/ชุมชน  
เกิดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเป็นโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองด้วย และ
ได้คะแนนไม่ถึงครึ่งที่กำหนดไว้ ในหมวดที่ 5 (การดำเนินโครงการ/เครือข่าย ความร่วมมือระหว่างรัฐ 
เอกชน และประชาสังคมที่เป็นเลิศ) ซึ่งพบว่า อปท. มีการดำเนินงานโครงการที่สะท้อนความเป็น
เครือข่ายค่อนข้างน้อย จึงทำให้คะแนนในหมวดนี้ได้น้อยเกือบทุก อปท. เป็นต้น 
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 1.3 ประเภทรางวัลความเป็นเลิศการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  พบว่า อปท.ทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล และ อบต. มีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็น
ธรรม และความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางสังคม ฐานข้อมูลด้าน
สถานการณ์ปัญหา เช่น ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ ฐานข้อมูลกลุ่มผู้พิการ ฯลฯ ตลอดจน 
มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเสริมสร้างเครือข่าย หรือการทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการทำงานกับกลุ่มผู้เปราะบาง ด้อยโอกาส หรือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการให้
ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชน ฯลฯ มีการตั้งหน่วยบริการภายในของหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหา ติดตาม
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คณะทำงานเพ่ือการเสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนที่ทำงาน
ด้านความเหลื่อมล้ำ และปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  โดยเฉพาะ โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า 
ลักษณะโครงการที่โดดเด่นมีความเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน ทั้งด้านการศึกษา 
สุขภาพ การส่งเสริมการมีอาชีพการมีรายได้ เป็นต้น เหล่านี้มีลักษณะกิจกรรมด้านการจัดสวัสดิการสังคม
โดยชุมชน และบางโครงการเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางสังคมกับผู้ประสบปัญหาใน
ภาวะวิกฤติ และยังพบว่า เป็นโครงการที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอด 

  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score พบว่า ความโดดเด่นด้านรางวัลการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ระบุไม่มีโครงการ
เกี่ยวข้อง หรือจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่โดด
เด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หยิบยกโครงการมานำเสนอไม่ครบถ้วน ระบุโครงการที่ 
ไม่เก่ียวข้องกับประเภทรางวัลที่ประกวด 

  ในส่วนกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่
ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า ระบุว่าไม่มีโครงการเกี่ยวข้อง หรือจำนวนโครงการ  
ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย นอกจากนี้ การส่ งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับโครงการที่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการให้ความรู้ เฉพาะ
กิจ มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นโครงการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ต่อเนื่อง 

 1.4 อปท. ที่ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมประเภทรางวัลใดรางวัลหนึ่งนั้น มีข้อเสนอเห็นควรให้ 
อปท. พิจารณาถึงการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมา ปรากฏผลการปฏิบัติงานที่ต้องมี  
ความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัลประเภทนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเภทรางวัลด้าน  
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การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จะต้องพิจารณาถึงความเป็นเครือข่ายในลักษณะ
ความร่วมมือทั้งในแง่กลไกความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืนๆ วิธีการร่วมมือกันของเครือข่าย กลไกของ  
การสร้างเครือข่าย และที่สำคัญต้องมีการแยกแยะกันให้ชัดเจนระหว่างการมีส่วนร่วมกับการทำงานแบบ
เครือข่าย โดยให้ อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องพิจารณาประเด็นให้เข้าลักษณะของเครือข่ายให้
ชัดเจน โดยให้ดูคุณลักษณะ/คุณสมบัติ ของการเป็นเครือข่ายให้ชัดเจนเช่นกัน 

2) จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในปี พ.ศ. 2565 พบว่ามี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก และเพ่ือเป็นการสนับสนุน
ให้ อปท. สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้มากขึ้น จึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 2.1 การประชาสัมพันธ์รางวัลพระปกเกล้า ในหลากหลายช่องทาง เช่น การจัดทำแผ่นพับ 
โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ วิทยุชุมชน โทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านทาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น ซึ่งควรทำการประชาสัมพันธ์ตลอดปีและทำอย่าง
ต่อเนื่อง 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

รางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่ส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตื่นตัวและตระหนักถึงการสร้างความเลิศให้ตนเองมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 
และที่สำคัญ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กลายเป็นองค์กรที่มีความสำคัญซึ่งเป็นกลไกในการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ประเทศชาติ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีหลักในการจัดบริการสาธารณะ
ด้านต่างๆ เพ่ือตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถือว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนในการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตาม
สมควรทั้งในแง่ของการพัฒนากิจกรรม/โครงการต่างๆ และการจัดการตนเอง (Local Self-Management) 
ก่อให้เกิดนวัตกรรมท้องถิ่นใหม่มากขึ้น สำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับรางวัล
พระปกเกล้าของสถาบันพระปกเกล้า ถือได้ว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และถือเป็นการประเมินตนเองไปในตัวและสามารถเรียนรู้  การนำเอาแบบอย่าง
การบริหารงานที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ของตน และเป็นการ
สนับสนุนให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลในการบริหารงานและทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแรงบันดาลใจหรือได้รับการจุด
ประกายความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานให้เกิดแนวทางธรรมาภิบาลและมีนวัตกรรมท้องถิ่นในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการด้านต่างๆ ทั้งด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะเครือข่าย และกิจกรรม/
โครงการ ที่เป็นนวัตกรรมความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ หมายถึง
กิจกรรม/โครงการที่เป็นนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่รางวัลดังกล่าวสำคัญยังเป็นการสร้างองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยให้เป็นรากฐานที่ เข้มแข็งสำหรับการปกครอง
ระดับประเทศต่อไป 

ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการแบ่งประเภทรางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565 ออกเป็น 
3 ประเภท ดังนี้ 

ประเภทที่  1  รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประเภทที่  2  รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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ประเภทที่  3  รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้า มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคง
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติ
คุณสถาบันพระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ เป็นประจำทุกปี 
ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา  

ส่วนในการดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของการประเมินนั้น มีวิทยาลัยพัฒนาการ
ปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน  
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองและให้ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการต่างๆ ตลอดจน  
การยกระดับความคิดในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างแรงจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
จึงได้มีการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าเป็นประจำทุกปี และ
ในปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบการบริหารท้องถิ่นของ
ตนเองให้มีความเป็นเลิศทั้งในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเป็นเลิศ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ตลอดจนความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

สำหรับแนวทางที่จะให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม
โครงการฯ นั้น เห็นว่า กระบวนการประเมินและแนวทางการคัดเลือกจะต้องมีเครื่องมือในการพิจารณา 
นั่นก็คือ การวิจัยดำเนินการสำรวจและศึกษาข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้ง 3 
ประเภทรางวัล และในฐานะที่เป็นผู้เสนอโครงการและทีมวิจัยถือว่าส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ใน  
การประเมินรางวัลพระปกเกล้ามาหลายสิบปี ทำให้เห็นว่าการพัฒนาและปรับปรุงระบบและขั้นตอนใน 
การดำเนินงาน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ตระหนักในประเด็นนี้ และจะทำให้การประเมินเป็นไปตามหลักทาง
วิชาการและระเบียบวิธีการวิจัย โดยเฉพาะการพัฒนาตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงการเสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตอบสนองปัญหาความท้าทายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันในหมวดต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น การประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 
2565 คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ เหล่านี้ และยินดีน้อมรับคำชี้แนะจากคณะกรรมการ
พิจารณารางวัลพระปกเกล้า เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และทำให้การประเมินผลฯ ไปสนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาตนเองและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม
ท้องถิ่นใหม่ๆ ที่เป็นแบบอย่างแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสามารถสะท้อนกลับ (Feed Back) 
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ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องพัฒนา (ไม่ผ่านการประเมินฯ) ให้เรียนรู้เพ่ือประเมินตนเอง
ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม คณะนักวิจัย ได้ทำข้อเสนอโครงการวิจัยและเสนอแนวทางเพ่ือทำการสำรวจ
ศึกษาและประเมินข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า  
ซึ่งได้เสนอกระบวนการประเมิน และแนวทางการคัดเลือก รวมทั้ง การพัฒนาตัวชี้วัดในหมวดต่างๆ 
เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ในการประเมินครั้งนี้และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานให้มากที่สุด 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1. เพ่ือดำเนินการสำรวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานและโครงการ/กิจกรรม  

การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน, ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม และด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณ 

1.2.2. เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดทำเป็นใบ
สมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

1.2.3. เพ่ือทำการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดในใบสมั คร และทำ 
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม สำหรับ  
คัดกรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การประเมินของคณะกรรมการในรอบต่อไป 
 

1.3. ขอบเขตและหน่วยของการประเมิน  
หน่วยการวิจัยประเมิน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตประชากร และเนื้อหา

การวิจัยประเมิน ดังนี้ 
1.3.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

รางวัลพระปกเกล้า แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
 1) ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
 2) ระดับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเมืองพัทยา 
1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวางกรอบเนื้อหาโดยใช้ฐานภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละ

ประเภทหรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ เพ่ือเป็นหลัก
ในการกำหนดจัดทำตัวชี้วัดและการพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดใน 3 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
4 

  ประเภทที่ 1 รางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึง
ความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสใน  
การบริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรอบแนวคิด: ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(1) ความโปร่งใส (Transparency) 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบ  
อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย  

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นความโปร่งใสนั้น  
จะเน้นในบริบทที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการทำงานที่มีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2539 และแนวทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือแสดงถึง 
ความโปร่งใส มีประเด็นดังต่อไปนี้  

1.1 การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพ่ิมเติม 
1.2 การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อ

ผลได้ผลเสียของประชาชน 
1.3 การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิ

หน้าที่ รวมทั้งผลได้ผลเสียแก่ประชาชน รวมทั้งมติอ่ืนๆ ที่ประชาชนควรทราบ 
1.4 การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา ซึ่งสภา
ต้องอำนวยความสะดวกตามสมควร 

1.5 การเผยแพร่ข้อบังคับตำบล กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งข่าวสารราชการที่
ประชาชนควรรู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 

1.6 การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเงื่อนไขการติดต่องานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การชำระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่า 
มีข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานานเท่าใด 

1.7 การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.8 การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา 
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1.9 การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน-การคลัง 
1.10 การเผยแพร่ข้อมูลอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและ

เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและ 
การตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ 
เป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็น
การเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย  
หลายประการ กล่าวคือ เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา  
เป็นการสร้างฉันทามติ และทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่
ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของ
ประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนั้น ให้ความสำคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับ หมายถึง
สัดส่วนของบทบาทของประชาชนในกิจกรรมนั้น ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงนั่น  
หมายถึง บทบาทของประชาชนสูงตามไปด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5 ระดับ (ดังแผนภาพ) 
ได้แก่  

2.1 การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระดับต่ำที่สุด บทบาทของประชาชนน้อยมาก เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ดังนั้นรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในข้ันนี้อยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชนเช่น การจัดทำสื่อเผยแพร่  

2.2 การมีส่วนร่วมในระดับหารือ: เป็นลักษณะของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

2.3 การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับ
ประชาชนอย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาใน
ทางเลือกต่างๆ รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การประชุมเชิ งปฏิบัติการ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือ
มีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในข้ันนี้ 
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เพิ่มระดับหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2.4 การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ: เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง โดยประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจะทำงานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 
ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน 

2.5 การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน: เป็นขั้นที่ให้ความสำคัญ
บทบาทประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่น  
จะดำเนินการตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ที่รู้จักกันดี  คือ การลงประชามติ หรือ 
สภาเมอืง 

 
 

 
 

 
แผนภาพที่ 1.1 แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน. 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ภายใต้หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น การประเมิน

รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอาศัยเกณฑ์การประเมินหรือ
ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

• หมวดที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย 
ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

• หมวดที่  2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ เป็นการพิจารณาประเมิน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการหรือการบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อสภาพ
ปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการดำเนินงาน  

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
Inform 

หารือ 
Consult 

เข้ามามีบทบาท 
Involve 

สร้างความ
ร่วมมือ 

Collaborate 

เสริมอำนาจ 
Empower 
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• หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการบริหารงาน
ทางด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความโปร่งใสและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านนี้อย่างชัดเจน 

• หมวดที่ 4 กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญทางด้านนิติบัญญัติ  
ในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น และติดตามตรวจสอบการทำงานของ
ฝ่ายบริหาร  

• หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการพิจาณาประเมินกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน เพ่ือสะท้อนถึงความโปร่งใสและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

• หมวดที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริม  
การเรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ 
และที่สำคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

• หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
ความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัว อย่าง 
การบริหารงานและการดำเนินงานที่ เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึง  
การพิจารณา ดังเช่น 

(1) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสของถิ่น โดยการส่งเสริมให้เกิด 
“การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วยเรื่องของ “การตรวจสอบจริง 
ดำเนินการจริง และแก้ไข” ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการระบบการตรวจสอบต่างๆ 
ยกระดับเป็น “แบบแผนปฏิบัติ” ซึ่งสมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการตรวจสอบ ที่เรียกว่า 
“พฤติกรรมการร่วมตรวจสอบ” เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการที่เน้นการจัดตั้งคณะกรรมการ โดย
ตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการหลัก องค์ปกครองส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ข้อสังเกต  
ที่น่าพอใจ พบว่า “โครงการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหารจัดการ” 
ของโครงการนั้นๆ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานท้องถิ่น 
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(2) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ มีการจัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการทั้งหลายเป็น
โครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง และต่อยอดปฏิบัติในแต่ละช่วงปีอย่างน่าสนใจ ซึ่งการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นพบฐานแนวคิด เช่น “การพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโดยกลไก “เครือข่าย” เป็นฐาน” การพัฒนา
เมืองบนฐาน “กฎบัตรนครสวรรค์”เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็น
ต้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาขน เน้นกลไกชุมชน จัดทำเวทีประชาคม และนำเสนอข้อมูลที่ 
สู่การบรรจุแผน เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เวทีประชาคมที่
ดำเนินการเน้น “การเปิดเวทีแลกเปลี่ยน” ควบคู่กับการจัดการความรู้ และวางแผนการพัฒนา  
ซึ่งปฏิบัติการชุมชน มีการขับเคลื่อนงานชุมชนโดยกลุ่มอาสาสมัครของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน  
การสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่มาจากความต้องการของประชาชนและ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดึงทรัพยากร ทุนทางสังคม หรือศักยภาพชุมชนร่วมวางแผนและจัดการ
ปัญหาสู่การพัฒนาต่อยอด ต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ จะต้องลักษณะโครงการเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการวางแผนปฏิบัติการระยะ
ยาว โดยมีการวางเป้าหมายการพัฒนาเป็นระยะๆ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทำโครงการมีความต่อเนื่อง ต่อยอด โดยเฉพาะการเน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ทำให้ลด
งบประมาณในการดำเนินโครงการ ทั้งยังสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจกรรม/
โครงการ 

ฉะนั้น ความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนี้ คือ “การทำงานการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงง่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และผลลัพธ์สู่การต่อยอด  
การพัฒนา” เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำเป็นต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นในมิติต่างๆ  
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1) ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ตารางท่ี 1.1 
ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
 

การมี 
ส่วนร่วม 

ความ
โปร่งใส 

หมวด 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

1. อบจ. มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

✓ ✓ 

2. อบจ. มีการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓  

3. อบจ. ได้แสดงบทบาทหลักในการประสานแผนระหว่างส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

✓  

ตัวช้ีวัดขั้นพื้นพัฒนา 

4. อบจ. ให้หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ✓ 

5. อบจ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม 
* หมายเหตุ ตัวแทนกลุ่ม; ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เช่น กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ 

✓  

หมวด 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

2.1) การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

6. อบจ. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในการดำเนิน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมต่างๆ เช่น การวางผังเมืองรวม สนาม
กีฬา การกำจัดขยะรวม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การบรรเทา 
สาธารณภัย เป็นต้น 

✓ ✓ 
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
 

การมี 
ส่วนร่วม 

ความ
โปร่งใส 

* หมายเหตุ การมีส่วนร่วม อาจจะประกอบด้วย การริเริ่มหรือเสนอ/การร่วม
ให้ข้อมูล/การร่วมแสดงความคิดเห็น/การร่วมตัดสินใจ/การให้ความเห็นชอบ/
การร่วมดำเนินการ/การร่วมติดตามและประเมินผล  

7. อบจ. เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใน
จังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ 
อบจ.  

✓  

2.2) การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่แบบมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

8. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำฐานข้ อมูล
ดังกล่าวมีใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  

 ✓ 

9. อบจ. มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสริมสร้างความเป็นทางสังคม (เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ 
เป็นต้น) 

✓  

10. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง บำรุงรักษา
ฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น 
กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์ พืชพ้ืนถิ่น การรองรับ 
ความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) 

✓  

11. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะ
ออมเงิน เป็นต้น 

✓  
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
 

การมี 
ส่วนร่วม 

ความ
โปร่งใส 

12. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูหรือ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดี
งามทั้งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิ
ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัคร
ใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น  

✓  

13. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจ 

✓  

14. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือ
กับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย ์เป็นต้น)  

✓  

หมวด 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

15. อบจ. มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง  ✓ 
16. อบจ. มีวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี 
อากร ค่าธรรมเนียม 

✓  

17. อบจ. มีการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีน้ำมัน และมีความสามารถจัดเก็บภาษี ✓ ✓ 
18. อบจ. มีการจัดทำบัญชีผู้ เสียค่าธรรมเนียมการเข้าพักโรงแรม และ 
มีความสามารถจัดเก็บภาษี 

✓ ✓ 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา   

19. อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริต  ✓ 
20. อบจ. มีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่การตรวจรับการจ้าง/โครงการ 

✓ ✓ 

21. อบจ. มีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม เช่น การจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting: GRB) หรืออ่ืนๆ 

✓ ✓ 

22. อบจ.มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลช่าวสารด้านการบริหารจัดการคลัง
ท้องถิ่น  

 ✓ 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
12 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
 

การมี 
ส่วนร่วม 

ความ
โปร่งใส 

หมวด 4 กิจการสภาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

23. อบจ. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อบจ.  ✓ ✓ 
24. อบจ. มีการแจ้งผลการประชุม สภา อบจ. ให้ประชาชนทราบ ✓ ✓ 
หมวด 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

25. อปท. มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่
หลากหลายช่องทาง และมีการเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล ออนไลน์ เทคโนโลยีต่างๆ  

✓  

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา   
26. อบจ. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ✓ ✓ 
27. อบจ. มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนและมีความสามารถ
ในการสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้ 

✓ ✓ 

หมวด 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
28. อบจ. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

✓  

6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
29. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

✓  

30. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

✓  

31. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมี
วินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย 

✓  

32. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิด
ความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความ
รบัผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  

✓  
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
 

การมี 
ส่วนร่วม 

ความ
โปร่งใส 

33. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชน
ท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

✓  

34. บทบาทของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อปท. อันเนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็งของประชาชน 

✓  

หมวด 7 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

35. อปท.มีผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสของ อปท. ✓  
36. อปท.มีผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  ✓ 
37. อบจ. โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นด้านความโปร่งใส ✓  

38. อบจ. โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ✓ 

 
2) ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/เทศบาล/เมืองพัทยา 
 

ตารางท่ี 1.2 
ตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/
เทศบาล/เมืองพัทยา 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 

หมวด 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

1. อปท. มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

✓ ✓ 

2. อปท. มีการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้หน่วย
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

✓  
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นพัฒนา 

3. อปท. ให้หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 ✓ 

4. อปท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม  
* หมายเหตุ ตัวแทนกลุ่ม; ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เช่น กลุ่ม 
คนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ 

✓  

หมวด 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

2.1) การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
5. อปท. ได้แสดงบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
กลุ่ม/องค์กรในชุมชนเพ่ือจัดทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 

✓  

6. อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในการดำเนิน
แผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ  
* หมายเหตุ การมีส่วนร่วม อาจจะประกอบด้วย การริเริ่มหรือเสนอ/การร่วม
ให้ข้อมูล/การร่วมแสดงความคิดเห็น/การร่วมร่วมตัดสินใจ/การให้ความ
เห็นชอบ/การร่วมดำเนินการ/การร่วมร่วมติดตามและประเมินผล  

✓ ✓ 

7. อปท. ได้ส่งเสริมและมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

✓  

2.2) การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่แบบมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
8. อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  

 ✓ 

9. อปท. มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสริมสร้างความเป็นทางสังคม(เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ 
เป็นต้น) 

✓  
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 
10. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง บำรุงรักษา
ฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรม
ผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงาน
ทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืนถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้าน 
สาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) 

✓  

11. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน เป็นต้น 

✓  

12. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือส่งเสริม 
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของ
ท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์และของชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และ
การคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น  

✓  

13. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจ 

✓  

14. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับ
ความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็นต้น) 

✓  

หมวด 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

15. อปท. มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเอง  ✓ 
16. อปท. มีวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี 
อากร ค่าธรรมเนียม 

✓  

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

17. อปท. วิธีหรือแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมและทั่วถึงในการจัดเก็บ
ภาษีอากร 

✓ ✓ 

18. อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริต  ✓ 
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 

19. อปท. มีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่การตรวจรับการจ้าง/โครงการ 

✓ ✓ 

20. อปท. มีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม เช่น การจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budgeting: GRB) หรือ อ่ืนๆ 

✓ ✓ 

21. อปท.มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลช่าวสารด้านการบริหารจัดการคลังท้องถิ่น   ✓ 
หมวด 4 กิจการสภาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
22. อปท. มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อบจ.  ✓ ✓ 
23. อปท. มีข้อบัญญัติท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน 

  

24. อปท. มีการแจ้งผลการประชุมสภาให้ประชาชนทราบ ✓ ✓ 
หมวด 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 
25. อปท. มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่
หลากหลายช่องทาง และมีการเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล ออนไลน์ เทคโนโลยีต่างๆ  

✓  

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
26. อปท. ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ✓ ✓ 
27. อปท. มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของประชาชนและมีความสามารถ
ในการสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้ 

✓ ✓ 

หมวด 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
28. อปท. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริม
การเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในรูปแบบต่างๆ 

✓  

6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 

29. อปท. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

✓  
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด 
การมีส่วน

ร่วม 
ความ

โปร่งใส 
30. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

✓  

31. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมี
วินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย 

✓  

32. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิด
ความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความ
รบัผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  

✓  

33. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชน
ท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

✓  

34. บทบาทของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ของ อปท. อันเนื่องมาจากการได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็งของประชาชน 

✓  

หมวด 7 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ตัวช้ีวัดขั้นพัฒนา 
35. อปท.มีผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างความโปร่งใสของ อปท. ✓  

36. อปท.มีผลสัมฤทธิ์ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  ✓ 
37. อปท. โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นด้านความโปร่งใส ✓  
38. อปท. โครงการหรือกิจกรรมโดดเด่นด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ✓ 

 

ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  ภายใต้แนวคิดเครือข่ายกับการพัฒนา
ท้องถิ่น การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อาศัย
เกณฑ์การประเมินหรือตวัชี้วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 
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• หมวดที ่1 ตัวชี้ วัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำ หรือต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย 
เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับ
รายจ่าย การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน  
การดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานของการเริ่มต้นเครือข่าย  
ภาคประชาชน  

• หมวดที ่2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม เป็นการพิจารณาประเมินภาวะผู้นำ การให้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้าน
บุคลากร งบประมาณ กลไกการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจใน 
การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของ
ผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ ว่ามีการให้ความสำคัญในประเด็นการดำเนินงานแบบ
เครือข่ายเพียงใด ตลอดจนพิจารณาถึงความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบ  
เป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือ
การเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม สมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้   
ยังพิจารณาว่ามีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่าย และพัฒนาการของเครือข่ายที่มีอยู่เป็นอย่างไร 
ก้าวหน้าและทันสมัยเพียงไร 

• หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะท่ีตอบสนองความท้าทายใหม่ 
เป็นการพิจารณาจากการทำงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทาย
ใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การจัดทำผังเมืองและ
ปรับภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

• หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริม  
การเรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ 
และที่สำคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้ เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 
ตลอดจนเสริมสร้างการทำงานในรูปแบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 
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• หมวดที่ 5 การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่าง  
การบริหารงานและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการ
พิจารณา ดังเช่น 

(1) กิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น และ
เครือข่ายปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งแต่ละโครงการที่นำเสนอ  
เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่อง สำคัญคือ “กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด 
ยกระดับการพัฒนาร่วมกัน” ซึ่งเครือข่ายที่เข้าร่วมแต่ละโครงการ เป็นภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถเสริมสร้างปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งยังเป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานฐานรากร่วมกับเครือข่ายชุมชนอย่างแท้จริง ฉะนั้น กล่าวได้ว่า เครือข่าย
ปฏิบัติการในแต่ละโครงการ เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ “รู้ลึก รู้จริง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพ่ือสร้าง
การเปลี่ยนแปลง และยกระดับการปฏิบัติงานจริง 

(2) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างเครือข่ายที่มีการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติ
การ่วมกันเพ่ือการดำเนินการจริง ทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะ 
ตลอดจนมีแผนปฏิบัติต่อยอด จึงส่งผลให้เกิด “ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย” ที่ถือเป็นปัจจัย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาของ อปท. 

(3) กิจกรรม/โครงการ เครือข่ายปฏิบัติการที่มี 3 ระดับหลักสำคัญ ได้แก่  
ระดับที่ 1 เครือข่ายวงใน ในที่นี้คือ เครือข่ายระดับชุมชน เช่น กิจกรรม/โครงการ 

จะขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครชุมชน แกนนำชุมชนมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นกลไกหลักที่
เข้ามามีบทบาทและถูกให้บทบาทสำคัญในการเป็นอาสาสมัครการพัฒนาชุมชน  

ระดับที่ 2 เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ ในที่นี้คือ หน่วยงานในพื้นที่ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและปฏิบัติการร่วมกับแกนนำชุมชน อาสมัครชุมชนในมิติต่างๆ โดยมีหน้าที่
หลักสำคัญ คือ การใช้ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานชุมชน ตลอดจนมี
แผนปฏิบัติการ่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในมิติต่างๆ  

ระดับที่ 3 เครือข่ายภายนอกชุมชน ในที่นี้คือ หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ  

ทั้งนี้ การเสริมสร้างเครือข่ายวงใน ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา โดย
เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการพ้ืนที่ จะมีหน้าที่ในพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทางสังคมในด้าน
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ต่างๆ แก่ชุมชน ซึ่งเครือข่ายวงนอก มีหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติการ 
ตลอดจนเป็นเครือข่ายประสานทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

(4) บทบาทหน้าที่ของ อปท. พบว่า เป็นผู้ประสานเชื่อมต่อเครือข่ายให้มีความเหนี่ยวแน่น 
และกระตุ้นให้แต่ละเครือข่ายปฏิบัติการร่วมกันอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ทำให้เครือข่ายปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดโครงการ ซึ่งเป๋นโครงการที่มีลักษณะพัฒนาเป็นฐานสำคัญ  

(5) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการเครือข่ายมีการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการทางสังคมแก่สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นต้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 
รัฐ เอกชน และประชาสังคมจำเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม ในมิติต่างๆ ดังนี้  

(1) ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ตารางท่ี 1.3  
ตัวชี้วัดด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา  

หมวด 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน: ภารกิจที่ต้องทำตามระเบียบ 
1. อบจ. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อบจ. ให้
ประชาชนทราบ 

✓  

2. อบจ. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือ
ระหว่างการดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนได้รับทราบ 

✓  

3. อบจ. มีการแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ✓  

4. อบจ. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ✓  

5. อบจ. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.  ✓  
6. อบจ. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในรอบปี ✓  

หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

7. อบจ. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ไว้อย่างชัดเจน 

 ✓ 

8. อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการทำงานในรูปแบบ
เครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ  

 ✓ 
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา  

9. อบจ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม 
* หมายเหตุ ตัวแทนกลุ่ม; ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เช่น กลุ่ม 
คนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ 

 ✓ 

10. อบจ. มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็น
ทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาคประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน 

 ✓ 

11. อบจ. กับ เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีการระดมและ
บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 ✓ 

12. อบจ. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ  ✓ 
13. อบจ. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพอ่ืนๆ  ✓ 
14. อบจ. มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ  ✓ 
15. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม  ✓ 
16. บทบาทของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ อบจ.  ✓ 
17. อบจ. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและต่อเนื่อง  ✓ 
18. ผลที่ได้จากการมีเครือข่ายเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  ✓ 
หมวด 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
19. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  

 ✓ 

20. อบจ. มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคมและเสริมสร้างความเป็นทางสังคม (เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 

 ✓ 

21. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง บำรุงรักษา
ฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรม
ผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงาน
ทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืนถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้าน 
สาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) 

 ✓ 
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22. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว  
ขยะออมเงิน เป็นต้น 

 ✓ 

23. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี  
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิ
ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตดั้ งเดิมตาม 
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น  

 ✓ 

24. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจ 

 ✓ 

25. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ 
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่  (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ  
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็นต้น) 

 ✓ 

หมวด 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 

26. อบจ. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในรูปแบบต่างๆ 

 ✓ 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
27. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

 ✓ 

28. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

 ✓ 

29. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
ความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย 

 ✓ 

30. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
ให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้ง 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  

 ✓ 
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31. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาประชาชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย หรือเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 ✓ 

หมวด 5 การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่เป็นเลิศ 

32. อบจ. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ซึ่งแสดงถึงการทำงาน
ร่วมกัน ระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคม ผลลัพธ์จากการมีเครือข่ายฯ 
ตลอดจนความยั่งยืนและความต่อเนื่องของเครือข่ายฯ 

 ✓ 

 

(2) ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/เทศบาล/เมืองพัทยา 
 

ตารางท่ี 1.4 
ตัวชี้วัดด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคมระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/
เทศบาล/เมืองพัทยา 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา  

หมวด 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน: ภารกิจที่ต้องทำตามระเบียบ 

1. อปท. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อปท.
ให้ประชาชนทราบ 

✓  

2. อปท. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
หรือระหว่างการดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนได้รับทราบ 

✓  

3. อปท. มีการแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ✓  
4. อปท. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ✓  

5. อปท. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา  ✓  

6. อปท. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการใน
รอบปี 

✓  

หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
7. อปท. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ไว้อย่างชัดเจน 

 ✓ 

8. อปท. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถด้านการเสริมสร้างเครือข่ายหรือการทำงานในรูปแบบ
เครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ  

 ✓ 
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9. อปท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม 
* หมายเหตุ ตัวแทนกลุ่ม; ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เช่น 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงาน 
นอกระบบ ฯลฯ 

 ✓ 

10. อปท. มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็น
ทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาคประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน 

 ✓ 

11. อปท. กับเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมมีการระดมและ
บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 ✓ 

12. อปท. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ  ✓ 
13. อปท. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพอ่ืนๆ  ✓ 
14. อปท. มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ  ✓ 
15. อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาสังคม 

 ✓ 

16. บทบาทของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ของ อปท.  ✓ 
17. อปท.. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและต่อเนื่อง  ✓ 
18. ผลที่ได้จากการมีเครือข่ายเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  ✓ 
หมวด 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
19. อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำ
ฐานข้อมูลดังกล่าวมีใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะ  

 ✓ 

20. อปท. มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสริมสร้างความเป็นทางสังคม 
(เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้  
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 

 ✓ 

21. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง 
บำรุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการ

 ✓ 
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จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลัง
ทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืนถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) 
22. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญ
ข้าว ขยะออมเงิน เป็นต้น 

 ✓ 

23. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอัน
ดีงามท้ังของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มี
สิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น  

 ✓ 

24. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจ 

 ✓ 

25. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ 
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย ์เป็นต้น) 

 ✓ 

หมวด 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
26. อปท. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

 ✓ 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
27. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

 ✓ 

28. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

 ✓ 

29. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

 ✓ 
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ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา  

30. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  

 ✓ 

31. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย 
หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 ✓ 

หมวด 5 การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่เป็นเลิศ 

32. อปท. มีโครงการ/เครือข่ายที่ โดดเด่นเป็นเลิศ ซึ่งแสดงถึงการ
ทำงานร่วมกัน ระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคม ผลลัพธ์จากการมี
เครือข่ายฯ ตลอดจนความยั่งยืนและความต่อเนื่องของเครือข่ายฯ 

 ✓ 

 

ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้แนวคิดความเหลื่อมล้ำในสังคม การประเมินรางวัลพระปกเกล้า
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

• หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำ หรือต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย 
เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับ
รายจ่าย การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ จะเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมใน  
การดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
ระดับเบื้องต้น 

• หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นการพิจารณา
ประเมินภาวะผู้นำ การให้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ กลไก
การดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในเสริมสร้างความเป็นธรรมและลด  
ความเหลี่อมล้ำ โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปี ว่ามีการให้ความสำคัญในประเด็น  
การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล้ำมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากข้อมูล
สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น ที่จะใช้เป็น
ข้อมูลสำคัญในการวางนโยบายการทำงานขององค์กรและการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในการส่งเสริมให้มี
บทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเป็นธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีความร่วมมือกับ
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สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทำการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาขิกสภาท้องถิ่นขาดองค์ความรู้
และความตระหนักในเรื่องนี้ 

• หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม เป็นการพิจารณาจากการทำงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับ
กับภารกิจท้าทายใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ และสะท้อนถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพ
การให้บริการและแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ สะท้อนแนวทางการจัดการปัญหาและ
การพัฒนาที่ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม 
การพัฒนางานด้านสาธารณสุข การพัฒนาการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

• หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งของ
ประชาชน เป็นการพิจารณาประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  
ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝัง
จิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ และที่สำคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะ
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำ และการผนึกกำลังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ กลุ่มองค์กรอาสาสมัคร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มคนในท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น  

• หมวดที่ 5 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพ่ือเป็นตัวอย่างการบริหารงานและ 
การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณาโครงการกิจกรรม 
ดังเช่น 

(1)  กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาชุมชนที่มุ่ง 
“การเป็นชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคีเครือข่าย ด้วยขบวนที่โปร่งใส เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดแก่
สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย  

(2)  กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะกิจกรรมเชิง 
การพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิต  
ของสมาชิกชุมชนเป็นหลักสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะวิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ  
เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับบริการที่สามารถทั่วถึง ทั้งนี้บทบาทสำคัญของ อปท. พบเป็นหน่วยงาน  
ที่ เสริมสร้างให้เกิดระบบบริการทางสังคม ประสานสิทธิและประสานทรัพยากรไปยังหน่วยภาคีเครือข่าย
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ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้หน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างและให้บริการตามสิทธิที่กลุ่ม
เปราะบางกลุ่มต่างๆ พึงได้รับ นั่นคือ บทบาทของการเป็นหน่วยพิทักษ์สิทธิแก่สมาชิกในชุมชน ให้รับรู้
สิทธิ เข้าถึงสิทธิ และได้รับสิทธิดังกล่าว  

(3)  กิจกรรม/โครงการ มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ กระบวนการทำงานที่ชัดเจน
โดยการทำงานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวมเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้ 
หมายถึงยังพบว่า การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน ซึ่งมีแนวทางการให้บริการที่
มิใช่การมุ่งสงเคราะห์ ช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น ยังพบว่า มีการพัฒนาต่อยอดในการลดความเหลื่อมล้ำ 
โดยการผลักให้เข้าถึงสิทธิอันพึงได้รับ 

(4)  กิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสิทธิ
บริการ ทำให้ผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการดูแล
สุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย เป็นต้น  

ฉะนั้น กิจกรรม/โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ควรจะสะท้อนถึง
การเป็นหน่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ภายใต้บทบาทหน้าที่สำคัญ 
คือ การเป็นหน่วยจัดบริการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานสำหรับสมาชิกชุมชน ประสานสิทธิและประสาน
ทรัพยากร ตลอดจนระดมทรัพยากรทางสังคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยการเชื่อม
ประสานและสร้างเครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของสมาชิกในชุมชน และสวัสดิการของสมาชิกในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ โดย
การให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดในสังคม ส่งเสริมให้เกิดความทียมกันในการเข้าถึงบริการ 
สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมจำเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ดังนี้  

(1) ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

ตารางท่ี 1.5 
ตัวชี้วัดด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา  
หมวด 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน: ภารกิจที่ต้องทำตามระเบียบ 

1. อบจ. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อบจ. 
ให้ประชาชนทราบ 

✓  
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2. อบจ. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
หรือระหว่างการดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนได้รับทราบ 

✓  

3. อบจ. มีการแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ✓  

4. อบจ. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ✓  
5. อบจ. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.  ✓  

6. อบจ. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในรอบปี ✓  
หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

7. อบจ. มีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่างชัดเจน 

 ✓ 

8. อบจ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม 
* หมายเหตุ ตัวแทนกลุ่ม; ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เช่น กลุ่ม
คน พิการ กลุ่ มหลากหลายทางเพศ กลุ่ มผู้ สู งอายุ  กลุ่ มแรงงาน 
นอกระบบ ฯลฯ 

 ✓ 

9. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ข้อมูลผู้ขอรับความ
ช่วยเหลือเนื่องจากความไม่เป็นธรรม ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ การ
เคารพแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ การสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่างๆ ที่เป็นธรรม
ของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่า
การสงเคราะห์ประชาชน การจัดสวัสดิการสังคมการดูแลและช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่
ชัดเจน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 28) 

 ✓ 

10. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง อาทิ 
การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการที่เป็นธรรม การบริหาร
ทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม 
การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จ
ในท้องถิ่นท่ีชัดเจน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 27) 

 ✓ 
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11. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ เช่น 
การช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหา
รายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ
ของกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จใน
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 29) 

 ✓ 

12. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร เช่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม การปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
(เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 30) 

 ✓ 

13. จากตัวชี้วัดที่ 9-12 อบจ. มีการนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/
กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม  

 ✓ 

14. อบจ. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืน 
ที่ทำงานด้านความเหลื่อมล้ำ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็น 
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ 

 ✓ 

15. อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้  
ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่างชัดเจน  

 ✓ 

16. อบจ. มีกลไกหรือคณะทำงานเพ่ือการสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นการเฉพาะ 

 ✓ 

17. อบจ. มีตำแหน่งหรือมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น  หรือมีอาสาสมัคร 
ที่ เข้ ามาปฏิบั ติ งาน เกี่ ยวกับการส่ ง เสริมความ เป็ นธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ✓ 

18. อบจ. เข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ✓ 

19. อบจ. มีช่องทางและกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การมีอาชีพ-การมี
รายได้ ฯลฯ 

 ✓ 
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20. อบจ. มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม เช่น ผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือ
หรือเข้าถึงบริการ โดยพิจารณาเชิงสถิติ (อาจอยู่ในรูปของการจัดทำ
ฐานข้อมูล) หรือ รูปธรรมเชิงคุณภาพ เช่น การเกิดกลุ่ม/เกิดการรวมตัว 
การเพ่ิมขึ้นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 

 ✓ 

หมวด 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
3.1 การจัดทำโครงการเพื่อการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อ่ืน 
21. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “เคารพสิทธิของกันและกัน 
โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 

 ✓ 

22. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเองและ
แนะนำให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิของตนเอง”  

 ✓ 

23. อบจ. มี โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ  “การไม่บู ลลี่  (Bully) 
พฤติกรรมรุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อื่นทั้งทางวาจาและร่างกาย” 

 ✓ 

24. อบจ . มี โครงการหรือกิจกรรม เกี่ ยวกับ  “การสื่ อสั งคมเพ่ื อ 
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น” 

 ✓ 

25. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การแก้ไขปัญหาที่ถูก 
เอารัดเอาเปรียบหรือการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบการใช้อำนาจทาง
กฎหมาย หรือ  

 ✓ 

26. อบจ. มี โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การพัฒนาช่องทาง 
การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ” 

 ✓ 

3.2 การจัดทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ  

27. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง 
อาทิ การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการที่ เป็นธรรม  
การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่
เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

 ✓ 

28. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม 
อาทิ การเคารพแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ  
การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวมการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการ
ต่างๆ ที่เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถ

 ✓ 
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พ่ึงตนเองมากกว่าการสงเคราะห์ประชาชนการจัดสวัสดิการสังคม  
การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 
29. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
เศรษฐกิจ อาทิ การช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงานใน
ท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะใน 
การประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

 ✓ 

30. อบจ. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อม อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม การปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน 

 ✓ 

3.3 การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
31. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่ สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำ
ฐานข้อมูลดังกล่าวมีใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะ (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 9-12) 

 ✓ 

32. อบจ. มีการจัดทำแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสริมสร้างความเป็นทางสังคม 
(เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะ
วิ ก ฤติ  ก ารส่ ง เส ริ ม ค วาม เสม อภ าคท าง เพ ศ  กิ จก รรม เรี ยน รู้  
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 

 ✓ 

33. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง 
บำรุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลัง
ทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืนถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) 

 ✓ 

34. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะ
ออมเงิน เป็นต้น 

 ✓ 
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35. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์
หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น  

 ✓ 

36. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตาม
ภารกิจ 

 ✓ 

37. อบจ. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การ
แพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย ์เป็นต้น) 

 ✓ 

หมวด 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
38. อบจ. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ หรือ กิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

 ✓ 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
39. อบจ.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

 ✓ 

40. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

 ✓ 

41. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความ
มีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย 

 ✓ 

42. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  

 ✓ 

43. อบจ. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย หรือ
เสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 ✓ 
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หมวด 6 การดำเนินโครงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เป็นเลิศ 
44. อบจ. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ซึ่งแสดงถึงการสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ✓ 

 

(2) ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/เทศบาล/เมืองพัทยา 
 

ตารางท่ี 1.6 
ตัวชี้วัดด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/เทศบาล/เมืองพัทยา 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และตัวชี้วัด ขั้นพื้นฐาน ขั้นพัฒนา  
หมวด 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน: ภารกิจที่ต้องทำตามระเบียบ 

1. อปท. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อปท.
ให้ประชาชนทราบ 

✓  

2. อปท. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
หรือระหว่างการดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนได้รับทราบ 

✓  

3. อปท. มีการแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ ✓  

4. อปท. มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง ✓  
5. อปท. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา ✓  

6. อปท. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปี ✓  

หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

7. อปท. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่างชัดเจน 

 ✓ 

8. อปท. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความหลากหลายของกลุ่ม 
* หมายเหตุ ตัวแทนกลุ่ม; ครอบคลุมความหลากหลายของกลุ่ม เช่น 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงาน 
นอกระบบ ฯลฯ 

 ✓ 

9. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม  
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ เปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ข้อมูล 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากความไม่เป็นธรรม ข้อมูลการให้ความ

 ✓ 
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ช่วยเหลือ การเคารพแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ 
การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการ
ต่างๆ ที่ เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้
สามารถพ่ึงตนเองมากกว่าการสงเคราะห์ประชาชน การจัดสวัสดิการ
สังคมการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั้ งนี้  
ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน  (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 
ที่ 28) 
10. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง 
อาทิ การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการที่ เป็นธรรม  
การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐ
ที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 27) 

 ✓ 

11. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
เช่น การช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่น
และหารายได้ ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่ งเสริมทักษะใน 
การประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 29) 

 ✓ 

12. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์  
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร  เช่น การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม การปรับสภาพแวดล้อม
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จใน
ท้องถิ่นท่ีชัดเจน (เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดที่ 30) 

 ✓ 

13. จากตัวชี้วัดที่ 9-12 อบจ. มีการนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/
กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม  

 ✓ 

14. อบจ. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือ องค์กรอ่ืน 
ที่ทำงานด้านความเหลื่อมล้ำ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็น 
ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ 

 ✓ 
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15. อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้  
ความเข้าใจและความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่างชัดเจน  

 ✓ 

16. อบจ. มีกลไกหรือคณะทำงานเพ่ือการสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นการเฉพาะ 

 ✓ 

17. อบจ. มีตำแหน่ง หรือ มีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นหรือมีอาสาสมัครที่เข้ามา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

 ✓ 

18. อบจ. เข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ในการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ✓ 

19. อบจ. มีช่องทางและกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมในประเด็น
ต่างๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การมีอาชีพ-การมีรายได้ ฯลฯ 

 ✓ 

20. อบจ. มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำ
ในสั งคม เช่น  ผลการเปลี่ ยนแปลงของกลุ่ ม เปราะบางที่ ได้ รับ 
ความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ โดยพิจารณาเชิงสถิติ (อาจอยู่ในรูป
ของการจัดทำฐานข้อมูล) หรือ รูปธรรมเชิงคุณภาพ เช่น การเกิดกลุ่ม/
เกิดการรวมตัว การเพ่ิมขึ้นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่มต่างๆ เป็นต้น 

 ✓ 

หมวด 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

3.1 การจัดทำโครงการเพื่อการเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อ่ืน 

21. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “เคารพสิทธิของกันและกัน 
โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” 

 ✓ 

22. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเองและ
แนะนำให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิของตนเอง”  

 ✓ 

23. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การไม่บูลลี่ (Bully) พฤติกรรม
รุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืนทั้งทางวาจาและร่างกาย” 

 ✓ 

24. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การสื่อสังคมเพ่ือความเหลื่อม
ล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น” 

 ✓ 

25. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การแก้ไขปัญหาที่ถูก 
เอารัดเอาเปรียบหรือการใช้อำนาจรัฐในทางมิชอบการใช้อำนาจทาง
กฎหมายหรือ  

 ✓ 
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26. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
ทรัพยากรของรัฐ” 

 ✓ 

3.2 การจัดทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ  

27. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง 
อาทิ การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการที่ เป็นธรรม  
การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็นธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐ
ที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

 ✓ 

28. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
สังคม อาทิ การเคารพแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่ม
ต่างๆ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่างๆ 
ที่เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเอง
มากกว่าการสงเคราะห์ประชาชนการจัดสวัสดิการสังคม การดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จใน
ท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 ✓ 

29. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
เศรษฐกิจ อาทิ การช่วยเหลือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงาน 
ในท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะใน
การประกอบอาชีพของกลุ่มต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น ทั้ งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 ✓ 

30. อปท. มีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อม อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 
การคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม การปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ
และผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 

 ✓ 

3.3 การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
31. อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูล
ดังกล่าวมีใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  

 ✓ 
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32. อปท. มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ 
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเสริมสร้างความเป็นทางสังคม  
(เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ ตกอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้  
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 

 ✓ 

33. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์คุ้มครอง 
บำรุงรักษาฟ้ืนฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลัง
ทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืนถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) 

 ✓ 

34. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญ
ข้าว ขยะออมเงิน เป็นต้น 

 ✓ 

35. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 
อันดีงามทั้งของท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มี
สิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น  

 ✓ 

36. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและมีประสิทธิภาพในการให้บริการตามภารกิจ 

 ✓ 

37. อปท. มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ 
การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย ์เป็นต้น) 

 ✓ 

หมวด 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 

38. อปท. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงานหรือ โครงการหรือกิจกรรม 
ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ 

 ✓ 
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4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 

39. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

 ✓ 

40. อปท. มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

 ✓ 

41. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
ความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

 ✓ 

42. อปท. มีแผนงานหรื โครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้
เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  

 ✓ 

43. อปท. มีแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย 
หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 ✓ 

หมวด 6 การดำเนินโครงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เป็นเลิศ 
44. อปท. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ซึ่งแสดงถึงการสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 ✓ 

 
1.4 ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 

10 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565-เดือนธันวาคม 2565 
 

ตารางท่ี 1.7  
แสดงระยะเวลาดำเนินการวิจัย 

แผนการดำเนินการวิจัย เดือน หมายเหตุ 
กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  

1) พิจารณาเกณฑ์ตัวช้ีวัดและ
ปรับปรุงตัวช้ีวัดแต่ละประเภท
รางวัล เพื่อจัดทำแบบฟอร์ม
ใบสมัคร 

            
ภายใน 

15 ก.พ.65 

2) สถาบันฯ ประชาสัมพันธ์
และรับสมั ค รฯ  พ ร้อมทั้ ง
รวบรวมใบสมัคร 

           มี.ค 65-  
พ.ค. 65 
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แผนการดำเนินการวิจัย เดือน หมายเหตุ 

กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.  

3) คณะนักวิจัยฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติจากเอกสารจาก
ใบสมัครฯ ตามตัวชี้วัดขั้น
พื้ น ฐ าน แ ล ะ ขั้ น พั ฒ น า 
พร้อมทั้งลงพื้นที่ภาคสนาม 

           

10 มิ.ย. 65- 
10 ก.ค. 65 

4) คณะนักวิจัยฯ เตรียม
เขียนรายงานขั้นต้นและ
นำเสนอ พร้อมทั้งประชุม
ทีมนักวิจัยท้องถิ่นและผู้ช่วย
นักวิจัยท้องถิ่น 

           

ภายใน  
15 ก.ค. 65 

5) ที มนั กวิจั ยฯ ลงพื้ นที่
ภาคสนาม (รอบที่ 2) อปท. 
แต่ละแห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและ
สนทนากลุ่ม โดยไม่แจ้งให้ 
อปท. ทราบ 

           

ก.ค. 65- 
ส.ค. 65 

6) คณะนักวิจัยฯ ร่วมกัน
วิ เค ราะ ห์ ข้ อ มู ล ผ ล ก าร
ปฏิบัติงาน อปท. (รอบที่ 2)  

           
ภายใน 

15 ก.ย. 65 

7) คณะนักวิจัยฯ นำเสนอ
ข้อมู ลผลการปฏิบั ติ งาน 
รอบที่ 2 ต่อคณะกรรมการฯ 
สถาบันพระปกเกล้า 

           
ภายใน 
ก.ย. 65 

8) คณะกรรมการฯ สถาบัน
พระปกเกล้า ลงพื้นที่ รอบที่ 
3 เพื่อประเมิน อปท. ที่ควร
ได้รับรางวัล 

           
ก.ย. 65- 
ต.ค.65 

9) คณ ะนั กวิ จั ย ฯ  เขี ย น
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

           
ธ.ค. 65 
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1.5. การวางแผนการวิจัย 

1.5.1 ผู้วิจัยนำเสนอกระบวนการประเมินผลและวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และนำเสนอเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาให้กับสถาบันพระปกเกล้าทั้ง 3 ประเภทรางวัล 
โดยใช้กรอบการพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดในแต่ละประเภทรางวัลตามหมวดต่างๆ ที่กำหนดไว้ เพ่ื อ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทุกประเภทรางวัลในการออกแบบฟอร์มใบสมัคร
การเข้าร่วมโครงการที่สะท้อนถึงการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังเช่น การแสดงถึง
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน การแสดงถึงการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉั นท์ 
และการแสดงถึงการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือใช้ในการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ.2565 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆ ประจำปี 2565 เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า จนกระทั่งได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ  

1.5.2 ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดทำคู่มือการกรอกเอกสารใบสมัครรางวัล
พระปกเกล้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือเชิญชวนให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
2565 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

1.5.3 ตรวจเอกสารการประเมินผลขั้นต้น (รอบที่ 1) โดยทำการตรวจสอบคุณสมบัติจาก
ใบสมัครรางวัลพระปกเกล้า ตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit Indicators) และ ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
(Performance Indicators) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การประเมินจากใบสมัครรางวัลพระปกเกล้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
ผู้กรอกข้อมูลและส่งกลับมายังสถาบันพระปกเกล้า คณะวิจัยฯ จะคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่ผ่าน
ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ตามคะแนน T-score ที่กำหนดไว้ 

ส่วนที่ 2 การประเมินภาคสนามโดยนักวิจัยฯ จะทำการลงพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ผ่านการประเมินจากใบสมัครฯ (ส่วนที่ 1) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Audit Indicators) โดยใช้แบบตรวจประเมินการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละประเภทรางวัล  

1.5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (รอบที่ 2) โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือจัดประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Interview) และลงไปสังเกตการณ์  รวมทั้งให้หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรชุมชนและ
ประชาชนประเมินความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ตามประเภทที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นส่งเข้า
ประกวด 
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1.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งผลการประเมินตามตัวชี้วัด ผลการประเมินความพึงพอใจ และผลจาก
การสนทนากลุ่ม เพ่ือจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเกณฑ์ค่าคะแนนที่กำหนดไว้  

1.5.6 เสนอผลการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้าน  
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
สำหรับให้คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาตรวจสอบในพ้ืนที่และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศตามประเภทรางวัลที่ส่งเข้าประกวด เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า สถาบัน
พระปกเกล้า 

1.5.7. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือแสดงถึงผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อสถาบันพระปกเกล้า และมีการจัดทำข้อมูลเพ่ือเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีไม่ผ่านการประเมินขั้นต้นตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา และผลรวมการปฏิบัติงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่สถาบันพระปกเกล้าเป็นผู้ส่งข้อมูลกลับคืนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

1.6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 1.6.1 ผลจากการประเมินทำให้ทราบว่าตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินผล  
ความเป็นเลิศในด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน /ด้านการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น /ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.6.2 ผลการวิจัยประเมินทำให้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองในแต่ละ
ประเภทเหมาะสมที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด และทราบถึง
จุดเด่นหรือจุดอ่อนในแต่ละหมวดตัวชี้วัด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ และนำไปปรับปรุง 
การดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งนำไปพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง 

1.6.3 ผลการวิจัยประเมินเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเป็นแรงผลักดัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสประเมินตนเอง และหันมาทบทวนเพ่ือเป็นบทเรียนการทำงาน
ตามภารกิจของตนเองทั้ งในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้าน  
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐเอกชนและประชาสังคม 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาตนเองต่อไป 

1.6.4 ผลการวิจัยประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง
และอ้อมที่จะพิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดทำตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับด้านความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งนโยบายการให้รางวัลธรรมาภิบาลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐเอกชนและ
ประชาสังคม  

1.6.5 ผลการประเมินจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และ 
มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการให้รางวัลพระปกเกล้าในปีต่อไป รวมถึง
ข้อเสนอแนะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ เข้าร่วมโครงการเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

 
แนวคิดที่เกี่ยวกับการวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพ่ือเข้ารับ

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ. 2565 มี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และ 
ประเภทที่  3 รางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  ซึ่ งเป็นการประเมินผล 
การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางและวิธีการทำงานอย่างโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม 
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งในรูปแบบ
การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
ซึ่งกระบวนการบริหารต้องแสดงให้เห็นจุดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม และด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยผู้วิจัยมีกรอบแนวคิด
ที่เก่ียวข้องในแต่ละประเภทรางวัล เพ่ือนำไปพิจารณากำหนดเป็นกรอบตัวชี้วัดตามประเภทรางวัล ดังนี้ 

2.1 หลักการบริหารราชการและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.2 แนวคิดว่าด้วยความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.3 แนวคิดว่าด้วยการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
2.4 แนวคิดว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 

2.1 หลักการบริหารราชการและประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย
สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรม 

2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอำนาจจากส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติไว้ว่าให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ 
จังหวัด อำเภอ  
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3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ใช้หลักการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนและสามารถ
บริหารงานโดยอิสระภายใต้กฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้ไว้ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และการนำ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาใช้ทำให้โครงสร้างการบริหารงานทั้งสามส่วนนี้ยังใช้ปฏิบัติจนถึง
ปัจจุบัน 

การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนั้น ได้มีการจัดให้มีรูปแบบประเภท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
2. เทศบาล 
3. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
4. เมืองพัทยา 
5. กรุงเทพมหานคร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 รูปแบบนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะโครงสร้างและความแตกต่าง

ในด้านของจำนวนประชากร รายได้ พื้นที่ รวมถึงภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันการบริหารงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546  
ซึ่งได้บัญญัติให้จังหวัดหนึ่งมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ  
ส่วนท้องถิ่น เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เขตจังหวัด ซึ่งมีโครงสร้างการบริหาร อบจ. 
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารท้องถิ่น ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และฝ่ายสภา อบจ. ซึ่งทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และจำนวนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดให้ขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในจังหวัด กล่าวคือ มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต่ำสุด 24 คน สูงสุดจำนวน 48 คน โครงสร้างการบริหารในส่วนของข้าราชการประจำ มีปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด 
มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสรุปต้องจัดทำแผนพัฒนา อบจ.
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และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล 
และราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน นอกจากนี้แล้ว อบจ.จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นภาพรวมของ
จังหวัดหรือทำโครงการขนาดใหญ่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบลดำเนินการไม่ได้ ส่วนอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมี ตาม พ.ร.บ.
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดอำนาจและหน้าที่ใน
การจัดระเบียบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 1.2 เทศบาล จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 หลักเกณฑ์ 
การจัดตั้งเป็นเทศบาลพิจารณาองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) จำนวนและความหนาแน่นของประชากร
ในท้องถิ่น (2) ความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากการเรียกเก็บรายได้ตามที่กฎหมายกำหนดและ
งบประมาณรายจ่ายในการดำเนินกิจการของท้องถิ่น (3) ศักยภาพของท้องถิ่นในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ให้มี
ความเจริญได้โดยจัดแบ่งระดับของเทศบาล ออกเป็น 3 ระดับ 

  1) เทศบาลตำบล มีการพัฒนามาจากการปกครองรูปแบบสุขาภิบาล และยกฐานะเป็น
เทศบาลตำบลเมื่อเข้าหลักเกณฑ์กับสุขาภิบาล อีกจำนวนหนึ่งเป็นเทศบาลตำบลเมื่อเข้าหลักเกณฑ์กับ
สุขาภิบาล อีกจำนวนหนึ่งเป็นเทศบาลตำบลที่ ได้พัฒนามาจากการยกฐานตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลทุกแห่งให้เ ป็น
เทศบาลตำบลและเทศบาลตำบลโดยทั่วไปมีประชากรประมาณตั้งแต่ 7,000 คนขึ้นไป สำหรับสมาชิก
เทศบาลตำบลมาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีสมาชิกจำนวน 12 คน และเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบล 
มีนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเช่นกัน  

  2) เทศบาลเมือง คือ เทศบาลที่ เป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดหรือเป็นเขตที่มี 
ประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป มีสมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกตั้งจำนวน 18 คน และ
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 1 คน และเป็นผู้บริหารเทศบาลเมือง มีรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน 

  3) เทศบาลนคร คือ เทศบาลที่มีประชากรตั้งแต่  50,000 คนขึ้นไป มีสมาชิกสภา
เทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งจำนวน 24 คน และเป็นผู้บริหารเทศบาลนคร มีนายกเทศมนตรี 1 คน และ
รองนายก เทศมนตรี จำนวน 4 คน  

  โครงสร้างการบริหารเทศบาลทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.)  
มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นกัน ในส่วนของฝ่ายข้าราชการประจำ มีปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า 
รองปลัดฯ และผู้อำนวยการกองต่างๆ 
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 1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการส่วนตำบล พ.ศ. 2499 แต่ประสบปัญหาในการบริหารงานและถูกยกเลิกตามประกาศคณะปฏิวัติ
ที่ 326 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2515 ซึ่งกำหนดให้มีสภาตำบลเพียงรูปแบบเดียว ต่อมาในปี 2537 ได้มี 
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ซึ่งได้บัญญัติให้สภาตำบลที่มีรายได้เฉลี่ยย้อนหลังเกิน 
150,000 บาท ติดต่อกัน 3 ปี ให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งถือเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกออกเป็น 3 ขนาด คือ  
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใช้เกณฑ์รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองเป็นหลัก 

  โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และฝ่ายนิติบัญญัติได้แก่ สมาชิกสภา 
อบต. (ส.อบต.) มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นกัน 

  ฝ่ายข้าราชการประจำ มีพนักงานส่วนตำบลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบล โดยแบ่งโครงสร้างของพนักงานส่วนตำบล ออกเป็น สำนักงานปลัดองค์ การบริหาร 
ส่วนตำบล และส่วนงานด้านต่างๆ 

2. รูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 
 ในขอบเขตของการวิจัยประเมินครั้งนี้ กำหนดให้เมืองพัทยา อยู่ในกลุ่มเดียวกับเทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนกรุงเทพมหานคร แม้ว่าจะเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษ ผู้วิจัยไม่ได้
จัดอยู่ในขอบเขตของการวิจัยประเมินเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า เนื่องจากเป็นองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มากในระดับมหานคร 

 2.1 เมืองพัทยา ในปี พ.ศ. 2521 จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 โดยมีแนวคิดครั้งแรกเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปผู้จัดการเมืองของ 
สภาเมืองพัทยา มีปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้บริหารมาจากการว่าจ้าง สภาเมืองพัทยามีสมาชิก 2 ประเภท คือ 
สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น และสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งจากส่วนกลาง 
อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การใช้ที่ดิน
และทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น การให้บริการแก่ราษฎร และการกระทำตามอำนาจหน้าที่เฉพาะ
กรณ ี

  แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น (มาตรา 285) จึงมีการออกพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
ดังกล่าว 
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  เมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่วนโครงสร้างเมือง
พัทยา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

  1) สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วย สมาชิกสภา จำนวน 24 คน มาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง  
มีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 2 คน ปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการเมืองพัทยา 

  2) นายกเมืองพัทยา กำหนดให้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เมืองพัทยา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรอง
นายกเมืองพัทยา จำนวนไม่เกิน 4 คน 

  การจัดส่วนราชการของเมืองพัทยา แบ่งออกเป็น สำนักปลัดเมืองพัทยาและส่วน
ราชการอ่ืนๆ ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมี 
ปลัดเมืองพัทยารับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบาย มีรองปลัด
เมืองพัทยาเป็นผู้ช่วยเหลืองานของปลัดเมืองพัทยา 

  2.1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ภายใต้ข้อบังคับ
มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 

    (2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    (3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
    (4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
    (5) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
    (6) การจัดการศึกษา 
    (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
    (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    (9) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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    (10) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
    (11) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
    (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
    (13) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ 
    (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    (15) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง 

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหกรณ์ 
    (16) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
    (17) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
    (18) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
    (19) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ 
    (20) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
    (21) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
    (22) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
    (24) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันดำเนินการ
หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

    (25) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 

    (26) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

    (27) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

    (28) จัดทำกิจการอ่ืนใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    (29) กิ จการอ่ืนใดที่ เป็ นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้ องถิ่ นตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด 
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   อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้น เป็นการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่  14 มีนาคม 2545 โดยลักษณะของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใน 
การให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด มีดังนี้ 

   (1) ดำเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

    (2) เป็นการดำเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถดำเนินการได้เอง 

    (3) เข้าไปดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่อง หรือมีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

  2.1.1.2 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา 
    สำหรับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา 

เป็นไปตามตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16) ดังนี้ 

    (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
   (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
   (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและท่ีจอดรถ 
   (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
   (5) การสาธารณูปการ 
   (6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
   (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   (9) การจัดการศึกษา   
   (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
   (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม

อันดีของท้องถิ่น 
   (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
   (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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   (14) การส่งเสริมกีฬา 
   (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
   (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
   (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
   (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
   (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพ 

และสาธารณสถานอื่นๆ 
   (24) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
   (25) การผังเมือง 
   (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
   (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
   (28) การควบคุมอาคาร 
   (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน และรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (31) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามทีค่ณะกรรมการ

ประกาศกำหนด 
   ดังนั้น จากความแตกต่างในด้านโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

ได้จัดแบ่งระดับตามแนวคิดว่าด้วยการจัดชั้นภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแนวคิดแบ่งแยก
ภารกิจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะตามลักษณะขนาดและ
ศักยภาพเหนือขีดความสามารถโดยเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้จัดระดับชั้นออกเป็น  
2 ระดับ (Two Tier System) ได้แก่ 

   1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับบน (Upper Tier) ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจขนาดใหญ่และทำกิจกรรมที่เป็น
ภาพรวมครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 
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    - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัด 
    - การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
    - การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
    - โครงการพัฒนาภาพรวมของจังหวัด 
    - การขนส่งมวลชนระดับจังหวัด 
    - การจัดทำพิพิธภัณฑ์ระดับจังหวัด 
    - การส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
    - การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด 
    - การบริการสาธารณะอ่ืนๆ ระดับจังหวัด ฯลฯ 
   2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่าง (Lower Tier) ได้แก่ เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองพัทยา ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเพียงพ้ืนที่ในหน่วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของตนเท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย 

    - การจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    - การบริหารแผนงาน/โครงการของ อปท. ในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 
    - การประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - การรายงานผลการใช้จ่ายเงินและการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.2 แนวคิดว่าด้วยความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2.2.1 ความโปร่งใส     
1) หลักความโปร่งใส 

จารุวรรณ เมณฑกา (2546, น. 39-47) ได้กล่าวถึง ความโปร่งใส (Transparency) 
ในการดำเนินงานของรัฐในความหมายกว้างว่า หมายถึง การที่สาธารณชนมีโอกาสรับรู้นโยบายด้านต่างๆ 
ของรัฐบาลและมีความมั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการดำเนินตามนโยบายนั้น วัตถุประสงค์หรือ
ประโยชน์จากความโปร่งใสในการดำเนินการของรัฐ ประกอบด้วย 

(1) การทุจริตประพฤติมิชอบกระทำได้ยากมากขึ้น การทำงานของหน่วยงานเป็นที่  
เชื่อถือศรัทธาของสาธารณชน  

(2) ประชาชนได้รับการบริการที่ดีขึ้น 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565        

 
53 

(3) ประเทศที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนและมีระบบคุ้มกันจากการประสบภาวะวิกฤต
ต่างๆ 

ปธาน สุวรรณมงคล (2543, น. 146-147) ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
จะต้องมีความโปร่งใส ดังนี้ 

1) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย และตาม
ความคาดหวังของประชาชนโดยที่การปฏิบัติหน้าที่นั้นสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ความโปร่งใส (Transparency) การปฏิบัติงานผู้บริหารหรือคณะผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย สามารถให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนใน
ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งและหลังจากท่ีพ้นจากตำแหน่ง 

สุทัศนา สุทธิกุลสมบัติ (2542, น. 1-2) ได้สรุปหลักความโปร่งใสว่าเป็นหนึ่งหลักการ
ของหลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามที่ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ได้กำหนดไว้ ซึ่งกล่าวว่า ความโปร่งใสเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง  
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาการทุจริตและคอรัปชั่นได้ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน สื่อจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานโดยการนำเสนอ
ข่าวสารให้แก่สังคมได้รับทราบ 

วิภาส ทองสุทธิ์  (อ้างถึ งใน โกวิทย์  พวงงาม , 2553, น. 87-89) กล่ าวว่า หลัก 
ความโปร่งใส ประกอบด้วยหลักการสำคัญ 4 หลักการ ได้แก่  

1. ความโปร่งใสด้านโครงสร้างระบบงาน ประกอบด้วยการมีระบบตรวจสอบ
ภายใน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

2. ความโปร่งใสด้านการให้คุณ คือ การสร้างระบบการจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ เช่น การมีระบบให้ค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ มีระบบให้ค่าตอบแทนพิเศษ  
ในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น 

3. ความโปร่งใสด้านการให้โทษ เป็นการกำหนดมาตรการปราม การตรวจสอบ  
การลงโทษ เพ่ือป้องกันการกระทำความผิด เช่น การมีระบบปรามผู้ส่อทุจริต มีระบบในการตรวจสอบ  
การทุจริต มีระบบช่องทางในการเรียกร้อง และการฟ้องร้อง ในกรณีที่ส่อพฤติกรรมการทุจริต และ  
การพิจารณาการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างยุติธรรม 

 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
54 

4. ความโปร่งใสในด้านการเปิดเผย เป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดการกระทำที่ก่อให้เกิด
ความโปร่งใส เช่น การมีช่องทางเปิดเผยข้อมูลหลากหลายช่องทาง การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ตลอดจนเปิดช่องทางในการให้ประชาชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมตรวจสอบ เป็นต้น 

2) แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใสถือได้ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมาภิบาล เนื่ องจาก 

การบริหารงานที่มีความโปร่งใสก็ถือเป็นการบริหารด้วยหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญ  
ในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ  
ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข มีความสามัคคีและร่วมกัน
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ซึ่งความหมาย
เรื่องธรรมาภิบาลมีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ 

ความหมายของธรรมาภิบาล 
คำว่า Good Governance เป็นคำที่ถูกสร้างขึ้นต่อเนื่องจากแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย 

(Democracy) และประชาสังคม (Civil Society) โดยธนาคารโลก ในปี 1989 ภายใต้การมีฐานคิดที่ว่า
ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศกำลังพัฒนา ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นและความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐซึ่งทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ดังนั้น  
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากธนาคารโลกจำเป็นต้องปฏิรูประบบ
การบริหารบ้านเมืองให้มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม มีกระบวนการทางกฎหมายที่ เป็นอิสระ  
มีฝ่ายบริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นมาองค์การระหว่างประเทศที่ให้
ทุนสนับสนุนงานพัฒนา เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และองค์การอ่ืนๆ ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติต่างก็ใช้แนวทางธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการให้ความช่วยเหลือการพัฒนา
ของประเทศด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาและผลิตชุดโครงการที่สนับสนุนการเกิดธรรมาภิบาลอย่าง
กว้างขวาง 

คำว่า Governance หมายถึง กระบวนการตัดสินใจที่จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการ
นโยบายใดๆ ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและรัฐบาล (Government) ก็ถือว่าเป็น
ตัวแสดงหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวและยังมีตัวแสดงอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยชนชั้นนำ ผู้มีอำนาจ
ในท้องถิ่น ชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน ฯลฯ หรือที่เรียกรวมๆ ว่า “ภาคประชาสังคม” ร่วมกันคิด
ร่วมกันทำ 

การให้ความหมายในลักษณะนี้ ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (สุดจิต นิมิตกุล , 2543, น. 13-14) ได้นิยาม
ความหมายไว้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” เป็นแนวทาง
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สำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง  
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างส งบสุข มีความรู้รัก
สามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพ่ือบรรเทาป้องกัน หรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤตภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต 
เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลไกที่
จะนำไปสู่เป้าหมายข้างต้นรัฐบาลไทยได้มีประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ให้หลักสำคัญอย่างน้อย 6 ประการ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอำเภอใจหรืออำนาจของตัวบุคคล 

2. หลักคุณธรรม(Virtues) ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม โดยการรณรงค์
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม ตลอดจนการส่งเสริม และ 
การสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  
มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นนิสัยประจำชาติ 

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

4. หลักความมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  
ไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ  

5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) ได้แก่  การตระหนักในสิทธิหน้าที่   
ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นใน 
การแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทำของตน 

6. หลักความคุ้มค่า (Effectiveness) ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่
มีจำกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า 
สร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและรักษาพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
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โดยสรุป จากความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) 
ที่นักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความหมายไว้นั้น พอสรุปได้ว่า “ธรรมาภิบาล” เป็นการ
บริหารงานของภาครัฐในทุกๆ ด้านโดยชอบธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการใช้กระบวนการการ มี
ส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือให้
ประเทศมีพ้ืนฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง มีความชอบธรรมด้านกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้าง  
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ แสดงให้เห็นถึงแนวทางและวิธีการ
บริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน  

2.2.2 การมีส่วนร่วม 
1) ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม (Participation) ในหลักวิชาการหมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ
และอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์ของกลุ่ม โดยผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้
กระทำการให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม พร้อมทั้งเกิดความรู้สึกนึกคิดร่วมในการรับผิดชอบกับ
กลุ่มด้วย 

ทศพล กฤตยพิสิฐ (2538, น. 10) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมี 
ส่วนร่วม หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล กลุ่ม หรือชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงให้
เป็นไปตามความประสงค์ของตนจนมาสู่การตัดสินใจกระทำการ เพ่ือให้บรรลุถึงความประสงค์นั้นๆ  
ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และสติปัญญาอีกทางหนึ่ง 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, น. 181) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ (mental and emotion involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม 
(group situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำการให้ (contribution) บรรลุ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังทำให้รู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2538, น. 19) ระบุว่าการมีส่วนร่วม คือการให้ประชาชน  
เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจกระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์ จาก
โครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น อีกทั้งยังสรุป
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการด้วยกัน ดังนี้ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปได้รับอำนาจ ที่จะคิดทำมากขึ้น ไม่ว่าในเรื่อง
การเมืองหรืออำนาจในการตัดสินใจที่จะดำเนินการใดๆ 

การมีส่วนร่วม หมายถึง ต้องร่วมกันอย่างมีอิสรภาพ เสมอภาค เท่าเทียมกัน และ
ควรมีส่วนร่วมด้วยอย่างแท้จริง/เข้มแข็ง (active) มิใช่ร่วมอย่างผิวเผินเฉื่อยชา (passive) 

การมีส่วนร่วม หมายถึง ต้องร่วมตั้งแต่ข้ันแรกของกระบวนการ จนถึงข้ันสุดท้ายของ
โครงการ (entire development process) 
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การมีส่วนร่วมมักเป็นเรื่องที่ผู้ด้อยโอกาสขอแบ่งอำนาจจากผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า 
เพ่ือปรับปรุงวิถีชีวิตตนให้ดีขึ้น 

นอกจากนี้ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, น. 3) ให้ความหมายการมีส่วนร่วม คือ 
กระบวนการที่ส่งเสริม ชักนำ สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านทั้งในรูปของส่วนบุคคลและกลุ่มคน
ต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม โดยจะต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ มิใช่เข้ามาร่วม เพราะการหวังรางวัลตอบแทน และที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมนั้นจะต้อง
สอดคล้องกับชีวิตความจำเป็น ความต้องการ และวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543, น. 138) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ใน  
2 ลักษณะ คือ 

1. การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา  
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าว จะต้องมี  
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน 

2. การมีส่วนร่วมในนัยทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 2.1 การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือ ชุมชน

พัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และ
กระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

 2.2 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ มาเป็นการพัฒนาที่ประชาชน 
มีบทบาทหลัก โดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เพ่ือให้ภูมิภาค  
มีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอำนาจทางการเมือง การบริหาร มีอำนาจต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการเสริมสร้างพลังอำนาจ 
(empowerment) ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง 

2) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้มีผู้นิยามความหมายดังกล่าวไว้มากมาย โดย

ผู้วิจัยได้หยิบยกความหมายที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ได้ดังนี้ 
วิลเลี่ยม เออร์วิน (อ้างถึงใน ชมภารี ชมภูรัตน์ , 2545) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม 

ของประชาชน คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความชำนาญ ร่วมกับการใช้
วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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โต สมบรูณ์ (2544, น. 31) ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ปัญหา หาวิธีการและแนวทางแก้ไข โดยร่วมกันตัดสินใจและวางแผน
ตลอดจนการปฏิบัติกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และติดตามประเมินผล 

กรรณิกา ชมดี (2542, น. 11) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
ดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึง ความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชนหรือกลุ่มคน
ที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้าร่วมรับผิดชอบเพ่ือดำเนินการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการโดย
กระทำผ่านกลุ่มองค์การเพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (อ้างถึงใน ปธาน สุวรรณมงคล, 2543, น. 144-145) กล่าวว่า  
การมีส่วนร่วมของประชาชน (People participation) ว่าเป็นการแสดงถึงการยอมรับหลักการอำนาจ
อธิปไตยเป็นของประชาชน และแสดงออกโดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทาง
สถาบันและองค์การทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม การปกครองโดย
ประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญและถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบปกครองโดยประชาชน  

ปธาน สุวรรณมงคล (2543, น. 164) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น ว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้การบริหารจัดการท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดกฎ ระเบียบ เนื่องจาก ผู้บริหารท้องถิ่นต้องคำนึงถึงเสียงเรียกร้องและการถูก
ตรวจสอบจากประชาชนผู้ที่เลือกตนเอง เข้ามาบริหารท้องถิ่น ตามที่กฎหมายได้เปิดช่องให้ประชาชน
สามารถดำเนินการได้แล้วในขณะนี้ ดังนั้นการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเปิด
โอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมรับรู้ ร่วมตัดสินใจ ในขั้นตอนที่สำคัญของการทำงาน เช่น 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนงาน โครงการเพ่ือจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ของท้องถิ่นนั้นและได้กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นองค์กรที่เปิด (Open Organization) 
โดยที่เปิดให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมทั้งโดยตรงและทางอ้อม และกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดให้ฝ่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมด้วยทั้งในแง่ของการรับฟังความคิดเห็น  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดีได้ทางหนึ่ง  

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2531, น. 843) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจตี
กรอบได้แตกต่างกัน แต่เดิมทีนั้น (รัฐ) มักจะมองในแง่หนึ่งของการร่วมสมทบแรงงาน วัสดุ เงิน ร่วมคิด 
ร่วมวางแผนและร่วมกันทำงาน หรืออาจจะมองอีกแง่หนึ่งของการเน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมทำงาน และร่วมบำรุงรักษามากกว่าร่วมสบทบ ด้านวัตถุและเงิน แม้ว่าจะยังจำเป็นอยู่ 
ก็ตาม 
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พิสิฐ ศกรียพงศ์ (2542, น. 17) ได้กล่าวถึงความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน
ว่ามีความหมายรวมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดดำเนินการโครงการที่อาจมี
ผลทั้งทางบวกและทางลบต่อตนเองและ/หรือชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการพิจารณาถึงรายละเอียดผลดีผลเสียจากการดำเนินโครงการและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ในการดำเนินงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ ป้องกันแก้ไขปัญหา  
ที่อาจเกิดจากการดำเนินโครงการ จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นได้ในขั้นตอน
แรกที่ริเริ่มจะดำเนินโครงการ ขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ และการมี  
ส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้  

อาจสรุปได้ว่า แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นการที่ประชาชนมีความคิด
และการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของตนในการตัดสินใจจัดการควบคุมการใช้ และกระจาย
ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีพทาง
เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชน ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทาง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้ สติปัญญา และ
ความสามารถในการตัดสินใจกำหนดชีวิตด้วยตนเอง ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ 
(Means) และเป้าหมาย (Ends) ในเวลาเดียวกัน 

3) กระบวนการมีส่วนร่วม 
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนที่แสดงถึงวิธีการ และแนวทางที่ประชาชน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องศึกษากระบวนการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ ดังนี้ 

อคิน ระพีพัฒน์ (2531, น. 49) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนา ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) ชาวบ้านร่วมในการคิดค้นปัญหา การพิจารณาปัญหา และจัดลำดับ
ความสำคัญของปัญหา 2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคิดค้นสาเหตุของปัญหา 3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน  
การค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการแก้ปัญหา 4) ชาวบ้านมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 
5) ชาวบ้านมีส่วนในการประเมินผลของกิจกรรมในการพัฒนา 

นอกจากนี้ WHO/UNICEF (1978, pp. 41-19) ได้เสนอรูปแบบของกระบวนการ 
มีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน คือ 

การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ 
ตั้งเป้าหมาย กำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดวิธีติดตามผลและประการสำคัญคือ ต้องตัดสินในด้วย
ตนเอง 
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การดำเนินกิจกรรม ประชาชนชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการและบริหารการใช้
ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

การใช้ประโยชน์ โดยประชาชนต้องมีความสามารถในการเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้

การได้รับประโยชน์ โดยประชาชนต้องได้รับการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนใน
พ้ืนฐานที่เท่ากัน 

ในส่วนของหลักการแนวคิดและแนวทางการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนยังถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางและขั้นตอนการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ้างถึงใน ไพรัตน์ เดชะรินทร์, 2527, น. 7-8) โดยได้เสนอ
แนวทางดังต่อไปนี้ 

ต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของคนในชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม 
ต้องใช้เวลาในการกระตุ้น เร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้ความเข้าใจจนคนในชุมชนยอมรับความจำเป็น
และประโยชน์ในการที่จัดกิจกรรมเหล่านั้น 

กิจกรรมต้องดำเนินในลักษณะกลุ่ม เพื่อสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ปลูกฝังทัศนะและพฤติกรรมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทำงาน
เสียสละเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของ
ประชาชนที่รับดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกต้องไม่ทุ่มเทใน
ลักษณะการให้เปล่าโดยสิ้นเชิง ต้องทำให้คนในชุมชนรู้สึกสำนึก เป็นเจ้าของกิจกรรมร่วมกัน และต้อง
สามารถทำต่อไปได้เอง เมื่อการช่วยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง การช่วยตนเองและพ่ึงตนเองเป็นหลัก
สำคัญที่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้น 

กิจกรรมพัฒนาที่นำเข้าไปในชุมชนต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ความพร้อมของ
ชุมชน ซึ่งรวมทั้งการใช้ทรัพยากรชุมชน การสอดคล้องกับประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 

การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้นำชุมชน ซึ่งหมายถึงผู้นำตามธรรมชาติ ที่ชาวบ้าน
เคารพนับถือ ผู้นำทางศาสนา ผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้นำชุมชนโดยทั่วไปจะปรับทัศนะและการยอมรับ 
สิ่งใหม่ๆ ได้เร็วกว่าและเป็นผู้ที่ชาวบ้านศรัทธาอยู่แล้ว 

ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต้น กล่าวคือ 
ร่วมหาข้อมูล ร่วมหาสาเหตุปัญหา ร่วมปรึกษาหารือทางแก้ไข ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน 
ร่วมติดตามผลจนถึงขั้นร่วมบำรุงรักษาในระยะยาว 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565        

 
61 

กล่าวได้ว่าขั้นตอนทั้ง 6 ประการเป็นขั้นตอนที่จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และ
เพ่ือให้การทำงานตามหลักการพัฒนา นอกจากนั้นการจะให้แนวทางการพัฒนาดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนเอง ประกอบกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย 

สรุปได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้ประชาชนจะมีความรู้สึกรัก เกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของชุมชน เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน เนื่องจากได้ลงมือลงแรงในการทำงานและสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดคือเกิดความรักใคร่สามัคคีในชุมชน จากครอบครัวที่เคยต่างคนต่างอยู่ ก็หันหน้าเข้าหากัน ร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมทำงาน ทำให้เกิดชุมชนที่เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้นจะเข้มแข็งและพัฒนา  
ไปสู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังลดปัญหาในสังคมได้ ส่งผลให้สังคมเกิดความร่มเย็น ประเทศชาติก็พัฒนาไป
ในทางท่ีด ี

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของ
ชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้แก่ 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
ส่วนที่ 12 เกี่ยวกับสิทธิชุมชน มาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่จะ
มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการบำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่ 10 สิทธิใน
ข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 56-57 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้บุคคลมีสิทธิ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของ
ประชาชน 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำประชาพิจารณ์ ในมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิที่จะได้ข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือดำเนินโครงการ หรือกิจกรรม
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง บทบัญญัติในหมวด 4 เกี่ยวกับหน้าที่
ของชนชาวไทย มาตรา 72 ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ ดังนั้น
ประชาชนทุกคนต้องไปลงคะแนนเสียงเมื่อมีการจัดให้มีการเลือกตั้ง หากไม่ไปเลือกตั้งก็จะสิทธิบาง
ประการ โดยการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นไทยในปัจจุบันนั้นทำได้  
ทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 14 ว่าการปกครองท้องถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ได้แก่ 
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1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น ตามมาตรา 285 โดยสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประชาชน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้ บริหารท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ให้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ 
จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ การตรวจสอบรายชื่อ และการลงคะแนนเสียง  
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามมาตรา 286 
โดยสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได ้

จำนวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อ หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าชื่อ รวมทั้งการตรวจสอบรายชื่อ ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านอ่ืนๆ นอกจากการมีส่วนของประชาชนตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
ในด้านอ่ืนๆ อีก ได้แก่ 

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีผลเกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นการวางแผนพัฒนาให้ตรงตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชน ประชาชนจึงควรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย 

(2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการเศรษฐกิจชุมชน ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ได้มีข้อสนับสนุนการดำเนินการเศรษฐกิจใน
ชุมชนภายใต้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มทางอาชีพและเสนอ
โครงการเพื่อขอยืมเงินทุนผ่านคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้การดำเนินการจัดซื้อหรือ
จัดจ้างแต่ละครั้ง ให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ 

(4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
กำหนดไว้ในแผนงาน ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วสนท้องถิ่นจะต้องประกาศ



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565        

 
63 

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

(5) การมีส่วนร่วมโดยเข้าร่วมเป็นประชาคมของท้องถิ่น ในการพิจารณาแผนงาน
หรือโครงการต่างๆที่มีผลกระทบตัวชี้วัดความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนควรมีโอกาส 
เข้าร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็นสำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
ดำเนินการหรือไม่ควรดำเนินการหรือควรดำเนินการอย่างไร 

(6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการฟ้องร้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทาง
แพ่งและอาญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และเมื่อมีความเสียหายหรือความผิดเกิดข้ึน 
ประชาชนย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลทั้งแพ่งและอาญา 

(7) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสภาเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวทิศทางการดำเนินการ
และการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ วาระการประชุมของสภาต้องปิดประกาศให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า หรือ ข้อบัญญัติ มติ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
การปิดประกาศให้ประชาชนทราบหลังจากได้สรุปต่างๆ แล้ว 

(8) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสียภาษี ภาษีอากรนอกจากเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ จะทำให้ประชาชน
รู้สึกเป็นเจ้าของในองค์กรปกครองปกครองท้องถิ่น 

2.2.3 งานวิจัยและผลงานที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในส่วนนี้เป็นการเสนองาน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมและ

ความโปร่งใส ซึ่งมีหลายหน่วยงานได้มีงานหรือกิจกรรม ในการให้รางวัลการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีในแนวทางธรรมาภิบาล รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องบางส่วนเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางประยุกต์ใช้การสร้างตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้นว่า รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น สถาบันป๋วย อ้ึงภากรณ์ (2544, น. 17) ได้กำหนดเกณฑ์ชี้วัดใน 
การคัดเลือกรางวัลธรรมาธิบาลดีเด่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ และเห็นว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมและความโปร่งใสเป็นหลักเกณฑ์ที่อยู่ในหลักธรรมาภิบาลด้วย ซึ่งเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใส
ประกอบด้วย 

ความโปร่งใส ประกอบด้วย การบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในส่วนของ อบต. ต้องสามารถเปิดเผยให้สาธารณะเปิดเผยได้ประชาชนมีโอกาสรับรู้เรื่องการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำงานของสภา อบต.ผู้บริหาร อบต. และการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องการทุจริต 
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หลักการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย เปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
มีส่วนร่วม และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสำคัญของท้องถิ่น ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น 

งานวิจัยของ ภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์ (2546, น. 21) ซึ่งทำวิจัยเรื่องความเป็นธรรมาภิบาล
ในองค์การบริหารส่วนตำบล: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัด
ปราจีนบุรี มีตัวชี้วัดธรรมาภิบาลที่ใช้ใน อบต.ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ  
ความโปร่งใส มีดังนี้ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 
1. ฝ่ายบริหาร อบต. ได้ใช้กลไกประชาพิจารณ์ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบ

ต่อประชาชนและชุมชนตำบลหรือไม่ 
2. เมื่อมีข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของ อบต. และประชาชน ได้มีการจัดเวทีเพ่ือ 

ไต่สวนสาธารณะว่าข้อเท็จจริงคืออะไร 
3. อบต. ควรจัดให้มีการลงประชามติของประชาชนในโครงการที่ไม่สามารถหาฉันทามติ

ได ้
4. การให้ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมของสภา อบต. ได้ ซึ่งมีการระบุไว้ในบันทึก

ของกระทรวงมหาดไทยถึง อบต. 
5. การให้ประชาชนมีส่วนในการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาตำบลเพ่ือทำข้อบังคับ

งบประมาณประจำปีของ อบต. โดยนำแผนที่จัดทำแล้วมาทำประชาพิจารณ์ตามหนังสือสั่งการของ
มหาดไทย ปี พ.ศ. 2541 

ความโปร่งใส ประกอบด้วย 
1. การจัดตั้งหน่วยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
2. การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความโปร่งใสของสมาชิก อบต. 
กล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนร่วมตัดสินใจใน

การดำเนินงาน ร่วมรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ร่วมแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการลง
ประชามติ การทำประชาสังคม ประชาคม ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงความโปร่งใสในองค์กร ที่พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การรับรู้และตรวจสอบได้ ดังนั้น หลักการในการปกครองท้องถิ่นที่ควรควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมเพ่ือ
นำไปสู่การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคือความโปร่งใส 

คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้วางกรอบแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักคุณธรรม 
และนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม และหลัก



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565        

 
65 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นแนวทางในการประเมิน ร่วมกับ เกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

สำหรับเกณฑ์ชี้วัดที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใส ประกอบด้วย 
1) ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ซึ่งเป็นการตรวจสอบเอกสาร 

สื่อสิ่งพิมพ์ ที่แสดงให้เห็นว่าได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และจัดซื้อจัดจ้าง 
2) มีการตรวจสอบรายงานของจังหวัดหรืออำเภอ เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี และ

รายงานการเงิน ในรอบ 2 ปี  
3) มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและมีวิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม

ส่งเสริมหรือ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น  
4) การแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างโดยผ่านประชาคม 
สำหรับเกณฑ์การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 
1. การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

โดยตรวจสอบว่า ผู้บริหารหรือหน่วยงานปฏิบัติงานของ ท้องถิ่น รับฟังและนำปัญหา ความต้องการ
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะของสมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนเสนอไปปฏิบัติและรายงานให้
ประชาชนทราบ  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่  

3. ตรวจสอบว่ามีรายงานการประชุม หรือหนังสือเชิญให้ประชาชนร่วมประชุม และ
ตรวจสอบหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นต้น 

บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องตัวชี้วัดธรรมาภิบาล  
ด้านความโปร่งใส กล่าวว่า เป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการทำงาน กฎเกณฑ์กติกา 
และความตั้งใจในการบริหารงานของรัฐต่อสาธารณชน มีอิสระในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
อย่างทั่วถึง ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน มีความทันสมัย รวดเร็ว และตัวชี้วัดเกี่ยวกับ  
ความโปร่งใสที่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การแสดงบัญชีทรัพย์สิน โดยการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน รายรับ รายจ่ายต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและประกาศให้สาธารณชนทราบ 

2. การเปิดเผยรายงานการประชุมและถ่ายทอดการประชุมสภา 
3. การกระตุ้นความตื่นตัวของประชาชนและสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
4. การเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างเปิดเผย โดยจัดให้มีห้องสมุดสาธารณะ 

ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้วยตนเอง มีความทันสมัยและรวมเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล 
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5. มีการทำประชาพิจารณ์โดยการกระจายกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ 
6. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
7. การเปิดประมูลโดยทั่วไปและเปิดเผย โดยมีการนำเสนอรายงานโครงการ งบประมาณ

เปิดเผยต่อสารธารณะ 
8. การให้ตัวแทนชุมชนหรือประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. การเปิดเผยข้อมูลโครงการและงบประมาณโดยการติดประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสารทางสื่อ 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า ประชาชนต้องรู้สิทธิและการใช้สิทธิ ประชาชน

ต้องตื่นตัว กระตือรือร้นที่จะรับรู้ ตรวจสอบการตัดสินใจของรัฐที่มีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็นอยู่ รวมทั้งสร้าง
ภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ซึ่งตัวชี้วัดเกี่ยวกับการีมีส่วนร่วมที่สามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยทำประชาพิจารณ์หรือไต่สวนสาธารณะใน
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ 

2. ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการ
ของรัฐ 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในทางการเมือง 
4. คุณภาพของการมีส่วนร่วม 
5. ความสนใจทางการเมืองและการเข้าใจระบบการเมือง  
โกวิทย์ พวงงาม (2553, น. 183-186) ได้กล่าวถึง กรอบตัวชี้วัดการเสริมสร้างกลไก 

การป้องกันการทุจริต 4 ด้าน ดังนี้ 
1)  ตัวชี้วัดด้านการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 1.1  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของ อปท. 
 1.2  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
 1.3  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.4  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปี และ

มีวิธีการแจ้งให้ประชาชนทราบ 
 1.5  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 1.6  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งผู้บริหาร 

อปท. หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  
 1.7 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องรายงายผลการทำงานและรายงานประจำปีให้สภาท้องถิ่น

และประชาชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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 1.8  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารงานท้องถิ่น การจัดซื้อ
จัดจ้างและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1.9  ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปิดให้มีการประเมินผลงานขององค์กร ในรอบ 4 ปีอย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรอิสระ 

 1.10 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในรูปของจรรยาบรรณ 
หรือจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2) ตัวชี้วัดด้านสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 2.1  สภาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมฟังการประชุมสภา 
 2.2  สภาท้องถิ่นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภาหรือการประชุมสภา โดย

ถ่ายทอดเสียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือเผยแพร่การประชุมผ่านสื่อ วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 2.3  สภาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ยื่นญัตติ ตั้งกระทู้ถาม 
 2.4  สภาท้องถิ่นต้องจัดให้มีคณะกรรมการกิจการสภาของ อปท. ทั้งสามัญ และ

วิสามัญ โดยเฉพาะกิจการสภาวิสามัญ เปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการ
ท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 2.5  สภาท้องถิ่นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอข้อบัญญัติ อปท. 
 2.6  สภาท้องถิ่นต้องมีจรรยาบรรณของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3) ตัวชี้วัดขององค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย 
 3.1  กลุ่มและประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3.2  กลุ่มและประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานจ้าง และ

ได้ผ่านการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.3  กลุ่มและประชาคมมีการพัฒนาขีดความสามารถ 
 3.4  กลุ่มและประชาคมมีการติดตามและประเมินผลงานของ อปท. 
 3.5  มีกลุ่ม องค์กรประชาชนในรูปอาสาสมัครเพื่อป้องกันการทุจริตใน อปท. 
4) ด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 
 4.1  เปิดเผยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของ อปท. ให้ประชาชนทราบ 
 4.2  เปิดเผยข้อมูลการทำงานในรอบ 6 เดือน 
 4.3  เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการทำงานของ อปท. ได้อย่างหลากหลาย

มากขึ้น 
 4.4  เปิดเวทีสาธารณะให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่การจัดทำแผน  

การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลแผน 
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 4.5  ต้องเป็น อปท. ที่ให้บริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยจัดให้มีบริการ 
เช่น เอกสารเผยแพร่ในเรื่องที่จำเป็นเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการมาติ ดต่อ อปท.  
จัดสถานที่พักในสำนักงานสำหรับประชาชนที่มาติดต่องานกับ อปท. จัดให้มีตารางหรือป้ายบอก 
การทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ จัดให้มีตู้หรือกล่องแสดงความคิดเห็น จัดให้มีช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อปท. ในหลายรูปแบบ 

จะเห็นได้ว่า หลักแห่งการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสย่อมมีความสำคัญที่ได้นำมาสู่  
การกำหนดเพ่ือเป็นแนวทางการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้แล้ว หลักการมีส่วนร่วม
และความโปร่งใส ยังเป็นหลักการที่ สำคัญที่ เป็นส่วนหนึ่ งในหลักธรรมาภิบาล ที่ เป็นหลักใน  
การบริหารงานทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการที่ดีอีกทางหนึ่ง หากการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนำการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมินผลจาก
ประชาชน ร่วมกับความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบการทำงาน
ได้ทุกขั้นตอน ก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

กล่าวโดยสรุปกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อย อาทิเช่น 

1) การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ทั้งแผนพัฒนา 5 ปี และแผนพัฒนาประจำปี 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและกำหนดการจัดทำแผนพัฒนา โดยร่วมเสนอปัญหาความต้องการ 
และร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนา ในรูปแบบกระบวนการประชาคม มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาในภาพรวม ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2537 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทน
ชุมชนร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพ่ือให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 

3) การให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแจ้งวาระ
การประชุมให้ประชาชนทราบทุกครั้ง และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม
สภา 

4) การให้ประชาชนมีสิทธิในการเสนอข้อบัญญัติ เพ่ือให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาออกข้อบังคับตำบล ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

5) ประชาชนมีสิทธิถอดถอนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียได้ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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กรอบด้านความโปร่งใสเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการทำงานที่มีความโปร่งใส
โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก และมีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2539 และแนวทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพ่ือ
แสดงถึงความโปร่งใส มีประเด็นดังต่อไปนี้  

1) การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพ่ิมเติม 
2) การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้

ผลเสียของประชาชน 
3) การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ 

รวมทั้งผลได้ผลเสียแก่ประชาชน รวมทั้งมติอ่ืนๆ ที่ประชาชนควรทราบ 
4) การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

ล่วงหน้าเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา ซึ่งสภาต้อง
อำนวยความสะดวกตามสมควร 

5) การเผยแพร่ข้อบังคับตำบล กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง รวมทั้งข่าวสารราชการที่
ประชาชนควรรู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 

6) การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเงื่อนไขการติดต่องานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การชำระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่า มีข้ันตอน
การปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานานเท่าใด 

7) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

8) การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา 
9) การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน-การคลัง 
10) การเผยแพร่ข้อมูลอ่ืน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน 
 

2.3 แนวคิดว่าด้วยเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
แนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของ “เครือข่าย” สัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่าด้วยประชาสังคมและแนวคิด

เกี่ยวกับอำนาจรัฐ (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 29) และเมื่อกล่าวถึง การปกครองท้องถิ่นที่มีการกระจายอำนาจ
สู่ท้องถิ่นในรูปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายจึงถือเป็นพ้ืนที่การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือให้เข้าถึงอำนาจการปกครองนั้น โดยเป้าหมายการปกครองท้องถิ่น คือ  
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“ทำอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองได้ ด้วยพลังของคนในชุมชน  
ทั้งพลังทุน ทรัพยากร และภูมิปัญญา และมาตรการที่จะสร้างคน และการแสวงทั้งทุน 
(รายได้) และทรัพยากรต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ โดยเฉพาะความคิดและวิธี
คิดที่จะต้องทำให้คน กลุ่มคนในท้องถิ่นรู้จักร่วมกัน รวมกัน พึ่งพิงกัน แล้วทำอะไรด้วยตัวเอง 
มากขึ้น แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองมากขึ้น ถ้าทำอย่างนี้ได้ การปกครองท้องถิ่น ก็จะเป็น
สนามฝึกหรือสนามทดลองให้ประชาชนคนไทย “ความสำนึกของความเป็นพลเมือง” 
(โกวิทย์ พวงงาม และคณะ, 2544, น. 178-179)  
เครือข่ายจึงถือเป็นฐานแนวคิด การประสานความร่วมมือ และเป็นภารกิจ/กระบวนการ  

(พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547, น. 36) ที่จะทำให้ประชาชนร่วมกันดำเนินการตั้งแต่ต้น และสัมพันธ์
กันเป็นเครือข่าย ซึ่งอาจจะอยู่รูปของสมาคม ประชาคม สมาพันธ์ โดยมีรากฐานความคิดและเป้าหมาย
รว่มกัน (เสรี พงศ์พิศ, 2548, น. 33)  

ดังนั้น การสร้างเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและ 
มีความสำคัญที่จะทำให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทั้งภารกิจหน้าที่ งบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ เพราะการสร้างเครือข่ายของ อปท.คือ พยายามที่จะประสาน  
ความร่วมมืออันก่อให้เกิดการผนึกกำลังระหว่าง อปท.กับ อปท. ด้วยกันหรือระหว่าง อปท. กับหน่วยงาน 
อปท.กับภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพ่ือทำให้การพัฒนาชุมชนของ อปท. อยู่บนพ้ืนฐานของการให้อำนาจ
ประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ผ่านการสร้างเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ  

2.3.1 ความหมายของ “เครือข่าย” (network) 
ความหมายของเครือข่าย มีนัยยะที่สะท้อนมิติเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สังคม ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเครือข่ายโดยธรรมชาติของวิถีชีวิต เช่น ครอบครัว เครือข่าย  
การเป็นสมาชิกชุมชนฯลฯ หรือความสัมพันธ์ที่ถูกจัดสร้างขึ้น เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพ เครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯลฯ เหล่านี้เพ่ือให้มนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งมีนักวิชาการที่ได้ให้ความหมาย
ไว้อย่างหลากหลาย เช่น  

เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 12-14) ให้ความหมายว่า เครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง
คน ระหว่างกลุ่มองค์กร ที่เชื่อมร้อย “ความเป็นชุมชน” เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในชีวิตและจิตใจของผู้คน  

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547, น. 6-7) กล่าวว่า เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ที่
เชื่อมโยงเป็นข่ายซึ่งมีความหมายในหลายมิติ อาจหมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ หรือ 
โครงข่ายของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือระบบเทคโนโลยี ซึ่งมีนัยยะของการโยงใยเป็น
โครงข่ายที่มีความต่อเนื่อง โดยเป็นทั้งโครงข่ายที่มีการกำหนดแบบแผนและมีการกำหนดแบบแผน  
แห่งความสัมพันธ์ไว้ รวมทั้งมีขนาดและรูปแบบความสัมพันธ์/การเชื่อมโยงที่แตกต่างหลากหลาย  
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นอกจากนี้ ยังได้ให้นัยยะของเครือข่าย ที่เป็นเครือข่ายพัฒนา ในมิติของ “เครือข่ายทาง
สังคม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์ที่ปฏิสังสรรค์กันอย่างเป็น “เครือข่าย” ไว้ 3  
นัยยะ กล่าวคือ  

(1)  เครือข่ายเป็นคำที่นำมาอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในฐานะความสัมพันธ์ 
ที่โยงใย นับตั้งแต่ปัจเจกบุคคลไปจนถึงความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน 

(2)  เครือข่ายเป็นคำที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(3)  เครือข่ายเป็นคำที่อธิบายถึงแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ปัจเจกและสังคมในการที่จะดำเนินกิจกรรมความสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ 
กับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการตามเหตุและปัจจัย   

ซึ่งเมื่อกล่าวถึง เครือข่ายทางสังคม จึงมีนัยยะเดียวกับเครือข่าย ในฐานะความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสังคม ภายใต้โครงสร้างทางสังคมทั้งในมิติด้านสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
และ วัฒนธรรม มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและมีผลต่อกันและกัน   

เครือข่ายเป็นกระบวนการที่ก่อให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมที่ทำให้
ประชาชนและสังคมมีพลังในการเปลี่ยนแปลง โดยมีปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ (1) กระบวนการเรียนรู้ (2) 
นวัตกรรม และ (3) เครือข่ายและประชาสังคม 

2.3.2 องค์ประกอบ “เครือข่าย”  
ลักษณะเฉพาะของเครือข่าย (เสรี พงศ์พิศ, 2548, น. 201) คือ 
(1)  เป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกัน เพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ

ความสนใจที่ตั้งข้ึนร่วมกัน 
(2)  เป็นเวทีเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
(3)  ดำรงอยู่ได้ยาวนาน (ไม่ใช่เฉพาะกิจ) ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง 
(4)  มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกันรับผิดชอบ 
(5)  มีฐานอยู่ที่ความเป็นเจ้าของร่วมกันและความมุ่งมั่นที่จะทำตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการในการดำเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 
จุดร่วมสำคัญของเครือข่าย 5 ประการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ (พระมหาสุทิตย์ 

อาภากโร, 2547) ได้แก่ 
(1)  หน่วยชีวิตหรือสมาชิก เป็นองค์ประกอบหลักที่ก่อให้เกิดเครือข่าย ที่จะดำเนินการ

สานต่อเพ่ือหาแนวร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพ่ือให้เกิดการดำรงอยู่ร่วมกัน พ่ึงพาอาศัยและ  
สร้างกระบวนการสืบเนื่องเพ่ือรักษาความเป็นชีวิต 
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(2)  จุดมุ่งหมาย เป็นหลักที่สะท้อนถึงการร่วมตัวกันในฐานะเครือข่าย หากการรวมตัว  
ไม่มีจุดหมายร่วม จะไม่ถือเป็นเครือข่าย เพราะ ความเป็นเครือข่าย หมายถึง การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย 

(3)  การทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก เป็นองค์ประกอบที่จะยึดโยงสิ่ งต่างๆ เข้าด้วยกัน 
เพราะหากขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวมที่มาจากใจ กระบวนการนั้นจะเป็นเพียงเครือข่ายจัดตั้งและเรียกร้อง
หาผลประโยชน์ตอบแทนเท่านั้น ดังนั้น สำคัญคือการต้องมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ทั้งนี้จะเป็นแรงขับทาง
ภายใน ที่ส่งผลต่อขบวนการรวมเครือข่ายอย่างมีแนวร่วมอุดมการณ์ เพ่ือสร้างพลังในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ต่อรอง พิทักษ์สิทธิ จนกลายเป็นเครือข่ายที่มีความไว้วาใจต่อกัน 

(4)  การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ เพราะ “การมี 
ส่วนร่วม” เป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เครือข่ายมีพลังมากขึ้น และสร้างความรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่าย ในขณะเดียวกัน “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” จะนำไปสู่การให้และการรับ รวมถึงการระดม
ทรัพยากรเพ่ือให้ภารกิจบรรลุถึงเป้าหมาย ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเป็นทั้งแนวคิด กระบวนการ 
และวิธีการจัดการเครือข่าย หมายรวมถึงเป็นกระบวนการสร้างข้อมูลที่ต่อเนื่อง (การจัดการความรู้ร่วม) 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสมือนเป็นกลไกผลักให้ความเป็นเครือข่ายมีการดำเนิน
ไปอย่างต่อเนื่อง 

(5) ระบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร หากเครือข่ายมีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ที่โยงใย ระบบดังกล่าวถือว่าเป็นความสำคัญ ที่ต้องมีการสื่อสารตั้งแต่ระดับปัจเจกกับปัจเจกกลุ่มกับกลุ่ม 
และเครือข่ายกับเครือข่าย รวมทั้งระบบความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว 
จะทำให้สมาชิกเครือข่ายเกิดการรับรู้ เกิดการยอมรับในกระบวนการทำงาน และรักษาสัมพันธภาพอันดี
ต่อกัน 

องค์ประกอบที่น่าสนใจ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ อ้างถึงใน พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 
2547, น. 51-52) 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 

(1)  การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common perception) 
(2)  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) 
(3)  การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual interests/benefits) 
(4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All stakeholders’ participation)  
(5)  กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship)  
(6)  การพ่ึงอิงร่วมกัน (Interdependence) 
(7)  การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)  
นอกจากนี้ ผลสรุปจากการสัมมนาองค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายโครงการ

เสริมสร้างการเรียนรู้ชุมชนเป็นสุข (2546, อ้างถึงใน พระมหาสุทิตย์ อาภากโร , 2547, น. 53) ได้ให้
องค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก “เครือข่ายต้องมีความเท่าเทียมของฝ่ายต่างๆ” 
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กล่าวคือ บุคคลและกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเป็นเครือข่ายจะต้องยึดหลักการนี้ โดยให้โอกาสในการเรียนรู้  
การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำร่วมกัน และพยายามหลีกเลี่ยงการครอบงำจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และประการที่สอง “การให้ผลประโยชน์
ต่างตอบแทน” เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน โดยมิได้หมายถึงเพียง 
การให้เงิน แต่หมายรวมถึง ความเอ้ืออาทรต่อกัน ตอบแทนความรู้สึกถึงความพึงพอใจ การได้รับ  
การยอมรับ ฯลฯ  

2.3.3 รูปแบบของเครือข่าย  
รูปแบบของเครือข่ายมีพัฒนาการและมีความหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

ทางสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมาชิก พ้ืนที่ บริบทแวดล้อม ที่มาของการจัดตั้งเครือข่าย วัตถุประสงค์ และ
โครงสร้างในการดำเนินเครือข่าย ดังเช่น  

เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 198-120) ได้กล่าวถึง ประเภทของเครือข่าย ดังนี้ 
(1) เครือข่ายแนวราบ โดยการประสานบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกัน ให้มาเชื่อมประสาน

เป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่ายนักวิจัย เครือข่ายภาคเกษตรกรรม เป็นต้น หรืออาจเป็น
ปัจเจกหรืออาจเป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์ข้อมูล เป็นต้น หรืออาจเป็น
เครือข่ายสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป ที่สนใจในประเด็นเดียวกัน 

(2)  เครือข่ายแนวตั้ง เป็นเครือข่ายที่มาจากบุคคลหลากหลาย มาจากกลุ่ม หรืออาชีพ 
ที่แตกต่างกันมารวมกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันโดยเน้น 
ที่การให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่า การดำเนินกิจกรรมร่วมกัน มีความเท่าเทียมในฐานะสมาชิกเครือข่าย 

นอกจากนี้ (3) เครือข่ายรวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการร่วมกัน เช่น 
-  เครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์ ส่วนใหญ่เครือข่าย

เกิดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว และอาจนำไปสู่พลังต่อรองอำนาจต่างๆ ทำให้ได้รับความสนใจและ  
ความช่วยเหลือง่ายขึ้น 

-  เครือข่ายเพ่ือความร่วมมือด้านงานวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร 
การจัดการตลาด 

-  เครือขา่ยเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
-  เครือข่ายรวมตัวเพ่ือการกดดันทางการเมือง รณรงค์เพ่ือให้สังคมเกิดสำนึกในเรื่องใด

เรื่องหนึ่ง เช่น ป่าชุมชน การสร้างเขื่อน เป็นต้น 
บางเครือข่ายมีวัตถุประสงค์หลากหลาย เช่น นอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

ยังมีความร่วมมือในทางปฏิบัติอีกหลายเรื่อง เช่น ทำวิจัยร่วมกัน ฝึกอบรมร่วมกัน ดำเนินกิจกรรม
บางอย่างเพ่ือส่วนรวมร่วมกัน 
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พระมหาอุทิตย์ อาภากโร (2547, น. 84-97) แบ่งรูปแบบตามการประยุกต์ใช้เครือข่าย
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทแรก “เครือข่ายเชิงพ้ืนที่” เป็นการรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมเป็นปัจจัยหลักในการทำงานร่วมกัน เป็นการพัฒนาโดยอาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้ น 
ในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายนำทาง โดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน เช่น การแบ่ง
เครือข่ายตามพ้ืนที่การปกครอง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ หรือ การแบ่งเครือข่ายตามพ้ืนที่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายอ่าวลุ่มแม่น้ำวัง เครือข่ายอนุรักษ์แก่งเสือเต้น ฯลฯ 

ประเภทสอง “เครือข่ายเชิงประเด็น” เป็นเครือข่ายที่ใช้สถานการณ์หรือประเด็น
กิจกรรม เป็นปัจจัยในการรวมเครือข่าย ซึ่งจะมุ่งเน้นในการจัดการกับสถานการณ์นั้นๆ ที่เกิดขึ้น  
อย่างจริงจัง และพัฒนาความร่วมมือให้เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้เกิดการจัดการและการแก้ไข
สถานการณ์นั้นๆ เช่น เครือข่ายเลิกเหล้า: ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เครือข่ายป้องกันยาเสพติด 
เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น 

ประเภทสาม “เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่” เป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นบนฐานของ
การมีนโยบาย ภารกิจ โครงการ/กิจกรรมร่วมกัน และก่อตัวในรูปของผลประโยชน์ร่วม ซึ่งอาจเป็น
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานหรือโครงสร้างที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 

ซึ่งรูปแบบการรวมตัวเป็นเครือข่ายในการดำเนินการภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ที่จะทำให้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นบนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน  
อย่างแท้จริง สิ่งสำคัญ คือ “การเป็นเครือข่ายเพ่ือพัฒนา” หรือเป็น “เครือข่ายทางสังคม” (พระมหาอุ
ทิตย์ อาภากโร, 2547: 6) โดยจะปรากฏภาพการรวมตัวของเครือข่ายทั้งในลักษณะของเครือข่าย 
เชิงพ้ืนที่ เครือข่ายเชิงประเด็นและเครือข่ายตามโครงสร้าง อปท. มักมีบทบาททั้งในฐานะผู้ก่อตั้ง
เครือข่าย ประสานเครือข่าย สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน 

2.3.4 การสร้างเครือข่าย 
จุดเริ่มต้นของ “การสร้างเครือข่าย” ถือว่ามีความสำคัญ หากกระบวนการก่อร่าง

เครือข่ายมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางที่ชัดเจน ดัง เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 209) ได้กล่าวถึง
ขั้นตอนการก่อตั้งเครือข่ายไว้ 8 ขั้นตอนหลักๆ เพ่ือเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง และสามารถเป็นกลุ่ม องค์กรที่ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายได้ ควรมีการดำเนินการ
จัดตั้ง ดังนี้  

(1)  ร่างเป้าประสงค์ (purpose) ให้ชัดเจน เพ่ือให้ทราบสาเหตุความเป็นมาของการก่อตั้ง
เครือข่าย  

(2)  บอกเป้าหมาย (goals) และวัตถุประสงค์ (objectives)  
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(3)  กำหนดแผนการดำเนินงาน (action plan) 
(4)  กำหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ข้ันพื้นฐาน 
(5)  กำหนดกระบวนการในการตัดสินใจ  
(6)  เตรียมแผนการสื่อสารระหว่างสมาชิก 
(7)  เลือกโครงสร้างการจัดการองค์กร 
(8) จัดหาทุนในการดำเนินงาน 
เมื่อเครือข่ายเกิดขึ้น “กระบวนการทำงานของเครือข่าย” เป็นภาพของการเคลื่อนไหว

ตามสถานการณ์และเป้าหมายของเครือข่ายนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น (พระมหาอุทิตย์ อาภากโร , 
2547, น. 97-103) ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 กระบวนการทำงานที่เชื่อมประสานจากจุดเล็กและขยายไปสู่หน่วยใหญ่ 
เป็นขั้นตอนของการก่อตัวและกระบวนการทำงาน ซึ่งเครือข่ายที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง
นั้น มาจากการทำงานที่ไม่มองข้ามจุเล็ก โดยเริ่มต้นจากการทำงานในสิ่งที่รู้และเข้าใจ เป็นผลให้ 
การทำงานของเครือข่ายมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ชุมชน ถือเป็นกระบวนการทำงานที่ควบคู่ทั้งใน
ระดับพ้ืนที่และสานต่อไปในระดับนโยบาย แบ่งเป็นช่วงระยะสำคัญ ได้แก่  

(1)  ระยะก่อตัวเครือข่าย เพ่ือหาแนวร่วม ค้นหาแกนนำ ผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน และ
การสื่อสารที่เหมาะสม  

(2)  ระยะขยายตัว วิธีการประสานความร่วมมือ กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับ
ความสัมพันธ์ รวมทั้งการหาความรู้ใหม่ เทคนิคใหม่ ในการพัฒนาเครือข่าย 

(3)  ระยะการเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการจัดกิจกรรม จะต้องมีความพร้อม ทั้งข้อมูล 
ทุน การจัดการ และแนวร่วมที่หลากหลาย เพ่ือให้การทำงานมีความต่อเนื่อง 

(4)  ระยะการรักษาพันธกรณีของเครือข่าย เป็นการรักษาความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ที่เป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบใหม่และเป็นเครือข่ายที่มีความยั่งยืน  

ประเด็นที่ 2 การรักษาสัมพันธภาพที่สร้างความรู้ ความหมายและโลกทัศน์ร่วมกัน เป็น
การสร้างความหมาย ความรู้ และความหมายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เป็นการสร้างโลกทัศน์หรือ
มุมมองในการพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง หรือเป็นการรักษากระบวนทัศน์เชิงอุดมการณ์ร่วมกัน
ของเครือข่าย ซึ่งถือเป็นปัจจัยให้เครือข่ายดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการรักษาดังกล่าว สำคัญ
คือ “การสื่อสารระหว่างสมาชิกภาคีเครือข่ายให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกัน” กล่าวคือ 
โอกาสรับรู้เท่ากัน สร้างแรงบันดาลใจ ค้นหาเป้าหมายร่วมกัน โอกาสเรียนรู้ ค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์ 
(ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และ ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์, 2546, น. 1, อ้างถึงใน พระมหาอุทิตย์ อาภากโร, 2547, 
น. 100-101)  
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ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว เป็นทั้งแนวคิดและ
วิธีการปฏิบัติ คือ การที่เครือข่ายจะเติบโตและมีความมั่นคงจะต้องมีการแสวงหาความรู้ มีการสะสม
ประสบการณ์ และมีการปรับบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์แบะทำงานร่วมกับกลุ่มองค์กร และ
เครือข่ายอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความรู้ใหม่วิธีการใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้เกิด  
การยอมรับในกระบวนการทำงานที่หลากหลาย โดยสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน  
การฝึกอบรม การพัฒนาแกนนำ และการถอดบทเรียนรู้ ฯลฯ  

ประเด็นที่ 4 การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างขบวนการนวัตกรรมและ
วาทกรรมในการพัฒนาเป็นกระบวนการทำงานของเครือข่ายในรูปแบบใหม่ ที่เน้นการประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือพ่ึงพาในคราวที่จำเป็นเท่านั้น โดยต่างคนต่างอยู่ ต่างใช้ชีวิต แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ปัญหา
ทุกฝ่ายก็สามารถร่วมมือกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการแก้ไข พัฒนา และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทาง
สังคมที่มีผลกระทบต่อชุมชน กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดวาทกรรมใหม่ๆ เช่น ประชาสังคม ประชารัฐ 
ฯลฯ โดยมีความหมาย คือ “การจัดการที่มีประสิทธิภาพและการใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม”  

จากกระบวนการทำงานของเครือข่าย สามารถสรุปดังแผนภาพที่ 2.1 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการทำงานของเครือข่าย. 
ที่มา: พระมหาอุทิตย์ อาภากโร, 2547, น. 103. 
 

นอกจากนี้ ยังจะต้องมี “การจัดการเครือข่าย” ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และ ชัยวัฒน์  
ถิระพันธุ์ (2546, น. 13) ได้กล่าวถึง แนวคิดการจัดการเครือข่าย “พันธมิตรดวงดาว” (Star Alliances) 
เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพ่ือผนวกความร่วมมือโดยยึดจุดหมายร่วมและการจัดสรรผลประโยชน์

 
งาน/ภารกิจ 

สัมพันธภาพ 
ระหว่างสมาชิก 

กระบวนการเรียนรู้และการปรับตัว 

การทำกิจกรรมและการเคลื่อนไหวทางสังคม 
เช่น การกำหนดนโยบาย มาตรการทางกฎหมาย ฯลฯ 
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ระหว่างกัน เป็นแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญ 6 ประการ ดังนี้ (1) จุดมุ่งหมายร่วม (2) บุคคล 
(3) การเชื่อมโยง (4) การสร้างความรู้สึกร่วม (5) การพัฒนาระบบที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  
(6) การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2.2 แสดงการจัดการเครือข่าย. 
ที่มา: ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และ ชัยวัฒน์ ถิระ-พันธุ์, 2546, น. 13. 

 
ในการสร้างเครือข่าย กระบวนของเครือข่าย และการจัดการเครือข่าย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การวางหรือกำหนดบทบาทรวมไปถึงการขยายเครือข่าย การกำหนด  “บทบาทของเครือข่ายใน 
การทำงานร่วมกัน” (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547, น. 104-105) ถือว่ามีความสำคัญ กล่าวคือ  
การเป็นเครือข่ายมีบทบาทหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งเป็นผู้กระทำหรือเน้นการทำงานในระดับกิจกรรมและ
พ้ืนที่ เป็นผู้ประสานงานการเคลื่อนไหว เป็นผู้สนับสนุนด้านทุน ทรัพยากรและการให้คำปรึกษา 
แก่เครือข่ายย่อยๆ โดยสามารถจำแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

(1)  ระดับกิจกรรม/การทำงาน (ทีมทำ) เป็นเครือข่ายที่เน้นการทำงานในระดับพ้ืนที่
หรือประเด็นปัญหานั้นๆ เป็นสำคัญ โดยมีโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสลับซับซ้อน มีแบบแผน  
การปฏิบัติงานเป็นประจำ มีกระบวนการจัดการและการทำงานเน้นการพ่ึงพาอาศัยของคนในพ้ืนที่  

(2)  ระดับการสนับสนุนและประสานงาน (ทีมนำ) มีบทบาทในการส่งเสริมการกิจกรรม
ของเครือข่ายย่อยในพ้ืนที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลทางเลือกในกระบวนการทำงาน 
โดยอาจมีทั้งเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ ครอบคลุมระดับจังหวัด และภูมิภาค และเครือข่ายเชิงประเด็น
ทำงานเฉพาะด้าน เช่น กลุ่มฮักเมืองแพร่ ฯลฯ  

คน 

จุดมุ่งหมายร่วม 

การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร 

การเชื่อมโยง การสร้างความรู้สึกร่วม 

การพัฒนาระบบที่โปร่งใส 
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(3)  ระดับการส่งเสริม/การให้คำปรึกษา (ทีมหนุน) ได้แก่ เครือข่ายขององค์กร สถาบัน 
และหน่วยงานหลักทางสังคมท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาและพัฒนาเป็นเครือข่าย  

ซึ่งการกำหนดบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายให้ชัดเจนจะทำให้การดำเนินกิจกรรมของ
เครือขา่ยในรูปแบบและระดับต่างๆ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่วางไว้   

ทั้งนี้การให้เครือข่ายยังคงดำรงอยู่ “กระบวนการเสริมสร้างเครือข่าย” เพ่ือการพัฒนานั้น 
ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง โดยมีหลักการที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547, น. 55-58) ได้แก่  

ประการแรก “สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อม” เมื่อสถานการณ์ปัญหามี 
ความซ้ำซ้อน หลากหลาย และขยายตัว เกินความสามารถของกลุ่มหรือองค์กรจะดำเนินการได้ 
จำเป็นต้องรวมพลังหรือมีกลไกในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างเครือข่าย
เพ่ือให้เกิดพลังในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น  

ประการสอง “การสร้างพื้นที่ทางสังคม” เครือข่ายเป็นเครื่องมือและยุทธศาสตร์ 
ที่สำคัญอันก่อให้เกิดการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ระดับของการเปลี่ยนแปลงเชิงปัจเจก 
จนถึงการเสริมสร้างพลังกลุ่มองค์กร สู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย หรือนำไปสู่พลังการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน สังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเสริมสร้างเครือข่ายให้เป็นพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในมิติของวิธีคิด  
ชุดความรู้ การใช้ทรัพยากร ศักยภาพของกลุ่มองค์กรเพ่ือการพัฒนา โดยการเสริมสร้างเครือข่ายให้เป็น
พ้ืนที่ทางสังคมและใช้พ้ืนที่นั้นในการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง หรือทำให้เป็นพ้ืนที่ของพลังอำนาจใน 
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมจึงเป็น กระบวนการเพ่ิมพูน สร้างอัตลักษณ์ของ
เครือข่ายให้มีความชัดเจนในพลังอำนาจของประชาชน  

และประการสาม “การประสานผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม” การได้รับประโยชน์จาก
การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายและเกิดการรักษาพันธกรณีร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
รวมทั้งเกิดปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การประสานประโยชน์
อย่างเท่าเทียม จะทำให้เกิดกระบวนการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันที่มาจากฐานของความรู้สึกมีส่วนร่วม 
ซ่ึงเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้เครือข่ายนั้นมีความยั่งยืนมั่นคง  

ดังนั้น เครือข่ายมีวงจรในการดำรงอยู่ โดยสรุป “วงจรของเครือข่าย” (พระมหาสุทิตย์ 
อาภากโร, 2547, น. 114-115) วงจรชีวิตของเครือข่ายแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตระหนักและ 
การก่อตัวของเครือข่าย (2) ขั้นการสร้างพันธกรณีและการบริหารเครือข่าย (3) ขั้นการพัฒนา
ความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์ และ (4) ขั้นการรักษาความสัมพันธ์และความต่อเนื่อง เหล่านี้ เป็น  
สิ่งที่ อปท. ต้องมีกระบวนการวางแผนในการค้นหา สร้าง สนับสนุน และพัฒนาให้เครือข่ายประชาสังคม
ทั้งที่มีอยู่แล้ว หรือกำลังดำเนินการรวมกลุ่มเครือข่าย ตลอดจนยังไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย จำเป็น
อย่างยิ่งที่ อปท. จะต้องกระตุ้นสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายและทำให้เครือข่ายดำรงอยู่ได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการให้เครือข่ายเหล่านั้นเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสูงสุด 
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2.3.5 คุณสมบัติของเครือข่ายท่ีพึงประสงค์  
เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 212-213) กล่าวถึง คุณสมบัติของเครือข่ายองค์กรชุมชนที่มี  

ความยั่งยืน ไว้ดังนี้  
(1)  เครือข่ายมี “การเรียนรู้ร่วมกัน” องค์กรชุมชนแต่ละองค์กรมีฐานความรู้ จึงต้องมี

การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน เช่น มีการศึกษาดูงาน เวทีเสวนา การฝึกอบรมร่วมกัน ฯลฯ ซึ่งการเรียนรู้ต้อง
มีความต่อเนื่อง และทำให้สมาชิกชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน มิใช่เพียงผู้นำเท่านั้น 

(2)  เครือข่ายมี “การแบ่งปันทรัพยากร” มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนทรัพยากร เป็น 
การแสดงออกถึงความเป็นเครือข่ายที่ต้องการเอ้ืออาทรต่อกัน พัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนผลผลิต ที่จะ
พัฒนาเครือข่ายให้มีความยั่งยืน 

(3)  เครือข่ายมี “การทำกิจกรรมร่วม” เป็นการสร้างกิจกรรม/โครงการร่วม ลงทุนร่วม
เพ่ือให้เครือข่ายได้ทำงานร่วมกัน การลงทุนดังกล่าวเป็นการเกิดของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นระบบ 
การจัดการเศรษฐกิจชุมชน ในลักษณะของเครือข่ายทางเศรษฐกิจที่จะสำเร็จได้โดยอาศัยเครือข่ายทาง
สังคม ที่ไม่ใช่ในรูปของเงินอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น ผลผลิต  
การพิทักษ์สิทธิผลประโยชน์ร่วมกัน การดูแลซึ่งกันและกัน ฯลฯ เพราะเครือข่ายทางสังคม คือ จุดแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน  

(4) เครือข่ายมี “ความรู้สึกถึงความเป็นพ่ีน้อง” เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
เครือข่าย ที่ทำให้อยากทำกิจกรรมร่วมกัน อยากช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งปัจจัยข้อนี้เป็นผลทำให้เครือข่าย
ดำรงอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากมีรากฐานของภูมิปัญญาที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้อง
พ่ึงพาอาศัยกันเป็นวิถีชุมชน ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นธรรมชาติของความเป็น “เครือข่าย” ที่มนุษย์มี
เป็นฐานของชีวิต 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจาก “การเป็นเครือข่าย”   
การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย หากเครือข่ายนั้นๆ ดำเนินการเพ่ือเป้าหมายในการพัฒนา

มนุษย์ ชุมชน และสังคม ผลที่จะเกิดข้ึน คือ  
เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 202) กล่าวถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นเครือข่าย คือ  
- ก่อให้เกิดผลบางอย่างที่ใครคนเดียวทำให้เกิดไม่ได้ 
- ทำการรณรงค์ได้กว้างกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
- ส่งอิทธิพลต่อคนอื่นในเครือข่ายและนอกเครือข่าย 
- ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือประเด็นหนึ่ง หรือการต่อสู้หนึ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เพราะมีแง่มุมหลายแง่มองจากหลายคนหลายองค์กร  
- ร่วมมือกันทำ แบ่งงานกันทำ 
- ลดงานที่ซ้ำซ้อนลง และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร 
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- ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ แรงบันดาลใจและทักษะต่างๆ 
- ทำให้เกิดความสามัคคี ให้กำลังใจกัน และช่วยกันในรูปแบบต่างๆ ในบางกรณีช่วยให้

สามารถระดมทุนได้ดี   
และ ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547, น. 106-108) 

ที่ควรจะเกิดขึ้น ได้แก่ (1) เกิดกระบวนการเรียนรู้ (2) การเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหา (3) เกิด 
การพ่ึงตนเอง (4) เกิดการจัดการทรัพยากร (5) เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย และ(6) เกิดอำนาจ
หรือพลัง โดยเฉพาะพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกัน  
 
2.4 แนวคิดว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม 

ปธาน สุวรรณมงคล (2562) ได้พิจารณามิติของความเหลื่อมล้ำสามารถกล่าวได้ว่า มีหลายมิติ 
แต่ในที่นี้จะให้ความสำคัญกับความเหลื่อมล้ำในมิติที่สำคัญ 3 มิติ ได้แก่  

1. มิติทางสังคม หมายถึง ความไม่เท่าเทียมทางสังคมในด้านของโอกาสหรือช่องทางใน  
การเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม 

2. มิติทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความไม่เท่าเทียมในด้านโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน และ 

3. มิติทางการเมือง หมายถึง การที่พลเมืองไม่มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสิทธิทาง  
การเมืองในฐานะที่เป็นพลเมืองในสังคม อาทิ การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของ
ประชาชน สิทธิในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน เป็นต้น 

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ (Economic Inequality) ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ  
เป็นความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่สุดในบรรดาความเหลื่อมล้ำทั้งหมด ความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ
ได้แก่ ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สิน ความเหลื่อมล้ำด้านโครงสร้างภาษี และ
ความไม่เท่าเทียมในการแข่งขัน (สฤณี อาชาวานันทกุล,2554) ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจึงนับเป็น
ประเด็นที่ได้รับการกล่าวถึงมากเมื่อมีการหยิบยกเรื่องความเหลื่อมล้ำมาเสวนากันในเวทีระดับโลกเช่น 
World Economic Forum ที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีผู้นำทางเศรษฐกิจของโลก นักธุรกิจใหญ่ มหาเศรษฐี  
ร่วมประชุมกันเพ่ือเสวนากันถึงประเด็นเศรษฐกิจโลก และประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาสนทนากันแทบ  
ทุกครั้งคือ ประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของโลก แต่ก็ดูเหมือนว่า ก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่มี
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้ 

World Inequality Lab ได้เสนอรายงาน World Inequality Report 2018 โดยชี้ให้เห็นว่า 
ความไม่เท่าเทียมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกือบทั่วทุกมุมโลก ในปี 2016 สัดส่วนของรายได้ประชาชาติ
ของกลุ่มคนร้อยละ 10 ที่มีรายได้สูงสุดมีสัดส่วนร้อยละ 37 ในยุโรป ร้อยละ 41 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร้อยละ 46 ในรัสเซีย ร้อยละ 47 ในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา ร้อยละ 55 ในกลุ่มประเทศซับซาฮาร่า 
บราซิลและอินเดีย โดยที่ตะวันออกกลางมีสูงถึงร้อยละ 61 ของรายได้ประชาชาติ  
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ทั้งนี้ ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า ความไม่เท่าเทียมมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นในประเทศส่วนใหญ่ ทั้งที่
บางประเทศมีอัตราความจำเริญทางเศรษฐกิจสูงขึ้น แต่กลับมีความไม่เท่าเทียมเพ่ิมมากขึ้น อย่างเช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น หรือแม้แต่ในประเทศที่เจริญแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา  
ก็เช่นกัน 

ในขณะที่ธนาคารโลกได้เสนอรายงานเรื่อง Equity and Development ให้ความสำคัญกับ
ความเป็นธรรมและความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสว่า  เป็นแนวคิดสำคัญพ้ืนฐานของการพัฒนา โดย
ชี้ให้เห็นว่า การที่จะนิยามความเป็นธรรมให้เป็นที่ยอมรับกันทั้งหมดนั้นอาจเป็นเรื่องที่ยาก เพราะแต่ละ
สาขาต่างก็มองความเป็นธรรมที่ยึดโยงกับสาขาของตนเอง นักเศรษฐกิจมักให้ความสำคัญกับการกระจาย
ที่เป็นธรรม ส่วนนักกฎหมายเน้นไปที่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยที่ในรายงานนี้ได้เสนอว่า 
ความเป็นธรรมพิจารณาได้จากความเท่าเทียมในโอกาส (Equal Opportunity) โดยให้ความสำคัญกับ
ความสามารถ ความเก่งมากกว่าภูมิหลังของบุคคล และการหลีกเลี่ยงการกีดกันอย่างสมบูรณ์ (Avoidance of 
Absolute deprivation) ในบางครั้ง แม้จะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันและผลลัพธ์ก็อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการได้
เพราะมีอุปสรรคจากตัวเองจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้ช่องทางหรือโอกาสที่มีได้  

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจึงยังคงเป็นประเด็นที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ มีนโยบายลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ แต่ดูเหมือนว่า ในระบบเศรษฐกิจโลกที่เป็นทุนนิยมเสรีทำให้การลดความ
เหลื่อมล้ำทำได้ค่อนข้างยากมาก เพราะต้องอาศัยทั้งนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นโดยเฉพาะนโยบายและ
มาตรการทางด้านภาษี การปฏิรูปที่ดิน เพ่ือให้คนที่ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
ของชาติมากขึ้น แต่ในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยที่กลุ่มคนรวยที่เป็นนักการเมืองหรือเป็น
ผู้สนับสนุนนักการเมือง/พรรคการเมือง มักเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงอำนาจของรัฐได้มากกว่าคนส่วนใหญ่
ของประเทศ และได้รับผลประโยชน์มากกว่าจากการตัดสินใจของรัฐบาล รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการที่
รัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างจริงจังโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มคนจำนวน
น้อยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี จึงทำให้การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเเศรษฐกิจไม่สามารถจะ
เดินหน้าไปได้มากกว่าที่ควรจะเป็น 

ความเหลื่อมล้ำทางสังคม (Social Inequality) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประเทศ
ต่างๆ ทั้งประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา/ด้อยพัฒนา และความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกิดขึ้น
จากการที่ทรัพยากรของสังคมถูกจัดสรรอย่างไม่เป็นธรรมทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกลุ่ม
คนในสังคม โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มคนที่มี (คนร่ำรวย) กับคนที่ไม่มี (คนยากจน)  

ความเหลื่อมล้ำทางสังคมสามารถแยกออกได้เป็นความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ อาทิ ความ
เหลื่อมล้ำเชิงเพศสภาพ (Gender Inequality) ความเหลื่อมล้ำในครอบครัว (Inequality in Family) 
ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา (Education Inequality) ความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นและวรรณะ 
(Class/Caste Inequality) ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองและชนบท (Urban-Rural Inequality)  
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ในรายงาน Social Justice in an Open World the Role of the United Nations ได้เสนอว่า 
(Department of Economic and Social Affairs, pp.12-15) ความเป็ นธรรมทางสั งคม (Social 
Justice) เปรียบได้กับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม (Distribution Justice) โดยเป็นคำที่สามารถใช้แทนกัน
ได้ในความหมายที่ใกล้เคียงกัน และให้ความเห็นว่า ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Justice) 
เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นธรรมทางสังคมในภาพที่ใหญ่กว่า กล่าวให้ชัดเจนก็คือ หากคนในสังคมได้รับ
ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ โดยที่สามารถที่จะใช้ความรู้ความฉลาดของตนในการสร้างฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่าก็ย่อมทำให้ความเป็นธรรมทางสังคมเกิดข้ึนได้ในระดับหนึ่ง แต่แน่นอนว่า การที่จะทำให้
ทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมก็เป็นไป
ได้ค่อนข้างยาก และแม้ว่าหลายประเทศจะสามารถลดปัญหาความยากจนในประเทศลงไปได้เป็นที่น่า
พอใจ แต่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา เพราะนอกจากคนจน 
ที่มีปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้ว คนเกือบจนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแต่ละสังคมก็เผชิญกับปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเหมือนกัน อาทิ กลุ่มคนไร้บ้านในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ที่ดู
เหมือนว่าจะมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกตกต่ำ หรือปัญหาเด็กที่ไม่สามารถ
เรียนต่อในระดับการศึกษาสูงๆ ได้เพราะครอบครัวยากจนหรือไม่มีเงินเพียงพอที่จะส่งให้เรียนต่อได้  
ต้องออกมาหางานทำและมักเป็นงานที่มีรายได้ไม่มากนัก หรือแค่พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เท่านั้น 
เป็นต้น  

สำหรับความเหลื่อมล้ำทางการเมือง มีงานศึกษาที่ชี้ให้เห็นว่า ความไม่เท่าเทียมทางการเมือง
มีความเชื่อมโยงกับความร่ำรวย โดยที่นโยบายของรัฐบาลมักตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคน  
ที่ร่ำรวยมาก แม้ว่าโดยหลักการตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว ความต้องการของประชาชนควรได้รับ  
การตอบสนองอย่างเท่าเทียมกัน แต่ผลการศึกษาของลารี่ เอ็ม บาร์เทล์ (Larry M. Bartels) พบว่า 
ความไม่เท่าเทียมทางการเมืองกำลังเกิดข้ึนมากในสังคมประชาธิปไตยที่ร่ำรวย (affluent democracies) 
ซึ่งอาจสวนทางกับโลกแห่งความเป็นจริง โดยที่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครจะสรรหานโยบาย 
ที่ประกาศว่า มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือเป็นนโยบายที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุน
หรือเป็นที่นิยมของประชาชนมากที่สุดที่เรียกว่า “นโยบายประชานิยม” แต่เมื่อผู้สมัครชนะการเลือกตั้ง
เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว การตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนที่ร่ำรวยหรือกลุ่มทุนใหญ่
จะเกิดขึ้นก่อน ในขณะที่นักการเมืองก็อาจยังคงดำเนินนโยบายประชานิยมที่ให้คำมั่นกับประชาชน  
แต่ก็เป็นนโยบายที่มักให้ผลระยะสั้นมากกว่าระยะยาว หรือเป็นนโยบายที่มิได้สร้างความยั่งยืนให้แก่
ประชาชนกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมท่ีด้อยกว่าและเเป็นคนส่วนมากของสังคม 
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นอกจากนี้ ผลการศึกษาของเวด เอ็ม โคล (Wade M Cole) เรื่อง Poor and Powerless: 
Economic and Political Inequality in Cross-national Perspective, 1981–2011 พ บ ว่ า  
ความไม่เท่าเทียมทางรายได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทั้งความเท่าเทียมทางการเมืองและความเป็น
พลเมือง โดยเกิดขึ้นทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา และทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและ
ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับ
ความเหลื่อมล้ำทางการเมือง 

รายงานของสหประชาชาติด้านทรัพยากรมนุษย์ปี 2002 เน้นว่า เสรีภาพทางการเมืองและ
พลเมือง และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆ กับขีดความสามารถด้านอ่ืนๆ อาทิ การได้รับการศึกษา 
การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี ทำให้เห็นได้ว่า ความเหลื่อมล้ำทางการเมืองต้องอาศัยปัจจัยด้าน
การศึกษาและการมีชีวิตที่มีคุณภาพควบคู่กัน จึงจะทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการเมืองมีแนวโน้มลดลง 
เพราะเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีย่อมมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดี และเมื่อ 
จบการศึกษาที่สูงแล้วนอกจากจะมีโอกาสที่จะหางานหรือมีงานทำที่ให้รายได้สูงกว่าเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำหรือยากจนแล้ว กลุ่มคนที่มีการศึกษาดีมีแนวโน้มมีความตื่นตัวทางการเมืองหรือ  
มีความตระหนักรู้และความตื่นรู้ทางการเมือง และเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่ากลุ่มคนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน จึงสามารถกล่าวได้ว่า ความยากจนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียม
ทางการเมืองและสังคมได้ชัดเจน 

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความเหลื่อมล้ำทาง 
การเมืองจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน และส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนและประเทศชาติ  
ในปัจจุบันและต่อไปถึงอนาคตด้วย เป็นเสมือนวงล้อท่ีวนกลับมาซ้ำรอยเดิมตลอดเวลา ไม่มีทางหลุดพ้น 

กล่าวได้ว่า “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” (Social inequality) นั้น เกิดจาก “ความเหลื่อมล้ำ
ทางการเมือง” และ “ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ” อย่างมีนัยสำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเหลื่อมล้ำ/
ไม่เป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นในระดับประเทศล้วนมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันใน
แง่ของเหตุและผล และส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น กล่าวคือ ความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำและ  
ไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ/สังคมเป็นอุปสรรคสำคัญทำให้คนในสังคมจำนวนหนึ่งขาดโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศหรือบริการสาธารณะของรัฐ ในขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่มีรายได้
น้อยและหรือมีสถานภาพทางสังคมในระดับต่ำย่อมมีโอกาสน้อยกว่าในการเข้าถึงแหล่งอำนาจทาง
การเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีรายได้มากและมีสถานภาพทางสังคมสูง เช่น มีการศึกษาสูง มีการ
ประกอบอาชีพที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากสังคม เป็นต้น เมื่อกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมดีกว่าสามารถเข้าถึงแหล่งอำนาจทางการเมืองได้มากกว่าก็ย่อมจะได้รับผลประโยชน์จาก 
การตัดสินใจของผู้มีอำนาจทางการเมืองมากกว่าเช่นกัน  
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ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับชาติก็เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นเช่นกันทั้งที่เป็นเมืองและชนบท  
ซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองและชนบทอาจมีความแตกต่างกันบ้าง
ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ต้องคำนึงถึงบริบทที่มีความแตกต่างกันดังกล่าวโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีตัวแทนมาจากประชาชนจำเป็นต้องมีองค์ความรู้  
ในเรื่องนี้และวางนโยบายและแผนงาน โครงการที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบและบูรณาการเนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกันทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจึงจำเป็นต้องมีนโยบายและแผนงาน โครงการที่
เหมาะสมในการลดความเหลื่อมล้ำและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐและบริการของรัฐอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีดำเนินการวจิัย 

 
ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยในโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 เป็นการวิจัย

ประเมินผลที่มุ่งเน้นเพ่ือประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสมัคร 
เข้าร่วมรางวัลพระปกเกล้าโดยการได้จัดแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 
รางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 รางวัล 
ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมประเภทที่  3 รางวัลที่มี  
ความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพ่ือให้การดำเนินการประเมินมีความถูกต้องและ 
มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาหลายวิธีทั้งการใช้ข้อมูลจากเอกสารใบสมัคร และหลักฐานเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมใบสมัคร ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชน และนำผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์โดยผ่านกระบวนการในหลายขั้ นตอน ทั้งนี้ได้
วางขอบเขตการประเมินทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2565 ต้องใช้ข้อมูลและผล
การปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2564 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ถึง 30 ก.ย. 2564) โดยใช้ภารกิจและ
อำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการสร้างตัวชี้วัด ซึ่งมีใช้กรอบขั้นตอนตาม
แนวทางการประเมินผล ดังนี้ 
 

3.1 การประเมินผลขั้นต้น: การพิจารณาผลเบื้องต้นจากเอกสาร ใบสมัครและหลักฐานที่
แนบมาพร้อมใบสมัคร 

รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565 มีการปรับปรุงเอกสารใบสมัครในการพิจารณาขั้นต้น (ขั้นที่ 
1) เพ่ือจัดระบบข้อคำถามให้มีความชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องกับบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาของสังคมไทยในอนาคต นอกจากนี้ 
ยังปรับพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน โดยกำหนดค่าน้ำหนัก แต่ละหมวดของใบสมัคร เพ่ือกำหนดค่า
คะแนนในหมวดที่มีความสำคัญและตรงกับประเภทรางวัลแต่ละประเภท ดังนั้น การประเมินผลขั้นต้น
จากเอกสารใบสมัครและหลักฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัล
พระปกเกล้า ประจำปี 2565 ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหมวดหมู่ ทั้ง 2 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับใบสมัคร  
กระบวนการปรับใบสมัคร เป็นการปรับข้อคำถามให้มีความกระชับและจัดหมวดหมู่ให้มี

ความชัดเจน โดยยังคงตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานไว้ กล่าวคือ 
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1.1 การปรับหมวดหมู่ เป็นการจัดหมวดข้อคำถามโดยปรับไม่ให้ซ้ำซ้อน และปรับให้มี
ความทันสมัยต่อสถานการณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานการณ์ทางสังคมมากข้ึน ดังนี้  

 ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 แต่ละหมวดที่กำหนดมีความเฉพาะถึงบทบาทหน้าที่ กระบวนการบริหารจัดการ และ
ลักษณะกิจกรรม/โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการมากข้ึน ซึ่งแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่  

 หมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  
 หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
 หมวดที่ 4 กิจการสภา 
 หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 หมวดที่ 6 การส่งเสริมขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประชาชน 
 หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เป็นการปรับให้หมวดชัดเจนในถึงการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่  

 หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน 
 หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและกิจกรรมบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม ่
 หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
 หมวดที่ 5 การดำเนินโครงการ/เครือข่าย ความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาสังคม

ที่เป็นเลิศ 
 ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่  
 หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำ หรือต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย  
 หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคม  
 หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งของประชาชน 
 หมวดที่ 5 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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3.2 การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนโดยปรับให้สัดส่วนค่าน้ำหนักในแต่ละหมวดของ
ประเภทรางวัล  

เกณฑ์การให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้ในขั้นประเมินผลผ่านตัวชี้วัด  
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการกำหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละหมวดทั้ง 3 ประเภทรางวัล โดยมีเกณฑ์พิจารณา
สัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละหมวด ดังนี้  

(1) การกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักของคะแนนในแต่ละหมวด พิจารณาจากหมวดที่มีลักษณะ
ตรงตามประเภทรางวัลโดยตรง มีค่าน้ำหนักของคะแนนสูง  

(2) การกำหนดสัดส่วนค่าน้ำหนักของคะแนนในแต่ละหมวด พิจารณาจากข้อคำถามในแต่ละ
หมวดที่มีลักษณะระบุถึง กระบวนการ/วิธีการ หรือมีการระบุกิจกรรม/โครงการที่มีความสอดคล้องกับ
ประเภทรางวัล มีค่าน้ำหนักของคะแนนสูง 

ดังนั้น แต่ละประเภทรางวัลมีการกำหนดค่าน้ำหนักของคะแนน ดังต่อไปนี้ 
ประเภทที่ 1 รางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของ  
หลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสัดส่วน
คะแนนของแต่ละหมวด ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 3.1 
แสดงสัดส่วนร้อยละของการประเมินผลขั้นต้นแต่ละหมวดประเภทรางวัลด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

หมวด หัวข้อ สัดส่วนร้อยละ 
1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 10% 

2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ  15% 

3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 15% 
4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15% 

5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 15% 

6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 15% 
7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 15% 

รวม 100% 
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ประเภทที่ 2 รางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่ม องค์กร เป็นลักษณะความสัมพันธ์ แนวราบ 
มีวัตถุประสงค์ความต้องการร่วมกันภายในเครือข่าย มีการทำงานแบบประสานพลัง เกิดความร่วมมือและ
ประสานงานเพื่อให้กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ วิธีการเสริมสร้าง
เครือข่าย ประกอบด้วยหลายวิธีการ โดยได้กำหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละหมวด ดังตาราง 

 
ตารางท่ี 3.2 
แสดงสัดส่วนร้อยละของการประเมินผลขั้นต้นแต่ละหมวดประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 
หมวด หัวข้อ สัดส่วนร้อยละ 

1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน  10% 

2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  20 % 

3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่  15 % 

4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  15 % 

5 โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  40 % 

รวม 100% 

 
ประเภทที่ 3 รางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยรางวัลประเภท 

การลดความเหลี่อมล้ำในสังคม แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ มิติการเมือง โดยให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรเพ่ือความเป็น
ธรรม และสิทธิและเสรีภาพในการรับการเยียวยาจากภาครัฐ มิติด้านเศรษฐกิจ โดยให้ความการช่วยเหลือ
เยียวยาเพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ ในภาวะโควิด การสำรวจและส่งเสริม
ทักษะในการประกอบอาชีพ และมิติด้านสังคม โดยความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและจิตสำนึก
ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม/New Normal การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำ 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการสาธารณสุข เป็นต้น โดยได้กำหนดสัดส่วนคะแนนของแต่ละหมวด  
ดังตาราง 
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ตารางท่ี 3.3 
แสดงสัดส่วนร้อยละของการประเมินผลขั้นต้นแต่ละหมวดประเภทรางวัลด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

หมวด หัวข้อ สัดส่วนร้อยละ 

1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน  10% 

2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  20 % 

3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  15 % 

4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  15 % 

5 โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 40 % 

รวม 100% 

 
โดยในขั้นแรกเป็นการพิจารณาใบสมัครและเอกสารที่แนบมาพร้อมใบสมัครขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแยกตามประเภทรางวัล ทั้งระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) และระดับเทศบาล ซึ่งใบสมัครแต่ละประเภทรางวัล มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ ใช้  
ในการพิจารณาการให้คะแนนแบ่งเป็นตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (AuditIndicators) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
(Performance Indicators)  

การดำเนินการในขั้นต้นนี้ เป็นการพิจารณา 2 ข้ันตอน คือ  
1) การพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit Indicators) 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่บ่งบอกถึงภารกิจกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำหรือต้อง
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน  
ตัวใดตัวหนึ่งแล้ว ถือได้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในขั้นต้น 

2) การพิจารณาเพ่ือให้ค่าคะแนนทั้งตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit Indicators) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
(Performance Indicators)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานแล้วได้นำมาพิจารณา
ให้ค่าคะแนนตามกรอบของเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้น พ้ืนฐาน (Audit Indicators) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา 
(Performance Indicators) ซึ่งค่าคะแนนที่ได้ทั้งหมดถูกนำมารวมกัน แล้วจึงแปลงค่าคะแนนเป็นค่า  
T-score ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์คะแนนในขั้นที่ 1 ต้องมีคะแนน T-score ตามที่กำหนดไว้ 
ดังนี้ 

(1) รางวัลประเภทความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีค่า T-score ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ต้องมีค่า T-score ตั้งแต่ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
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(2)  รางวัลประเภทความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องมีค่า T-score ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ต้องมีค่า T-score ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
(3) รางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้องมีค่า T-score ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ต้องมีค่า T-score ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 ซึ่งค่าคะแนน T–score ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นที่ 1 นี้ นำไป

พิจารณาให้น้ำหนัก (Weight) เป็นค่าคะแนนร้อยละ 40 ในขั้นที่ 2 ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วม

โครงการรางวัลพระปกเกล้าทั้ง 4 ประเภทใช้วิธีการเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
1. การประเมินความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

2 การประเมินจากการสนทนากลุ่ม หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
อปท. การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล 
(อบต.) และเทศบาลในทั้ง 4 ประเภทรางวัล เป็นการวิเคราะห์ค่าคะแนนจาก 3 ส่วน ได้แก่  (1) คะแนน  
T-score การประเมินขั้นต้น (2) คะแนน T-score ความพึงพอใจ (3) คะแนน T-score การสนทนากลุ่ม 
โดยนำคะแนนทั้ง 3 ส่วนไปพิจารณาให้น้ำหนัก (Weight) รายละเอียดดังตาราง  

 

 สูตรการคำนวณค่า T-score 
    T = 10Z + 50 หรือ 10((X-Mean)/SD) + 50 
   T   = ค่า T-score 
   Z   =  (X-Mean)/SD 
   X   =  คะแนนดิบ 
   Mean   =  ค่าเฉลี่ย 
   SD   =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 3.4 
แสดงเกณฑ์การประเมิน 3 ส่วน ของแต่ละประเภทรางวัลและแต่ละระดับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประเภท 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 

เกณฑ์การประเมิน 3 ส่วน คะแนนรวม 
ค่า T-score 

การประเมินขั้นต้น 
(ร้อยละ) 

ค่า T-score 
ความพึงพอใจ 

(ร้อยละ)  

ค่า T-score 
สนทนากลุ่ม 

(ร้อยละ)  

 

อบจ. 40 30 30 100 
อบต. 40 30 30 100 

เทศบาล 40 30 30 100 

 
จากตารางจะเห็นว่า เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นที่สมัครในทั้ง 3 ประเภทรางวัลใช้เกณฑ์เดียวกัน โดยจากคะแนน 3 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที่หนึ่ง คือ ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนาแปลงเป็นค่า
คะแนน ร้อยละ 40 ส่วนที่สอง คือ ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ร้อยละ 30 
และส่วนที่สาม คือ ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่ม ร้อยละ 30  

ซึ่งผลการจัดอันดับคะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นนี้นำเสนอ เพ่ือ 
การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่สมควรได้รับรางวัล) ในขั้นที่ 4 ให้
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในแต่ละประเภทรางวัลเพ่ือ
รับรางวัลพระปกเกล้า และตรวจสอบความเหมาะสมต่อไป 

การประเมินความพึงพอใจและความน่าเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
สำหรับการประเมินด้านความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการสำรวจภาคสนามโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
กลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใน 3 ประเภทรางวัลใช้รูปแบบการเก็บข้อมูล
แบบเดียวกัน ดังนี้ 

ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและ 

ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ โดยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตัวแทนกลุ่ม องค์กรประชาชน ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
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(1) คัดเลือกจากตัวแทน อบต. ร้อยละ 10 ของจำนวน อบต. ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ อบจ. 
โดยกระจายในแต่ละอำเภอและให้นายก อบต. หรือตัวแทน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แห่งละ 1 คน 

(2) คัดเลือกตัวแทนเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบล ร้อยละ 10 ของ
จำนวนเทศบาลทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ อบจ. โดยกระจายในแต่ละอำเภอและให้นายกเทศมนตรี หรือผู้แทน 
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แห่งละ 1 คน  

(3) คัดเลือกตัวแทนส่วนราชการ 5 หน่วยงาน เช่น สำนักงานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าเขตพ้ืนที่ (สปจ.) ส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมจังหวัด ปกครองจังหวัด และ สตง.จังหวัด หน่วยงานละ 1 คน  

1) คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคมในจังหวัด เช่น หอการค้าจังหวัด NGOs อสม.
จังหวัด สมาคมผู้สูงอายุจังหวัด ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น (ประธานหรือนายกสมาคม) ประชาสัมพันธ์จังหวัด ครู/
อาจารย์ หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชรา ตัวแทนคณะกรรมการองค์กรสตรี เป็นต้น จำนวน 10 คน 
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้มีการกระจายกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม 

ระดับเทศบาล  
การดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบสอบถามความพึงพอใจและความน่าเชื่ อถือ

ไว้วางใจของประชาชน เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนและกลุ่ม/องค์กรในแต่ละชุมชน 
(จำนวนกลุ่มตัวอย่างผันแปรไปตามจำนวนชุมชน) ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  

(1) สุ่มตัวอย่างชุมชนในเขตเทศบาล ร้อยละ 50 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด และให้
คณะกรรมการชุมชนๆ ละ 2 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

(2) คัดเลือกตัวแทนกลุ่มต่างๆ หรือตัวแทนประชาคม 7 คน 
(3) คัดเลือกตัวแทนครู อาจารย์ในโรงเรียนเขตเทศบาล 3 คน หรือตัวแทนหน่วยงาน

ราชการ(ท้องถิ่นอำเภอ) 
(4) คัดเลือกตัวแทนผู้นำศาสนาในเขตเทศบาล 1 ท่าน 
(5) ผู้นำองค์กรสตรี/ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน  
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  
ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนและกลุ่ม/องค์กรในแต่ละหมู่บ้าน (จำนวนกลุ่มตัวอย่างผันแปรไป
ตามจำนวนหมู่บ้าน) ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  

(1) สุ่มตัวอย่างหมู่บ้าน ร้อยละ 50 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่ อบต. และให้
ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 5 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  

(2) คัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่ม หรือคณะกรรมการกลุ่มในหมู่บ้าน หรือ ตัวแทน
ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 10 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
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(3) คัดเลือกตัวแทนครูในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต. 2 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(4) คัดเลือกตัวแทนผู้นำศาสนา 1 ท่าน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(5) คัดเลือกตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(6) คัดเลือกตัวแทนข้าราชการในตำบล 3 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(1) ผู้นำองค์กรสตรี/ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
ดังนั้น ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจนี้ จะให้น้ำหนักค่าคะแนนความพึงพอใจ

จากแบบสอบถาม ร้อยละ 30 
การประเมินผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 
ในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus 

Group) กับทั้ง 3 ประเภทรางวัลใช้รูปแบบเดียวกัน ซึ่งกลุ่มประชากรที่เป็นตัวแทนการประชุมแบบ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากกลุ่มประชาชน และ
ตัวแทนจากส่วนราชการ เป็นผู้ประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนเทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล (อบต.) ผู้ประเมินในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และให้กลุ่มประชากรที่มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มเป็นผู้ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประเมินการให้ค่าคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 โดยคณะผู้วิจัยรวบรวมคะแนนเฉลี่ยเพ่ือนำมาแปลง
เป็นค่าคะแนน T-score และนำไปพิจารณาให้น้ำหนัก โดยให้ค่าคะแนนร้อยละ 30 

ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การสนทนากลุ่มในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดประชุม 

แบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม 1 ประชุมสนทนากลุ่ม กับตัวแทนส่วนราชการในจังหวัด  ได้แก่ สำนักงาน

จังหวัด หอการค้าจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด 
พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมจังหวัด หรือส่วนราชการอ่ืนที่เห็นสมควร  

กลุ่ม 2 ประชุมสนทนากลุ่ม กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มประชาชน 
ดังนี้ 

(1) ตัวแทนจาก อบต. จำนวน 5 อบต. 
(2) ตัวแทนจากเทศบาล จำนวน 2 เทศบาล 
(3) ตัวแทนกลุ่มในจังหวัดและประชาคม จำนวน 2-3 คน 
(4) ผู้นำศาสนา/ครู  
ระดับเทศบาล  
การประชุมสนทนากลุ่ม กับกลุ่มบุคคลในเทศบาล ดังนี้ 
(1) ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน 4 ชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวม 4 คน 
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(2) ผู้นำกลุ่มในชุมชน 3 คน/สภาองค์กรชุมชน 
(3) ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ เทศบาล 2 คน 
(4) ผู้นำศาสนา 
ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  
การประชุมสนทนากลุ่ม กับกลุ่มบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
(1) ตัวแทนกลุ่มในพื้นท่ี อบต. 5 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน/สภาองค์กรชุมชน  
(2) ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 2 คน 
(3) ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี อบต. 2 คน 
(4) ผู้นำศาสนา 
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ระดับ

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และระดับเทศบาลนำค่าคะแนนจากทุกส่วนมารวมเป็นค่าคะแนนเต็ม 
100 เพ่ือจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดังแผนภูมิที่ 3.1) พร้อมทั้งเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาในขั้นที่ 3  

ขั้นตอนที่ 3: การจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในแต่ละประเภทรางวัล 

การนำผลจากการพิจารณาให้คะแนน มารวมคะแนนตามเกณฑ์ และจัดอันดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา อปท. ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้ผลรวมค่าคะแนนร้อยละ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 

คือ  
1) ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนา พิจารณา

ให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 40  
2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจ พิจารณาให้

น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
3) ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่ม พิจารณาให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
“เมื่อรวมค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนแล้ว ต้องมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 60 ขึ้นไป” 

- ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ผลการรวมค่าคะแนน ร้อยละ  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1) ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนา พิจารณา
ให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 40  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565        

 
95 

2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจ พิจารณาให้
น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  

3) ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่ม พิจารณาให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
“เมื่อรวมค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนแล้ว ต้องมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 60 ขึ้นไป” 

ประเภทท่ี 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
- ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้ผลรวมค่าคะแนนร้อยละ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 

คือ  
1) ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนา พิจารณา

ให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 40  
2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจ พิจารณาให้

น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
3) ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่ม พิจารณาให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
“เมื่อรวมค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนแล้ว ต้องมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 55 ขึ้นไป” 

- ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ผลการรวมค่าคะแนนร้อยละ  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1) ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนา พิจารณา
ให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 40  

2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจ พิจารณาให้
น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  

3) ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่มร้อยละ 30  
“เมื่อรวมค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนแล้ว ต้องมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 55 ขึ้นไป” 

ประเภทท่ี 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
- ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใช้ผลรวมค่าคะแนนร้อยละ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน 

คือ  
1) ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนา พิจารณา

ให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 40  
2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจ พิจารณาให้

น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
3) ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่ม พิจารณาให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
“เมื่อรวมค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนแล้ว ต้องมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 55 ขึ้นไป” 
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- ในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ใช้ผลการรวมค่าคะแนนร้อยละ  
ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1) ค่าคะแนนจากใบสมัครตามกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนา พิจารณา
ให้น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 40  

2) ค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจ พิจารณาให้
น้ำหนัก (Weight) ค่าคะแนน ร้อยละ 30  

3) ค่าคะแนนจากการสนทนากลุ่มร้อยละ 30  
“เมือ่รวมค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนแล้ว ต้องมีค่าคะแนนรวม ร้อยละ 55 ขึ้นไป” 

ซึ่งผลการจัดอันดับคะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในขั้นนี้นำเสนอ 
เพ่ือการตรวจสอบความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับรางวัล) ในขั้นที่ 4 ให้คณะกรรมการ
พิจารณา อปท. ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อปท. ที่มี  
ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ และ อปท. ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคม เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 และดำเนินการตรวจสอบ
ความเหมาะสมต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับ
รางวัล) โดยคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า 

คณะผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลตามกระบวนการวิจัยประเมินผล ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ และได้เสนอชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าคะแนนรวมตามเกณฑ์ในขั้นที่ 3 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาฯ  

สำหรับเกณฑ์ค่าคะแนนที่กำหนดไว้ เพ่ือเสนอให้ อปท.ที่สมควรได้รับรางวัลความเป็น
เลิศในแต่ละประเภทรางวัล เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาฯ มีดังนี้ 

1. รางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 อบจ.  ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 อบต.  ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 

 อบจ.  ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 อบจ.  ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
คณะผู้วิจัย จึงเสนอ อปท. ที่สมควรได้รับรางวัลความเป็นเลิศทั้ง 3 ประเภทรางวัล โดย

ให้คณะกรรมการฯ ลงไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในพ้ืนที่แล้วนำมาเสนอว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
สมควรได้รับรางวัล  

ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนนี้ ได้พิจารณาประกอบกับข้อมูลจาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวง
ยุติธรรม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องพฤติกรรมการทุจริต
และความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มี เรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าวและมีหลักฐานความผิดจริง คณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิใน  
การเข้าเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า  

จากกรอบขั้นตอนการประเมินผล ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและกระบวนการประเมินผล  
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การประเมินผลขั้นต้น ผลการประเมิน อปท.  
ที่ควรได้รับรางวัล 

1. เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบท่ี 2 
คะแนนรวมของท้ัง 3 ส่วน 

(1.1) โปร่งใส: อบจ./อบต./เทศบาล= 60  
(1.2) เครือข่ายฯ: อบจ.= 60 อบต./เทศบาล  

 = 55 
 (1.3) เหลื่อมล้ำ: อบจ./อบต./เทศบาล= 50 

2. จัดเรียงลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
ผ่านเกณฑ์ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า 

แผนภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนและกระบวนการการประเมินผล รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565. 

30% 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 

ตรวจสอบคุณสมบัติจาก 
ใบสมัครตามตัวช้ีวัด 
- Audit Indicators 

- Performance Indicators 

1. มีตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน
ครบถ้วน 

 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจจาก 

ประชาชน 
 

การสนทนากลุ่ม/ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

คะแนน T– score  
 

40% 30% 

100% 

2. รวมคะแนนตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาโดยมีเกณฑ์ T-score ดังน้ี  
(2.1) โปร่งใส: อบจ. = 50 อบต./เทศบาล = 55  
(2.2) เครือข่ายฯ: อบจ./อบต./เทศบาล = 50 
(2.3) เหลื่อมล้ำ: อบจ./อบต./เทศบาล= 50  
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แผนภาพที่ 3.2 แสดงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับรางวัล
พระปกเกล้าประจำปี 2565. 

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าร่วมในโครงการ 

(ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) 
 

ขั้นที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น 
(นักวจิัยลงพ้ืนทีภ่าคสนาม) 

(ประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) 
 

การขออนุเคราะห์ข้อมลูในประเด็น
ความโปร่งใสและเร่ืองร้องเรียนของ 
อปท.ท่ีผ่านการประเมินในเบื้องต้น 
จาก ป.ป.ช. /ป.ป.ท. /สตง. และ 
กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น 
(ประมาณเดือนกนัยายน-ตุลาคม) 

 

ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ ลงพื้นที่รอบสุดท้าย 

(ประมาณเดือนกนัยายน 
-ตุลาคม) 

 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า  

(ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า  
 (ประมาณสัปดาห์ท่ีสองของเดือนพฤศจิกายน  

ในงานประชุมวชิาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า 

ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขัน้ต้น 
(ประมาณเดือน มิถนุายน – กรกฎาคม) 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งผลข้อมูล 

Feedback 
กลับไปยังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือทราบข้อบกพร่อง 

 
(จะดำเนินการแจง้
กลับประมาณต้น
เดือนธันวาคม) 
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บทท่ี 4 
ผลการประเมินผลขั้นตน้ 

 
รางวัลพระปกเกล้าประจำปี 2565 มีการปรับพัฒนาการพิจารณาขั้นต้น (ขั้นที่ 1) เพ่ือ

จัดระบบข้อคำถามให้มีความชัดเจนและเป็นหมวดหมู่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาของสังคมไทยในอนาคต นอกจากนี้  
ยังปรับพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน โดยกำหนดค่าน้ำหนักแต่ละหมวดของใบสมัคร เพื่อกำหนดค่าคะแนน
ในหมวดที่มีความสำคัญและตรงกับประเภทรางวัลแต่ละประเภท ดังนั้น การประเมินผลขั้นต้นจาก
เอกสารใบสมัครและหลักฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประกวดรางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565  

 

4.1 ข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการประเมิน  
  

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการประเมิน จำแนกตาม
ประเภทรางวัลและระดับขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ 4.1 และตางรางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.1  
แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

ประเภท อปท.(จำแนกตามประเภท อปท.) จำนวน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  13 แห่ง 

เทศบาล   จำนวน  81 แห่ง 
 เทศบาลนคร   จำนวน  10 แห่ง 

 เทศบาลเมือง   จำนวน  23 แห่ง 

  เทศบาลตำบล   จำนวน  48 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน  33 แห่ง 

รวมทั้งหมด  127  แห่ง 
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ตารางท่ี 4.2 
แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทรางวัลที่สมัครเข้าร่วม 

ประเภทรางวัล ประเภท อปท. จำนวน 
ประเภทที่ 1  
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  6 แห่ง 
เทศบาล   จำนวน  42 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน  21 แห่ง 
 รวม  69 แห่ง 

ประเภทท่ี 2  
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 
รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  5 แห่ง 
เทศบาล   จำนวน  22 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน  8 แห่ง 
 รวม  35 แห่ง 

ประเภทที่ 3 
ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  2 แห่ง 
เทศบาล   จำนวน  17 แห่ง 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน  4 แห่ง 
 รวม  23 แห่ง 

รวมทั้งหมด 127 แห่ง 
  

4.1.2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้ารับการประเมิน จำแนกตามภาค 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 
แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วน (จำแนกตามภาค) 

ประเภทรางวัล 
 
 
 

ภาค 

อบจ. เทศบาล อบต. 
รวม 

 
 
 
 

โปร่งใส
และ
การมี
ส่วน
ร่วม 

เสรมิ
สร้าง
เครือ
ข่ายฯ 

 

ลด
ความ
เหลื่อม
ล้ำใน
สังคม 

โปร่งใส
และการ
มีส่วน
ร่วม 

 

เสรมิ 
สร้าง
เครือข่
ายฯ 

 

ลด
ความ
เหลื่อม
ล้ำใน
สังคม 

โปร่งใส
และการ
มีส่วน
ร่วม 

 

เสรมิ
สร้าง
เครือ
ข่ายฯ 

 

ลด
ความ
เหลื่อม
ล้ำใน
สังคม 

เหนือ 0 3 1 14 6 5 7 4 2 42 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 11 6 4 6 1 1 29 
กลางและตะวนัออก 1 2 0 11 6 3 5 2 1 31 
ใต ้ 5 0 1 6 4 5 3 1 0 25 

รวม 
 

6 5 2 42 22 17 21 8 4 127 
 รวม อบจ. 13 แห่ง รวม เทศบาล 81 แห่ง รวม อบต. 33 แห่ง 

 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
102 

4.2 ผลการประเมินขั้นต้น: พิจารณา อปท. ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Audit Indicator) 
พิจารณาตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานที่ปรากฏอยู่ในแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความครบถ้วน

สมบูรณ์ของเอกสารพร้อมหลักฐานที่ระบุให้แนบส่งมา  
 

ตารางท่ี 4.4 
แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit Indicator) 

ประเภทรางวัล 
อบจ. เทศบาล อบต. รวม 

ผ่านขั้น
พื้นฐาน 

ไม่
ผ่าน 

ผ่านขั้น
พื้นฐาน 

ไม่
ผ่าน 

ผ่านขั้น
พื้นฐาน 

ไม่ 
ผ่าน 

ผ่านขั้น
พื้นฐาน 

ไม่
ผ่าน 

1. ความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6 
 
 

0 
 
 

42 
 
 

0 
 
 

21 
 
 

0 
 
 

69 
 
 

0 
 
 

3. การสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

5 
 

0 
 

22 
 

0 
 

8 
 

0 
 

35 
 

0 
 

4. การลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 

2 
 

0 
 

17 
 

0 
 

4 
 

0 
 

23 
 

0 
 

รวม 13 0 81 0 33 0 127 0 

 
ผลการพิจารณาตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน พบว่า อปท. จำนวน 127 แห่ง ผ่านตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน

ทุกแห่ง และ อปท. ที่ผ่านตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานมาพิจารณาให้คะแนนตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน (Audit 
Indicator) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance Indicator) แยกตามประเภทรางวัล ปรากฏผล ดังนี้ 

4.2.1 ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

(1) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  

ใช้เกณฑ์ค่า T-score ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน 4 แห่ง จาก
ทั้งหมด 6 แห่ง ดังตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5  
แสดงค่าคะแนน T-Score ของ อบจ.ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด  

T 
score 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

1 1-4-1-022 อบจ.พังงา ใต ้
9.50 

(95.00%) 
11.45 

(76.36%) 
9.00 

(60.00%) 
5.50 

(36.67%) 
10.50 

(70.00%) 
12.38 

(82.50%) 
10.20 

(68.00%) 
68.53 

(69.41%)  63.13  

2 1-4-1-040 อบจ.ชุมพร 
ใต ้ 5.50 

(55.00%) 
10.09 

(67.27%) 
10.13 

(67.50%) 
3.00 

(20.00%) 
14.25 

(95.00%) 
8.63 

(57.50%) 
10.80 

(72.00%) 
62.39 

(62.35%)  55.52  

3 1-4-1-078 อบจ.สุราษฎร์ธาน ี
ใต ้ 9.50 

(95.00%) 
10.91 

(72.73%) 
9.38 

(62.50%) 
5.00 

(33.33%) 
12.75 

(85.00%) 
1.50 

(10.00%) 
12.60 

(84.00%) 
61.63 

(61.57%) 54.58  

4 1-4-1-065 อบจ.ตรัง 
ใต ้ 7.50 

(75.00%) 
9.55 

(63.64%) 
7.88 

(52.50%) 
4.50 

(30.00%) 
10.50 

(70.00%) 
6.38 

(42.50%) 
11.40 

(76.00%) 
57.70 

(58.43%) 49.70 

5 1-4-1-073 อบจ.นครปฐม 
ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก 

7.50 
(75.00%) 

8.45 
(56.36%) 

8.25 
(55.00%) 

3.50 
(23.33%) 

12.00 
(80.00%) 

5.63 
(37.50%) 

5.40 
(36.00%) 

50.73 
(48.63%) 41.07 

6 1-4-1-080 อบจ.ปัตตาน ี ใต ้
8.50 

(85.00%) 
7.36 

(49.09%) 
7.13 

(47.50%) 
4.00 

(26.67%) 
9.00 

(60.00%) 
6.75 

(45.00%) 
3.90 

(26.00%) 
46.64 

(44.71%) 35.99  

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด  8.00   9.82   8.63   4.25   11.25   6.56   10.50   59.66   52.14  
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 จากตาราง พบว่า มี องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ผ่านการประเมินค่า T-score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 ดังนี้ (1) อบจ.พังงา (2) 
อบจ.ชุมพร (3) อบจ.สุราษฎร์ธานี และ (4) อบจ.ตรัง  

(2) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทท่ี 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับเทศบาล 
  ใช้เกณฑ์ค่า T-score ร้อยละ 55 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน 30 แห่ง จากท้ังหมด 22 แห่ง ดังตารางที่ 4.5 
 

ตารางท่ี 4.6  
แสดงค่าคะแนน T-Score ของ เทศบาล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
 

T score 
10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

1 4-1-1-025 
เทศบาลตำบลเกาะคา  

ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
เหนือ 

10.00 
(100.00%) 

14.73 
(98.18%) 

13.88 
(92.50%) 

13.00 
(86.67%) 

15.00 
(100.00%) 

13.88 
(92.50%) 

15.00 
(100.00%) 

95.48 
(95.60%) 

63.64 

2 3-4-1-036 เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก  
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

ใต ้ 10.00 
(100.00%) 

15.00 
(100.00%) 

14.25 
(95.00%) 

10.00 
(66.67%) 

15.00 
(100.00%) 

13.88 
(92.50%) 

15.00 
(100.00%) 

93.13 
(94.00%) 

62.39 

3 3-2-1-106 เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง 
อ.เลย จ.เลย 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

15.00 
(100.00%) 

11.25 
(75.00%) 

13.50 
(90.00%) 

14.25 
(95.00%) 

13.88 
(92.50%) 

13.20 
(88.00%) 

91.08 
(90.80%) 

61.30 

4 3-3-1-041 
เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

 ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุร ี
กลาง 

10.00 
(100.00%) 

13.36 
(89.09%) 

13.88 
(92.50%) 

11.50 
(76.67%) 

13.50 
(90.00%) 

13.50 
(90.00%) 

15.00 
(100.00%) 

90.74 
(91.20%) 

61.12 

5 4-1-1-102 เทศบาลตำบลบ้านแป้น 
ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 

เหนือ 10.00 
(100.00%) 

14.73 
(98.18%) 

13.13 
(87.50%) 

8.50 
(56.67%) 

15.00 
(100.00%) 

13.88 
(92.50%) 

14.40 
(96.00%) 

89.63 
(90.40%) 

60.54 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T score 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

6 
4-1-1-057 เทศบาลตำบลเวยีงเทิง ต.เวียง 

อ.เทิง จ.เชียงราย 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
14.18 

(94.55%) 
12.38 

(82.50%) 
9.50 

(63.33%) 
15.00 

(100.00%) 
13.13 

(87.50%) 
13.80 

(92.00%) 
87.98 

(88.00%) 
59.66 

7 
4-1-1-085 เทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ ่

อ.ลี้ จ.ลำพูน 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
13.91 

(92.73%) 
10.88 

(72.50%) 
9.00 

(60.00%) 
14.25 

(95.00%) 
13.88 

(92.50%) 
14.40 

(96.00%) 
86.31 

(86.80%) 
58.78 

8 
3-3-1-032 เทศบาลเมืองบางกะดี  

ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
กลาง 10.00 

(100.00%) 
13.64 

(90.91%) 
14.63 

(97.50%) 
8.00 

(53.33%) 
14.25 

(95.00%) 
12.75 

(85.00%) 
12.90 

(86.00%) 
86.16 

(86.40%) 
58.70 

9 
4-4-1-125 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย 

ต.สะบา้ย้อย อ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา 

ใต ้ 10.00 
(100.00%) 

13.36 
(89.09%) 

12.38 
(82.50%) 

9.00 
(60.00%) 

12.75 
(85.00%) 

13.13 
(87.50%) 

14.10 
(94.00%) 

84.71 
(85.60%) 

57.93 

10 
4-3-1-101 เทศบาลตำบลหน้าพระลาน 

ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.สระบุร ี

กลาง 10.00 
(100.00%) 

13.09 
(87.27%) 

10.88 
(72.50%) 

12.00 
(80.00%) 

15.00 
(100.00%) 

9.38 
(62.50%) 

13.50 
(90.00%) 

83.84 
(82.40%) 

57.47 

11 
3-1-1-029 เทศบาลเมืองตาคลี ต.ตาคล ี

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
13.91 

(92.73%) 
13.88 

(92.50%) 
4.50 

(30.00%) 
15.00 

(100.00%) 
13.88 

(92.50%) 
12.60 

(84.00%) 
83.76 

(84.40%) 
57.43 

12 
3-3-1-086 เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สตัหีบ  

อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี
กลาง 10.00 

(100.00%) 
13.64 

(90.91%) 
9.00 

(60.00%) 
9.50 

(63.33%) 
15.00 

(100.00%) 
12.00 

(80.00%) 
13.80 

(92.00%) 
82.94 

(82.40%) 
56.99 

13 
4-1-1-049 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 

ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
13.64 

(90.91%) 
10.50 

(70.00%) 
7.00 

(46.67%) 
15.00 

(100.00%) 
12.75 

(85.00%) 
13.50 

(90.00%) 
82.39 

(82.40%) 
56.70 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T score 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

14 
4-1-1-087 เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ปา่แมต 

อ.เมือง จ.แพร ่
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
12.82 

(85.45%) 
13.13 

(87.50%) 
5.50 

(36.67%) 
14.25 

(95.00%) 
13.13 

(87.50%) 
12.00 

(80.00%) 
80.82 

(80.80%) 
55.87 

15 
4-1-1-069 เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง  

อ.สอง จ.แพร่ 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
12.27 

(81.82%) 
13.50 

(90.00%) 
7.50 

(50.00%) 
12.75 

(85.00%) 
12.75 

(85.00%) 
12.00 

(80.00%) 
80.77 

(80.80%) 
55.85 

16 
2-4-1-081 เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง 

อ.เมือง จ.ตรัง 
ใต ้ 10.00 

(100.00%) 
14.18 

(94.55%) 
10.88 

(72.50%) 
5.50 

(36.67%) 
14.25 

(95.00%) 
13.13 

(87.50%) 
12.30 

(82.00%) 
80.23 

(80.80%) 
55.56 

17 
4-1-1-107 เทศบาลตำบลแม่ยวม ต.แม่ยวม 

อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
12.82 

(85.45%) 
10.13 

(67.50%) 
7.50 

(50.00%) 
15.00 

(100.00%) 
10.88 

(72.50%) 
12.60 

(84.00%) 
78.92 

(78.00%) 
54.86 

18 
4-4-1-093 เทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต 
ใต ้ 10.00 

(100.00%) 
15.00 

(100.00%) 
10.13 

(67.50%) 
4.00 

(26.67%) 
14.25 

(95.00%) 
12.00 

(80.00%) 
13.50 

(90.00%) 
78.88 

(80.40%) 
54.84 

19 
4-2-1-002 เทศบาลตำบลนาจะหลวย 

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธาน ี

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

13.91 
(92.73%) 

9.38 
(62.50%) 

8.00 
(53.33%) 

15.00 
(100.00%) 

10.13 
(67.50%) 

12.00 
(80.00%) 

78.41 
(77.60%) 

54.59 

20 
4-1-1-082 เทศบาลตำบลวังผาง ต.วังผาง 

อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 
เหนือ 9.33 

93.33 
12.00 
80.00 

10.50 
70.00 

11.50 
76.67 

14.25 
95.00 

9.00 
60.00 

11.40 
76.00 

77.98 
76.00 

54.37 

21 
4-3-1-026 เทศบาลตำบลคลองตำหร ุ

ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบรุ ี
กลางและ
ตะวันออก 

10.00 
(100.00%) 

14.18 
(94.55%) 

12.00 
(80.00%) 

2.00 
(13.33%) 

12.75 
(85.00%) 

13.13 
(87.50%) 

12.90 
(86.00%) 

76.96 
(79.20%) 

53.82 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T score 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

22 
3-2-1-012 เทศบาลเมืองวังสะพุง  

ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

8.67 
(86.67%) 

10.64 
(70.91%) 

8.25 
(55.00%) 

11.50 
(76.67%) 

13.50 
(90.00%) 

11.63 
(77.50%) 

11.40 
(76.00%) 

75.58 
(73.60%) 

53.09 

23 
4-2-1-056 เทศบาลตำบลนาด้วง ต.นาด้วง 

อ.นาด้วง จ.เลย 
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

9.27 
(61.82%) 

9.75 
(65.00%) 

7.50 
(50.00%) 

13.50 
(90.00%) 

13.50 
(90.00%) 

11.70 
(78.00%) 

75.22 
(73.20%) 

52.91 

24 
4-2-1-119 เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญุเรือง 
จ.หนองบัวลำภ ู

ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

9.33 
(72.73%) 

10.91 
(65.00%) 

9.75 
(50.00%) 

7.50 
(70.00%) 

10.50 
(82.50%) 

12.38 
(84.00%) 

12.60 
(73.60%) 

72.97 
(72.73%) 

51.71 

25 
4-2-1-030 เทศบาลตำบลนาส่วง ต.นาส่วง  

อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธาน ี
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

10.00 
(81.82%) 

12.27 
(50.00%) 

7.50 
(40.00%) 

6.00 
(85.00%) 

12.75 
(82.50%) 

12.38 
(76.00%) 

11.40 
(72.00%) 

72.30 
(81.82%) 

51.36 

26 
4-4-1-067 เทศบาลตำบลนาท่อม  

ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 
ใต ้ 9.33 

(80.00%) 
12.00 

(55.00%) 
8.25 

(40.00%) 
6.00 

(90.00%) 
13.50 

(75.00%) 
11.25 

(78.00%) 
11.70 

(71.60%) 
72.03 

(80.00%) 
51.22 

27 
4-3-1-088 เทศบาลตำบลพระแท่น ต.พระแท่น 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
กลางและ
ตะวันออก 

9.33 
(93.33%) 

12.00 
(80.00%) 

10.88 
(72.50%) 

12.00 
(80.00%) 

12.00 
(80.00%) 

8.63 
(57.50%) 

4.50 
(30.00%) 

69.33 
(66.00%) 

49.79 

28 
2-3-1-011 เทศบาลนครแหลมฉบัง 

ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี
กลางและ 
ตะวันออก 

8.67 
(86.67%) 

10.91 
(72.73%) 

7.13 
(47.50%) 

4.50 
(30.00%) 

14.25 
(95.00%) 

9.38 
(62.50%) 

12.90 
(86.00%) 

67.73 
(67.20%) 

48.93 

29 
3-1-1-089 เทศบาลเมืองปางมะค่า  

ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี  
จ.กำแพงเพชร 

เหนือ 7.33 
(73.33%) 

11.18 
(74.55%) 

7.50 
(50.00%) 

5.50 
(36.67%) 

11.25 
(75.00%) 

12.38 
(82.50%) 

11.40 
(76.00%) 

66.54 
(67.60%) 

48.31 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T score 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

30 
4-1-1-072 เทศบาลตำบลเนินปอ ต.เนินปอ 

อ.สามง่าม จ.พิจติร 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
10.36 

(69.09%) 
6.75 

(45.00%) 
4.50 

(30.00%) 
12.75 

(85.00%) 
6.75 

(45.00%) 
9.90 

(66.00%) 
61.01 

(59.20%) 
45.38 

31 
4-3-1-076 เทศบาลตำบลบ้านดอน 

ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
กลาง 10.00 

(100.00%) 
5.18 

(34.55%) 
7.88 

(52.50%) 
9.00 

(60.00%) 
14.25 

(95.00%) 
1.50 

(10.00%) 
11.40 

(76.00%) 
59.21 

(53.60%) 
44.42 

32 3-3-1-064 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุร ี

กลาง 10.00 
(100.00%) 

12.55 
(83.64%) 

5.63 
(37.50%) 

5.00 
(33.33%) 

10.50 
(70.00%) 

7.88 
(52.50%) 

4.50 
(30.00%) 

56.05 
(54.40%) 

42.75 

33 
4-1-1-045 เทศบาลตำบลเวยีงเหนือ 

ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย 
จ.เชียงราย 

เหนือ 6.00 
(60.00%) 

9.00 
(60.00%) 

7.88 
(52.50%) 

4.00 
(26.67%) 

8.25 
(55.00%) 

11.25 
(75.00%) 

9.30 
(62.00%) 

55.68 
(57.20%) 

42.55 

34 
4-2-1-075 เทศบาลตำบลโนนฆ้อง ต.โนน

ฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

8.00 
(80.00%) 

9.27 
(61.82%) 

6.00 
(40.00%) 

5.50 
(36.67%) 

8.25 
(55.00%) 

7.13 
(47.50%) 

7.50 
(50.00%) 

51.65 
(51.20%) 

40.42 

35 
3-3-1-023 เทศบาลเมืองบางกรวย ต.วัด

ชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี
กลาง 7.33 

(73.33%) 
7.09 

(47.27%) 
5.63 

(37.50%) 
5.50 

(36.67%) 
8.25 

(55.00%) 
1.50 

(10.00%) 
9.30 

(62.00%) 
44.60 

(43.60%) 
36.68 

36 
2-2-1-114 เทศบาลนครสกลนคร 

ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

9.33 
(93.33%) 

3.00 
(20.00%) 

5.63 
(37.50%) 

4.50 
(30.00%) 

13.50 
(90.00%) 

2.25 
(15.00%) 

4.50 
(30.00%) 

42.71 
(35.20%) 

35.68 

37 
4-2-1-095 เทศบาลตำบลแสนสุข ต.แสนสุข 

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธาน ี
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

9.33 
(93.33%) 

9.82 
(65.45%) 

6.38 
(42.50%) 

0.00 
(0.00%) 

12.00 
(80.00%) 

4.50 
(30.00%) 

0.00 
(0.00%) 

42.03 
(38.00%) 

35.32 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T score 

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

38 
4-2-1-006 เทศบาลตำบลยางตลาด ต.ยาง

ตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

4.67 
(46.67%) 

5.73 
(38.18%) 

8.63 
(57.50%) 

5.00 
(33.33%) 

11.25 
(75.00%) 

5.63 
(37.50%) 

0.00 
(0.00%) 

40.89 
(36.40%) 

34.72 

39 
4-2-1-058 เทศบาลตำบลคอนสาร  

ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูม ิ
ตะวันออก
เฉียงเหนือ 

6.67 
(66.67%) 

3.55 
(23.64%) 

5.63 
(37.50%) 

6.00 
(40.00%) 

12.00 
(80.00%) 

6.38 
(42.50%) 

0.00 
(0.00%) 

40.21 
(33.20%) 

34.36 

40 
3-1-1-066 เทศบาลเมืองพิจิตร  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 
เหนือ 10.00 

(100.00%) 
3.00 

(20.00%) 
6.00 

(40.00%) 
1.00 

(6.67%) 
12.75 

(85.00%) 
7.13 

(47.50%) 
0.00 

(0.00%) 
39.88 

(32.00%) 
34.18 

41 
3-4-1-009 เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ใต ้ 7.33 

(73.33%) 
4.64 

(30.91%) 
2.25 

(15.00%) 
4.50 

(30.00%) 
11.25 

(75.00%) 
0.00 

(0.00%) 
0.00 

(0.00%) 
29.97 

(23.20%) 
28.94 

42 
4-3-1-008 เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ 

ต.เทพารักษ์ อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 

กลาง 6.00 
(60.00%) 

1.64 
(10.91%) 

1.88 
(12.50%) 

3.00 
(20.00%) 

9.75 
(65.00%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

22.26 
(15.60%) 

24.85 

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด  10.00   12.27   9.75   6.50   13.50   11.81   12.00   76.27   53.46  

จากตาราง พบว่า มี เทศบาล. แห่งใหม่ท่ีผ่านการประเมินค่า T-Score ตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 มีดังนี้ (1) เทศบาลตำบลเกาะ
คา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (2)เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (3)เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย (4) เทศบาลเมืองเขา
สามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี (5)เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน (6) เทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
(7) เทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน (8) เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี (9)เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา (10)เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (11)เทศบาลเมืองตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (12)เทศบาลเมืองสัต
หีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (13)เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (14) เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ (15) เทศบาล
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ตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ (16) เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (17) เทศบาลตำบลแม่ยวม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
(18)เทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และ(19) เทศบาลตำบลนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

(3) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้เกณฑ์ค่า  
T-score ร้อยละ 55 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน 12 แห่ง จากท้ังหมด 21 แห่ง ดังตารางที่ 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 
แสดงค่าคะแนน T-Score ของ อบต. ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. 
 

ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด  

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% T score 

 หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

1 5-2-1-115 
อบต. สวนหม่อน ต.สวนหม่อน  

อ.มัญจาครีี จ.ขอนแก่น 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

14.18 
(94.55%) 

12.75 
(85.00%) 

12.50 
(83.33%) 

15.00 
(100.00%) 

13.88 
(92.50%) 

14.10 
(94.00%) 

92.41 
(92.00%) 66.19 

2 5-2-1-113 
อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม 

อ.พล จ.ขอนแก่น 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

14.18 
(94.55%) 

12.75 
(85.00%) 

11.50 
(76.67%) 

14.25 
(95.00%) 

13.13 
(87.50%) 

13.50 
(90.00%) 

89.31 
(89.20%) 64.49 

3 5-2-1-097 
อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด  

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

12.55 
(83.64%) 

12.38 
(82.50%) 

8.50 
(56.67%) 

14.25 
(95.00%) 

13.13 
(87.50%) 

12.30 
(82.00%) 

83.10 
(82.40%) 61.07 

4 5-1-1-063 
อบต.พรหมนมิิต ต.พรหมนิมติ  

อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์
เหนือ 

10.00 13.09 11.63 12.50 12.75 11.25 11.70 82.92 60.97 
(100.00%) (87.27%) (77.50%) (83.33%) (85.00%) (75.00%) (78.00%) (82.00%)  

5 5-2-1-014 
อบต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู  

จ.สตลู 
ใต ้

9.33 
(93.33%) 

11.45 
(76.36%) 

9.38 
(62.50%) 

8.50 
(56.67%) 

14.25 
(95.00%) 

12.38 
(82.50%) 

12.30 
(82.00%) 

77.59 
(76.40%) 58.04 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. 
 

ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด  

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% T score 

 หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

6 5-1-1-017 
อบต.นาดี ต.นาดี อ.เมือง  

จ.อุดรธาน ี
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

10.91 
(72.73%) 

10.50 
(70.00%) 

7.50 
(50.00%) 

13.50 
(90.00%) 

12.75 
(85.00%) 

12.00 
(80.00%) 

77.16 
(76.00%) 57.80 

7 5-1-1-104 
อบต.ไกรนอก ต.ไกรนอก 
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 

เหนือ 
10.00 

(100.00%) 
14.45 

(96.36%) 
7.50 

(50.00%) 
5.50 

(36.67%) 
13.50 

(90.00%) 
11.63 

(77.50%) 
12.90 

(86.00%) 
75.48 

(76.40%) 56.88 

8 5-4-1-015 
อบต.วังไทร ต.วังไทร อ.คลองขลุง 

จ.กำแพงเพชร 
เหนือ 9.33 

(93.33%) 
11.73 

(78.18%) 
9.38 

(62.50%) 
8.00 

(53.33%) 
11.25 

(75.00%) 
12.75 

(85.00%) 
12.60 

(84.00%) 
75.04 

(75.60%) 56.63 

9 5-3-1-007 
อบต.นราภริมย์ ต.นราภิรมย ์

อ.บางเลน จ.นครปฐม 
กลางและ
ตะวันออก 

9.33 
(93.33%) 

6.82 
(45.45%) 

9.75 
(65.00%) 

6.00 
(40.00%) 

14.25 
(95.00%) 

11.25 
(75.00%) 

10.50 
(70.00%) 

67.90 
(64.40%) 52.71 

10 5-1-1-092 
อบต.ทองหลาง ต.ทองหลาง  

อ.ห้วยคต จ.อุทัยธาน ี
กลางและ
ตะวันออก 

10.00 
(100.00%) 

12.55 
(83.64%) 

8.25 
(55.00%) 

4.50 
(30.00%) 

11.25 
(75.00%) 

9.00 
(60.00%) 

11.70 
(78.00%) 

67.25 
(68.00%) 52.35 

11 5-1-1-016 
อบต.วอแก้ว ต.วอแก้ว  
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 

เหนือ 
10.00 

(100.00%) 
4.64 

(30.91%) 
7.13 

(47.50%) 
8.50 

(56.67%) 
13.50 

(90.00%) 
12.38 

(82.50%) 
10.50 

(70.00%) 
66.64 

(61.60%) 52.01 

12 5-1-1-042 
อบต.บ้านต้อง ต.บ้านต้อง  

อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

9.33 
(93.33%) 

9.82 
(65.45%) 

7.13 
(47.50%) 

5.00 
(33.33%) 

12.00 
(80.00%) 

8.63 
(57.50%) 

9.30 
(62.00%) 

61.20 
(59.60%) 49.02 

13 5-3-1-005 
อบต.บางพรม ต.บางพรม  

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
กลางและ
ตะวันออก 

7.33 
(73.33%) 

9.27 
(61.82%) 

5.63 
(37.50%) 

4.00 
(26.67%) 

11.25 
(75.00%) 

7.88 
(52.50%) 

6.60 
(44.00%) 

51.96 
(50.40%) 43.93 

14 5-3-1-043 
อบต.คลองนยิมยาตรา ต.คลองนยิม
ยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 

กลางและ
ตะวันออก 

7.33 
(73.33%) 

9.82 
(65.45%) 

4.50 
(30.00%) 

4.00 
(26.67%) 

10.50 
(70.00%) 

9.00 
(60.00%) 

6.60 
(44.00%) 

51.75 
(50.80%) 43.82 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ อปท. 
 

ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด  

10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 100% T score 

 หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 หมวด6 หมวด7 รวม 

15 5-4-1-059 
อบต.คูขุด ต.คูขดุ อ.สทิงพระ 

จ.สงขลา 
ใต ้ 6.00 

(60.00%) 
7.91 

(52.73%) 
6.38 

(42.50%) 
6.00 

(40.00%) 
9.75 

(65.00%) 
7.13 

(47.50%) 
6.30 

(42.00%) 
49.46 

(48.00%) 42.56 

16 5-2-1-126 
อบต.ไตรตรึงษ ์ต.ไตรตรึงษ์  

อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 
เหนือ 

5.33 
(53.33%) 

8.73 
(58.18%) 

7.13 
(47.50%) 

2.50 
(16.67%) 

10.50 
(70.00%) 

7.88 
(52.50%) 

6.60 
(44.00%) 

48.66 
(48.40%) 42.12 

17 5-4-1-127 
อบต.ตะบิ้ง ต.ตะบิ้ง อ.สายบรุี  

จ.ปัตตาน ี
ใต ้

6.67 
(66.67%) 

7.64 
(50.91%) 

6.38 
(42.50%) 

4.00 
(26.67%) 

11.25 
(75.00%) 

6.00 
(40.00%) 

6.30 
(42.00%) 

48.23 
(46.00%) 41.88 

18 5-1-1-001 
อบต.จอมสวรรค์ ต.จอมสวรรค์ 

อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
เหนือ 4.67 

(46.67%) 
6.00 

(40.00%) 
5.25 

(35.00%) 
6.00 

(40.00%) 
9.00 

(60.00%) 
8.25 

(55.00%) 
8.40 

(56.00%) 
47.57 

(46.80%) 41.51 

19 5-3-1-054 
อบต.หัวไผ่  ต.หัวไผ่ อ.เมือง  

จ.อ่างทอง 
กลางและ
ตะวันออก 

7.33 
(73.33%) 

10.64 
(70.91%) 

5.63 
(37.50%) 

3.50 
(23.33%) 

11.25 
(75.00%) 

0.00 
(0.00%) 

6.60 
(44.00%) 

44.94 
(43.60%) 40.07 

20 5-3-1-117 
อบต.ปากแรต ต.ปากแรต  

อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี
กลางและ
ตะวันออก 

8.00 
(80.00%) 

10.64 
(70.91%) 

2.25 
(15.00%) 

3.50 
(23.33%) 

6.75 
(45.00%) 

5.63 
(37.50%) 

3.60 
(24.00%) 

40.36 
(40.00%) 37.55 

21 5-2-1-068 
อบต.นิคมสงเคราะห ์ต.นคิมสงเคราะห์ 

อ.เมือง จ.อุดรธาน ี
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7.33 
(73.33%) 

0.00 
(0.00%) 

2.63 
(17.50%) 

3.00 
(20.00%) 

4.50 
(30.00%) 

0.00 
(0.00%) 

6.30 
(42.00%) 

23.76 
(20.40%) 28.41 

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด 9.33 10.64  7.13  6.00  11.25  9.00  10.50  66.64  52.01 
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จากตาราง พบว่า มี องค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านการประเมินค่า T-Score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 มีดังนี้ (1) อบต.  
สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (2) อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น (3) อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (4) อบต.
พรหมนิมิต ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ (5) อบต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (6) อบต.ไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ (8) อบต.วังไทร 
ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 
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ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 

(1) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score มีข้อสังเกตที่ 
โดดเด่น ได้แก่  

 (1.1) ข้อสังเกตหมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พบว่า อปท. มีการระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกระบวนการ วิธีการในการเสริมสร้างมีส่วนรว่ม
ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพบว่า อปท. ระบุการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจาก
หลากหลายกลุ่ม ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการต่าง ของ อปท. มากขึ้น เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม/
โครงการ ร่วมเวทีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น  

 (1.2) ข้อสังเกตหมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ พบว่า อปท. มี
โครงการกิจกรรมบริการสาธารณะใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์
วิกฤติ สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น การเตรียมพร้อมรับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กิจกรรมเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างบทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างการพึ่งตนเองในยุคโควิด  เป็นต้น 
และยังพบว่า อปท. มีการระบุโครงการที ่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกประเด็น  และมีจำนวน
โครงการเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ อปท. ที่ให้ความสำคัญกับ
โครงการทางสังคมและการดำเนินชีวิตของสมาชิกชุมชน ตลอดจนเห็นความร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
ดำเนินงานโครงการ เช่น การบริหารจัดการสถานการณ์โควิดร่วมกับ อสม. หน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ยุคโควิด ทำให้บทบาทของ อสม. แต่ละพื้นที่เด่นมาก มีโครงการที่ 
อสม. ในพื้นที่เข้ามามีบทบาทร่วมเป็นอย่างมาก เป็นต้น 

 (1.3) ข้อสังเกตหมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น พบว่า อปท. มีการจัด
วางระบบควบคุมภายในของตนเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดให้มีการวางระบบควบคุม
ภายในของตนเองอย่างรอบด้านโดยเน้นการวางระบบควบคุมทั ้งภายใน และ ส่งเสริมการควบคุม
ตรวจสอบจากภายนอก มีว ิธ ีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมที่หลากหลายวิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจ ประหยัดเวลา สอดคล้องกับวิธีชีวิตของสมาชิก
ชุมชน ตลอดจนพบว่า การจัดเก็บภาษี ส่วนใหญ่ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีได้เกือบครบ 100% ในเกือบ
ทุกพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีและมีการอัพเดทแผนที่ภาษีให้
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มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยมีวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน  
การตรวจรับการจ้างให้แก่คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจากประชาชน กำหนดวิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต  

 (1.4) ข้อสังเกตหมวดที่ 4 กิจการสภา พบว่า อปท. มีช่องทางการรับฟังการประชุม
สภา การร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประชุม
สภา โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมวดนี ้ ทั ้งช ่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม แสดงความคิดเห็นทั้ง ขณะที่มีการประชุม
ชน และหลังการประชุม อย่างหลากหลายช่องทาง ตลอดจนการประชุมสภามีการถ่ายทอดสด เพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรับฟังได้ทันทีอีกช่องทางหนึ่งร่วมด้วย เหล่านี้สะท้อนถึง อปท. มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสภา  

 (1.5) ข้อสังเกตหมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ พบว่า อปท. มีว ิธ ีการส่งเสริมและสร้างช่องทางการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของ อปท.ที ่มี  
ความหลากหลาย ทันสมัยมากขึ้น เช่น การมีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพิ่มในการแจ้งข่าวสาร
ของท้องถิ่น ผ่านไลน์กรุ๊ป ทวิตเตอร์ สร้างช่องยูทูป ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ที่ท้องถิ่นผลิตขึ้นมาเพื่อเป็น
ช่องทางในการกระจายข่าวสารข้อมูล เป็นต้น ในขระเดียวกันกัน มีวิธีการส่งเสริมและสร้างช่องทาง  
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีผลักดันให้การมีจัดการข้อเรียนร้องต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที เช่น มีการแจ้งผ่านกลุ่มไลร์ทันที ทำ Flowt Chact ในการให้บริการ ตลอดจนมีศูนย์บริการ
เฉพาะหรือมีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้พบว่า ปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ลดลง การจัดการ
ข้อร้องเรียนรวดเร็วขึ้น และพบว่า มีแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะมีการร้องเรียน
ร้องทุกข์กันเกิดข้ึน เหล่านี้ สะท้อนถึงสมรรถนะการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.ที่ส่งเข้าประกวด 

 (1.6) ข้อสังเกตหมวดที ่ 6 การส่งเสริมขีดความสามารถและความเข้มแข็ง 
ของประชาชน พบว่า อปท. มีข้อสังเกตเกี ่ยวกับโครงการที ่การเสริมสร้างศักยภาพการส่งเสริม  
ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประชาชน ส่วนใหญ่เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา
ทักษะ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเฉพาะที่ต่อเนื่อง ต่อยอด ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ อปท.ที่ส่งเข้าประกวด
ระบุโครงการที่มีลักษณะข้างต้นในจำนวนที่มากข้ึน และชัดเจนขึ้น  

 (1.7) ข้อค้นพบหมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อปท. ส่วนใหญ่มีการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการนำเสนอโครงการที่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับการเสริมสร้างความ
โปร่งใสของ อปท. ร่วมด้วย ทั้งนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยังพบว่า อปท. เปิดโอกาสให้กลุ ่มต่างๆ ทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอโครงการอย่าง
หลากหลายช่วงวัย หลากหลายลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมของ เด็ก เยาวชน และ
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สตรี ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเป็นกิจกรรมโครงการที่มีลักษณะตอบสนองกลุ่มต่างอย่างเข้าถึง 
และกว้างขวางมากขึ้น ตลอดจนโครงการมีลักษณะเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการดำเนินการต่อเนื่องและ
ต่อยอดท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

(2) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score พบว่า  
การระบุคำตอบเพื่อการพิจารณาให้คะแนนของ อปท. นั้น เป็นการตอบคำถามที่ไม่ครบถ้วนข้อมูล  
ตอบไม่ตรงคำถาม และไม่ระบุคำตอบทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้คะแนนได้ โดยเฉพาะ  

 (2.1) ข้อสังเกตหมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น พบว่า อปท. ไม่ระบุ
รายละเอียดที ่ครบถ้วน ทำให้ไม่เห็นการดำเนินการด้านการบริหารการเงินการคลังท้องถิ ่น เช่น 
การไม่ระบุวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม วิธีการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจรับการจ้าง วิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต ฯลฯ ทั้งนี้การระบุอย่างชัดเจนจะสามารถสะท้อนให้ถึงความโปร่งใสของ อปท. ด้าน  
การบริหารจัดการการคลังท้องถิ่น ได้อย่างชัดเจน 

 (2.2) ข้อสังเกตหมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหมวดที่ว่า
ด้วยเรื่อง ช่องทางการรับฟังการประชุมสภา , การร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา , การเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการประชุมสภา เป็นต้น พบว่า การจัดทำข้อบัญญัติของ อปท.  
บางแห่งไม่ตอบและไม่ระบุกิจการสภา ทั้งยังไม่ระบุรายละเอียดที่ครบถ้วน ทำให้ไม่สะท้อนภาพของ  
การดำเนินการกิจการสภา 

 (2.3) ข้อสังเกตหมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
เป็นหมวดที่เกี่ยวกับโครงการการพัฒนาศักยภาพสมาชิกชุมชนและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งพบว่า 
อปท.ที่ค่าคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ไม่ระบุโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพและการเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง  

 (2.4) ข้อสังเกตหมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน พบว่า โครงการที่ อปท.หยิบยกมาตอบไม่สะท้อนความโดดเด่นด้านมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน หรือ โดดเด่นด้านความโปร่งใสของ อปท. ทั้งยังพบว่า อปท.บางแห่งหยิบยกโครงการ
ที่มีลักษณะเพียงการจัดฝึกอบรมหรือให้ความรู้แต่ไม่ได้สะท้อนการต่อยอดโครงการดังกล่าวที่ส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมหรือเสริมสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการท้องถิ่น อีกทั ้งโครงการ
เสริมสร้างความโปร่งใสของ อปท. ไม่สอดคล้องกับประเด็นความความโปร่งใส แต่โครงการจะมีลักษณะ
ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า อีกทั้งโครงการโดดเด่นด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน บาง อปท. ตอบมาเพียง 1 โครงการและไม่สอดคล้องกับประเภท
รางวัล 
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ตารางสรุปจำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์รอบแรกด้านรางวัลความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ตารางท่ี 4.8 
ผลแสดงสรุปจำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์รอบแรกด้านรางวัลความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ประเภท อปท. จำนวนสมัคร จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ T-score 

อบจ. 6 4 50 
เทศบาล 42 19 55 

อบต. 21 8 55 
รวม 69 31  

 
4.2.2 ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม  
(1) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน 

และประชาสังคมระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใช้เกณฑ์ ค่า T-score ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
พบว่า ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 แห่ง จากท้ังหมดจำนวน 5 แห่ง ดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9 
แสดงค่าคะแนน T-Score ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมของระดับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

 
ที ่

 
เลข

ลำดับ 

 
ชื่อ 

 
ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T 

score 

10% 20% 15% 15% 40% 
100
% 

หมวด1 
หมวด

2 
หมวด 

3 
หมวด

4 
หมวด

5 
คะแน
นรวม 

1 1-1-2-062 อบจ.น่าน เหนือ 
5.33 

(53.33%) 
17.20 

86.00%) 
12.00 

(80.00%) 
14.57 

(97.14%) 
34.29 

(85.71%) 
83.39 

(82.50%) 
 

56.99 

2 1-3-2-033 
อบจ.

สุพรรณบุร ี
กลางและ
ตะวันออก 

6.00 
(60.00%) 

13.60 
(68.00%) 

13.00 
(86.67%) 

13.71 
(91.43%) 

34.29 
(85.71%) 

80.60 
(78.50%) 55.57 
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ที ่

 
เลข

ลำดับ 

 
ชื่อ 

 
ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

 
T 

score 

10% 20% 15% 15% 40% 
100
% 

หมวด1 
หมวด

2 
หมวด 

3 
หมวด

4 
หมวด

5 
คะแน
นรวม 

3 1-1-2-047 
อบจ.

พิษณุโลก 
เหนือ 

4.67 
(46.67%) 

13.60 
(68.00%) 

12.00 
(80.00%) 

15.00 
(100.00%) 

34.29 
(85.71%) 

79.55 
(77.50%) 55.04 

4 1-3-2-048 
อบจ.
ระยอง 

กลางและ
ตะวันออก 

5.00 
(50.00%) 

15.20 
(76.00%) 

13.00 
(86.67%) 

11.57 
(77.14%) 

24.00 
(60.00%) 

68.77 
(67.50%) 49.56 

5 1-1-2-039 อบจ.พะเยา เหนือ 3.33 
(33.33%) 

12.00 
(60.00%) 

9.00 
(60.00%) 

4.71 
(31.43%) 

6.86 
(17.14%) 

35.90 
(36.00%) 32.84  

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด 5.00 13.60 12.00 13.71 34.29 79.55 55.04 

 
จากตาราง พบว่า มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งใหม่ที ่ผ่านการประเมินค่า  

T-score ตามตัวชี ้ว ัดขั ้นพื ้นฐานและขั ้นพัฒนาในปี 2565 ดังนี ้ (1) อบจ.น่าน(2) อบจ.สุพรรณบุรี  
(3) อบจ.พิษณุโลก และ (4) อบจ.ระยอง  

(2) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคมระดับเทศบาล ใช้เกณฑ์ค่า T-score ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน 16 
แห่ง จากท้ังหมดจำนวน 22 แห่ง ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 
แสดงค่าคะแนน T-Score ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมระดับเทศบาล 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ 
 

ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
T 

score 
10% 20% 15% 15% 40% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด5 รวม 
1 3-2-2-108 เทศบาลเมืองพล 

ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

10.00 
(100.00%) 

17.60 
(88.00%) 

14.00 
(93.33%) 

12.86 
(85.71%) 

40.00 
(100.00%) 

94.46 
(94.00%) 

63.59 

2 4-1-2-046 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
ต.แม่สะเรยีง อ.แม่สะเรียง  

จ.แม่ฮ่องสอน 

เหนือ 8.67 
(86.67%) 

15.60 
(78.00%) 

14.00 
(93.33%) 

14.14 
(94.29%) 

40.00 
(100.00%) 

92.41 
(91.00%) 

 
62.37 

3 4-2-2-083 เทศบาลตำบลชัยวาร ี
ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7.33 
(73.33%) 

15.60 
(78.00%) 

14.00 
(93.33%) 

15.00 
(100.00%) 

40.00 
(100.00%) 

91.93 
(90.00%) 

 
62.09 

4 2-1-2-100 เทศบาลนครเชียงใหม่  
ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

เหนือ 6.00 
(60.00%) 

18.00 
(90.00%) 

12.00 
(80.00%) 

12.86 
(85.71%) 

40.00 
(100.00%) 

88.86 
(87.50%) 

60.25 

5 3-2-2-052 เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์  
ต.บัวขาว อ.กุฉนิารายณ์  

จ.กาฬสินธุ ์

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

5.33 
(53.33%) 

17.20 
(86.00%) 

13.00 
(86.67%) 

8.57 
(57.14%) 

40.00 
(100.00%) 

84.10 
(81.00%) 

 
57.42 

6 4-1-2-031 เทศบาลตำบลเวยีงสา 
ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 

เหนือ 7.00 
(70.00%) 

17.20 
(86.00%) 

11.00 
(73.33%) 

7.71 
(51.43%) 

40.00 
(100.00%) 

82.91 
(81.50%) 

 
56.70 

7 3-3-2-124 เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

กลางและ 
ตะวันออก 

5.33 
(53.33%) 

18.00 
(90.00%) 

13.00 
(86.67%) 

5.14 
(34.29%) 

40.00 
(100.00%) 

81.48 
(78.00%) 

 
55.85 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ 
 

ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
T 

score 
10% 20% 15% 15% 40% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด5 รวม 
8 4-1-2-098 เทศบาลตำบลเหมืองง่า  

ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 
เหนือ 4.67 

(46.67%) 
14.40 

(72.00%) 
8.00 

(53.33%) 
12.86 

(85.71%) 
40.00 

(100.00%) 
79.92 

(79.00%) 
 

54.92 

9 4-2-2-094 เทศบาลตำบลเชียงคาน 
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

5.00 
(50.00%) 

17.20 
(86.00%) 

10.00 
(66.67%) 

12.43 
(82.86%) 

34.29 
(85.71%) 

78.91 
(78.50%) 

 
54.32 

10 2-4-2-071 เทศบาลนครยะลา  
ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

ใต ้ 6.67 
(66.67%) 

18.00 
(90.00%) 

14.00 
(93.33%) 

15.00 
(100.00%) 

22.86 
(57.14%) 

76.52 
(77.00%) 

 
52.89 

11 4-4-2-109 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 
ต.กำแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.

สงขลา 

ใต ้ 5.33 
(53.33%) 

11.60 
(58.00%) 

10.00 
(66.67%) 

7.71 
(51.43%) 

40.00 
(100.00%) 

74.65 
(71.50%) 

 
51.77 

12 4-1-2-035 เทศบาลตำบลสันผเีสื้อ  
 ต.สันผเีสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

เหนือ 3.33 
(33.33%) 

14.40 
(72.00%) 

9.00 
(60.00%) 

10.29 
(68.57%) 

37.14 
(92.86%) 

74.16 
(72.00%) 

 
51.48 

13 3-4-2-003 เทศบาลเมืองสตลู  
ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 

ใต ้ 5.33 
(53.33%) 

13.20 
(66.00%) 

9.00 
(60.00%) 

5.57 
(37.14%) 

40.00 
(100.00%) 

73.10 
(70.50%) 

50.85 

14 3-3-2-038 เทศบาลเมืองสุพรรณบรุ ี
ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.

สุพรรณบุร ี

กลางและ
ตะวันออก 

5.33 
(53.33%) 

14.00 
(70.00%) 

14.00 
(93.33%) 

13.71 
(91.43%) 

25.71 
(64.29%) 

72.76 
(71.00%) 

50.65 

15 3-3-2-053 เทศบาลเมืองแพรกษา ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

กลางและ 
ตะวันออก 

4.00 
(40.00%) 

10.00 
(50.00%) 

8.00 
(53.33%) 

12.00 
(80.00%) 

37.14 
(92.86%) 

71.14 
(69.00%) 

 
49.68 
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ 
 

ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
T 

score 
10% 20% 15% 15% 40% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด5 รวม 
16 3-3-2-121 เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข 

อ.เมือง จ.ชลบุร ี
กลางและ 
ตะวันออก 

5.67 
(56.67%) 

15.60 
(78.00%) 

12.00 
(80.00%) 

12.43 
(82.86%) 

25.14 
(62.86%) 

70.84 
(70.50%) 

 
49.50 

17 2-4-2-090 เทศบาลนครหาดใหญ ่
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ใต ้ 3.67 
(36.67%) 

16.40 
(82.00%) 

13.00 
(86.67%) 

11.14 
(74.29%) 

17.14 
(42.86%) 

61.35 
(60.50%) 

 
43.84 

18 4-2-2-060 เทศบาลตำบลศรีธาต ุ
ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อดุรธาน ี

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

7.33 
(73.33%) 

15.60 
(78.00%) 

9.00 
(60.00%) 

6.00 
(40.00%) 

14.29 
(35.71%) 

52.22 
(54.50%) 

 
38.39 

19 4-3-2-019 เทศบาลตำบลบ้านใหม ่
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี

กลางและ 
ตะวันออก 

4.67 
(46.67%) 

14.00 
(70.00%) 

13.00 
(86.67%) 

4.29 
(28.57%) 

14.29 
(35.71%) 

50.24 
(48.50%) 

 
37.21 

20 4-1-2-028 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา 
ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน  

จ.กำแพงเพชร 

เหนือ 5.33 
(53.33%) 

12.00 
(60.00%) 

9.00 
(60.00%) 

6.00 
(40.00%) 

14.29 
(35.71%) 

46.62 
(47.00%) 

 
35.05 

21 4-3-2-018 เทศบาลตำบลพุกรา่ง ต.พุกร่าง 
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

กลางและ 
ตะวันออก 

3.00 
(30.00%) 

12.40 
(62.00%) 

7.00 
(46.67%) 

5.14 
(34.29%) 

14.29 
(35.71%) 

41.83 
(42.00%) 

 
32.19 

22 4-2-2-010 เทศบาลตำบลนาอาน 
ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

4.33 
(43.33%) 

10.80 
(54.00%) 

7.00 
(46.67%) 

0.00 
(0.00%) 

14.29 
(35.71%) 

36.42 
(36.00%) 

 
28.97 

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด 5.33 15.60 11.50 10.71 37.14 74.40 51.63 
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จากตาราง พบว่า มีเทศบาลแห่งใหม่ที่ผ่านการประเมินค่า T-score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 ดังนี้ (1) เทศบาลเมืองพล 
ต.เมืองพล อ.พล จ.เลย (2) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (3) เทศบาลตำบลชัยวารี ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด  
(4) เทศบาลนครเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (5) เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (6) เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง 
อ.เวียงสา จ.น่าน (7) เทศบาลเมือง พนัสนิคม ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (8) เทศบาลตำบลเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน (9) เทศบาลตำบลเชียงคาน 
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย (10) เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา (11) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตนภูมิ จ.สงขลา (12) เทศบาล
ตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (13) เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล (14) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
(15) เทศบาลเมืองแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.มุทรปราการ และ (16) เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  

(3) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)  
ใช้เกณฑ์ค่า T-score ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน 6 แห่ง จากทั้งหมดจำนวน 8 แห่ง ดังตารางที่ 4.11 

 
ตารางท่ี 4.11 
แสดงค่าคะแนน T-Score ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมของระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

T score 10% 20% 15% 15% 40% 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด5 รวม 

1 5-1-2-091 
อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน 

จ.กำแพงเพชร 
เหนือ 

7.00 
(70.00%) 

17.60 
(88.00%) 

13.00 
(86.67%) 

14.57 
(97.14%) 

40.00 
(100.00%) 

92.17 
(91.00%) 62.27  

2 5-1-2-084 
อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน 

 จ.เชียงราย 
เหนือ 

7.00 
(70.00%) 

14.80 
(74.00%) 

12.00 
(80.00%) 

12.86 
(85.71%) 

40.00 
(100.00%) 

86.66 
(85.00%)  59.18  
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ที ่ เลขลำดับ ชื่อ ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

T score 10% 20% 15% 15% 40% 100% 
หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด5 รวม 

3 5-1-2-077 
อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา  

จ.น่าน เหนือ 4.00 
(40.00%) 

14.80 
(74.00%) 

10.00 
(66.67%) 

13.71 
(91.43%) 

37.14 
(92.86%) 

79.66 
(78.00%) 55.26 

4 5-3-2-116 
อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคลา้ 

จ.ฉะเชิงเทรา 
กลางและ 
ตะวันออก 

4.67 
(46.67%) 

14.40 
(72.00%) 

9.00 
(60.00%) 

6.86 
(45.71%) 

40.00 
(100.00%) 

74.92 
(72.50%)  52.61  

5 5-3-2-122 
อบต.นาพันสาม  ต.นาพันสาม 

 อ.เมือง จ.เพชรบุร ี
กลางและ 
ตะวันออก 

7.00 
(70.00%) 

15.20 
(76.00%) 

11.00 
(73.33%) 

10.71 
(71.43%) 

25.71 
(64.29%) 

69.63 
(70.00%) 49.64  

6 5-1-2-061 
อบต.เวียง ต.เวียง อ.เทิง  

จ.เชียงราย เหนือ 6.00 
(60.00%) 

16.00 
(80.00%) 

13.00 
(86.67%) 

14.57 
(97.14%) 

20.00 
(50.00%) 

69.57 
(70.00%)  49.61  

7 5-4-2-055 
อบต.เขาปู่ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต  

จ.พัทลุง ใต ้ 4.67 
(46.67%) 

12.40 
(62.00%) 

7.00 
(46.67%) 

12.43 
(82.86%) 

14.29 
(35.71%) 

50.78 
(53.00%) 39.09  

8 5-2-2-013 
อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก  

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

3.33 
(33.33%) 

6.00 
(30.00%) 

8.00 
(53.33%) 

4.29 
(28.57%) 

17.14 
(42.86%) 

38.76 
(36.50%) 

 32.35 
  

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด  5.33  14.80   10.50   12.64   31.43   72.28  51.12  
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จากตาราง พบว่า มี อบต. แห่งใหม่ที่ผ่านการประเมินค่า T-Score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 มีดังนี้ (1) อบต.สักงาม  
ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร (2) อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย (3) อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน (4) อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา (5) อบต.นาพันสาม ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี และ (6) อบต.เวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
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ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม มีดังนี ้

(1) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score มีข้อสังเกตที่
โดดเด่น ได้แก่  

 (1.1) ข้อสังเกตหมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน พบว่า อปท.ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่าคะแนน
เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกแห่ง และมีคะแนนที่สูงขึ้น  

 (1.2) ข้อสังเกตหมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพ่ือการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม พบว่า มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม มุ่งเน้นการจัดตั้งกลุ่มชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม  
ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทังนี้ยังพบว่า เครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ เช่น การจัดเวทีระดมความคิดเห็น  
การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ฯลฯ และความร่วมมือแบบเป็น
ทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ อปท.อื่น ภาคประชาสังคม หรือองค์กร
ภาคเอกชน ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่น สมาชิกสมาคมและชมรมอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ และมี 
ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ ตลอดจนมีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ซึ่งฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม เช่น ฐานข้อมูลกลุ่มทาง
สังคม (กลุ่มอาชีพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ ) ฐานข้อมูลผู้นำ/แกนนำชุมชน ฐานข้อมูล อปท.  
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ เป็นต้น กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างมี
พัฒนาการและต่อเนื ่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ตลอดจนมีการระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกันเพ่ือ
ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

 (1.3) ข้อสังเกตต่อหมวดที ่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความ ท้าทายใหม่ พบว่า อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลที ่สำคัญต่างๆ ในจังหวัดและนำ
ฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับบริบท  
เชิงพื ้นที ่ และฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลทั ้งที ่เกี ่ยวข้องกับเครือข่าย ฐานข้อมูลทางสังคม 
ฐานข้อมูลเชิงสถานการณ์พื ้นที ่ ที ่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่น ซึ ่งมีการจัดทำแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมที ่มีความท้าทายอย่างรอบด้าน และเท่าทันต่อสถานการณ์ที ่เกิด ขึ ้น เช่น  
การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู 
บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้ม ีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส ิ ่งแวดล้อมและ  
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน การส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิกา รของชุมชน 
การอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม  
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ทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ เป็นต้น  

 (1.4) ข้อสังเกตหมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
พบว่า มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพ
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในรูปแบบต่างๆ โดยมีข้อสังเกตที่ว่า โครงการ/กิจกรรม เป็นกิจกรรมเชิงพัฒนาที่
ต่อเนื่องและยกระดับศักยภาพของประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังพบว่า การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง เป็นแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริม
การดำเนินการร่วมกันระหว่างเครือข่าย เช่น การส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธ ิปไตย การเคารพศ ักด ิ ์ศร ีความเป ็นมน ุษย ์  หร ือเคารพความแตกต ่างหลากหลาย  
การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน การพัฒนาประชาชนให้มีความรู ้ความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย หรือ
เสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ฯลฯ 

 (1.5) ข้อสังเกตหมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม พบว่า โครงการที่เครือข่ายและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย
กลุ่ม ต่อเนื่อง อีกทั้ง เครือข่ายและภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ  
มีการ บูรณาการ เชื่อมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมี
ข้อสังเกตที ่น่าสนใจคือ เครือข่ายหรือโครงการ/กิจกรรมที ่ อปท. นำเสนอในหมวดนี ้มีล ักษณะ  
การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และมีการยกระดับกิจกรรม/โครงการร่วมกัน 
ภายใต้การขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายเป็นหลักสำคัญ  

(2) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T 
score พบว่า  

 (2.1) ข้อสังเกตหมวดสะท้อนความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม ได้แก่  

  หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ไม่ระบุคำตอบ หรือระบุไม่มี หรือตอบคำถามไม่ครบถ้วน หรือตอบไม่ตรงคำถาม  

  หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม หยิบยกโครงการมานำเสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่ครบตามให้ระบุนำเสนอ 3 โครงการ ทั้งนี้ยัง
พบว่า โครงการที่หยิบยกมานำเสนอ ไม่สอดคล้องกับประเภทรางวัล หรือไม่โดดเด่นในลักษณะของ  
การเสริมสร้างภาคีเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
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 (2.2) ข้อสังเกตหมวดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ ได้แก่ หมวดที่ 3 การจัดทำ
โครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ พบว่า ระบุไม่มีโครงการเกี่ยวข้อง หรือ
จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย และหมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชน มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการที่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการให้
ความรู้ เฉพาะกิจ มีลักษณะโครงการไม่ต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นโครงการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนา
ทักษะที่ต่อเนื่อง  

สรุปจำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์รอบแรกด้านรางวัลการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

 
ตารางท่ี 4.12 
ผลแสดงสรุปจำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์รอบแรกด้านรางวัลการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ  
ประชาสังคม 

ประเภท อปท. จำนวนสมัคร จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ T-score 
อบจ. 5 4 50 

เทศบาล 22 16 50 

อบต. 8 6 50 
รวม 35 26  

 
4.2.3 ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทท่ี 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

(1) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระดับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ใช้เกณฑ์ค่า T-score ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน  
1 แห่ง จากทั้งหมด 2 แห่ง ดังตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  
แสดงค่าคะแนน T-Score ของ อบจ.ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

T score 10% 20 % 15 % 15 % 40 % 100% 
หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด5 รวม 

1 1-4-3-096 
อบจ.สตลู ต.คลองขุด อ.เมือง 

จ.สตลู 
ใต ้

7.00 
(70.00%) 

18.67 
(93.33%) 

11.57 
(77.14%) 

13.71 
(91.43%) 

40.00 
(100.00%) 

90.95 
(89.00%) 

57.07 
 

2 1-1-3-044 
อบจ.สุโขทัย ต.บา้นกล้วย  

อ.เมือง จ.สุโขทัย 
เหนือ 

7.67 
(76.67%) 

13.33 
(66.67%) 

9.43 
(62.86%) 

13.29 
(88.57%) 

40.00 
(100.00%) 

83.71 
(83.00%) 

42.93 
 

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด 7.33 16.00 10.50 13.50 40.00 87.33 50 

 
จากตาราง พบว่า มี เทศบาล แห่งใหม่ที่ผ่านการประเมินค่า T-Score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 

อบจ.สตูล  
(2) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระดับเทศบาล ใช้เกณฑ์ค่า T-score ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า ผ่าน

เกณฑ์จำนวน 13 แห่ง จากทั้งหมด 17 แห่ง ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 
แสดงค่าคะแนน T-Score ของ เทศบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
ที ่

 
เลขลำดับ 

 
ชื่อ 

 
ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
 

T score 
10% 20 % 15 % 15 % 40 % 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด 5 รวม 

1 2-1-3-105 
เทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง  

อ.เมือง จ.เชียงราย 
เหนือ 9.00 

(90.00%) 
19.33 

(96.67%) 
13.29 

(88.57%) 
15.00 

(100.00%) 
40.00 

(100.00%) 
96.62 

(96.00%) 
58.03 

 

2 3-3-3-120 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร ี
ตะวันออก 6.67 

(66.67%) 
19.33 

(96.67%) 
13.71 

(91.43%) 
15.00 

(100.00%) 
40.00 

(100.00%) 
94.71 

(93.00%) 
57.28 

 

3 3-1-3-004 
เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.ลำพูน 
เหนือ 6.67 

(66.67%) 
18.67 

(93.33%) 
13.29 

(88.57%) 
14.57 

(97.14%) 
40.00 

(100.00%) 
93.19 

(91.50%) 
56.68  

 

4 4-4-3-123 
เทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง 

อ.ละงู จ.สตูล 
ใต ้ 8.00 

(80.00%) 
18.00 

(90.00%) 
12.00 

(80.00%) 
15.00 

(100.00%) 
40.00 

(100.00%) 
93.00 

(92.00%) 
56.60 

 

5 4-4-3-074 
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี ่

ใต ้
5.33 

(53.33%) 
18.00 

(90.00%) 
13.71 

(91.43%) 
14.14 

(94.29%) 
40.00 

(100.00%) 
91.19 

(89.00%) 

55.89 

6 4-4-3-034 
เทศบาลตำบลปริก 

ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
ใต ้

7.00 
(70.00%) 

18.67 
(93.33%) 

12.43 
(82.86%) 

12.00 
(80.00%) 

40.00 
(100.00%) 

90.10 
(88.00%) 

55.46 
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ที ่

 
เลขลำดับ 

 
ชื่อ 

 
ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
 

T score 
10% 20 % 15 % 15 % 40 % 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด 5 รวม 

7 4-1-3-051 
เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี ้

จ.ลำพูน 
เหนือ 8.33 

(83.33%) 
16.67 

(83.33%) 
12.43 

(82.86%) 
11.57 

(77.14%) 
40.00 

(100.00%) 
89.00 

(88.00%) 

55.02 

8 2-2-3-103 เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

อีสาน 7.00 
(70.00%) 

16.67 
(83.33%) 

12.00 
(80.00%) 

12.43 
(82.86%) 

40.00 
(100.00%) 

88.10 
(86.50%) 

54.67 

9 3-2-3-037 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
อีสาน 6.67 

(66.67%) 
16.67 

(83.33%) 
9.43 

(62.86%) 
13.71 

(91.43%) 
40.00 

(100.00%) 
86.48 

(84.50%) 

54.03 

10 2-1-3-118 
เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง  

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
เหนือ 

7.67 
(76.67%) 

16.67 
(83.33%) 

8.57 
(57.14%) 

12.86 
(85.71%) 

40.00 
(100.00%) 

85.76 
(84.00%) 

53.75 

11 2-3-3-020 
เทศบาลนครนนทบุรี  

ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี
กลาง 

6.33 
(63.33%) 

16.67 
(83.33%) 

10.29 
(68.57%) 

11.57 
(77.14%) 

40.00 
(100.00%) 

84.86 
(82.50%) 

53.39 

12 4-4-3-050 
เทศบาลตำบลควนขนุน  

ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
ใต ้

6.00 
(60.00%) 

16.00 
(80.00%) 

9.43 
(62.86%) 

8.14 
(54.29%) 

40.00 
(100.00%) 

79.57 
(76.50%) 

51.31 

13 4-1-3-112 เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ปา่แดด 
อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

เหนือ 6.67 
(66.67%) 

12.67 
(63.33%) 

9.00 
(60.00%) 

9.00 
(60.00%) 

40.00 
(100.00%) 

77.33 
(75.50%) 

50.43 

14 4-2-3-079 เทศบาลตำบลอสิาณ ต.อิสาณ 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์

อีสาน 6.33 
(63.33%) 

14.00 
(70.00%) 

9.00 
(60.00%) 

9.43 
(62.86%) 

31.43 
(78.57%) 

70.19 
(69.00%) 

47.61 
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ที ่

 
เลขลำดับ 

 
ชื่อ 

 
ภูมิภาค 

ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 
 

T score 
10% 20 % 15 % 15 % 40 % 100% 

หมวด1 หมวด2 หมวด 3 หมวด4 หมวด 5 รวม 

15 4-2-3-111 
เทศบาลตำบลดงมะไฟ ต.ขมิ้น  

อ.เมือง จ.สกลนคร 

อีสาน 3.00 
(30.00%) 

6.67 
(33.33%) 

7.71 
(51.43%) 

7.71 
(51.43%) 

10.29 
(25.71%) 

35.38 
(36.50%) 

33.89 

16 4-3-3-024 เทศบาลตำบลอรญัญิก ต.ท่าช้าง 
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

กลาง 2.00 
(20.00%) 

8.00 
(40.00%) 

8.14 
(54.29%) 

6.43 
(42.86%) 

0.00 
(0.00%) 

24.57 
(26.00%) 

29.63 

17 3-4-3-099 เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
ต.สไุหงโก-ลก อ.สไุหงโก-ลก 

จ.นราธิวาส 

ใต ้ 5.67 
(56.67%) 

8.00 
(40.00%) 

2.57 
(17.14%) 

0.00 
(0.00%) 

0.00 
(0.00%) 

16.24 
(17.50%) 

26.35 

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด  6.67   16.67   10.29   12.00   40.00   86.48  54.03  

 
จากตาราง พบว่า มี เทศบาล แห่งใหม่ที่ผ่านการประเมินค่า T-Score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 มีดังนี้ (1) เทศบาล 

นครเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (2) เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี (3)เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน (4) เทศบาล
ตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (5) เทศบาลตำบลปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ (6) เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  
(7) เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน (8) เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (9) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (10) 
เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (11) เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี (12) เทศบาลตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน  
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ(13) เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

(3) ผลการประเมินขั้นต้น: ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใช้เกณฑ์ค่า T-score 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป พบว่า ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 แห่ง จากท้ังหมด 4 แห่ง ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  
แสดงค่าคะแนน T-Score ของ อบต.ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ที ่ เลขลำดับ ชื่อ ภูมิภาค 
ค่าคะแนน T-Score แต่ละหมวด 

T score 10% 20 % 15 % 15 % 40 % 100% 
หมวด1 หมวด2 หมวด3 หมวด4 หมวด5 รวม 

1 5-2-3-021 
อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน 

จ. อุบลราชธานี  
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

6.33 
(63.33%) 

17.33 
(86.67%) 

12.43 
(82.86%) 

15.00 
(100.00%

) 
40.00 

(100.00%) 
91.10 

(89.5%)  
57.23 

 

2 5-1-3-070 
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 

 จ.เชียงราย 
เหนือ 

6.67 
(66.67%) 

16.00 
(80.00%) 

11.57 
(77.14%) 

10.71 
(71.43%) 

40.00 
(100.00%) 

84.95 
(83.00 %) 

 54.12 
  

3 5-3-3-027 
อบต.พลับพลาไชย ต.พลบัพลาไชย 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบรุ ี
กลาง 

8.00 
(80.00%) 

17.33 
(86.67%) 

10.29 
(68.57%) 

13.71 
(91.43%) 

34.29 
(85.71%) 

83.62 
(83.00%) 

 53.45  
 

4 5-1-3-110 
อบต.แม่ศึก ต.แมศ่ึก อ.แม่แจ่ม  

จ.เชียงใหม่ 
เหนือ 

5.67 
(56.67%) 

12.00 
(60.00%) 

6.00 
(40.00%) 

10.71 
(71.43%) 

13.14 
(32.86%) 

47.52 
(48.50%) 

 35.20  
 

ค่าเฉลี่ยของค่าคะแนนแต่ละหมวด  6.50   16.67   10.93   12.21   37.14   84.29   53.78  

 
จากตาราง พบว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ที่ผ่านการประเมินค่า T-Score ตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนาในปี 2565 ดังนี้  

(1) อบต.เก่าขามต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี (2) อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย (3) อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และ 
(4) อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
133 

ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่ 3 ด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม มีดังนี ้

(1) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score มีข้อสังเกตที่
โดดเด่น ได้แก่  

 (1.1) ข้อสังเกตุต่อหมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน พบว่า อปท.ที่ผ่านเกณฑ์ มีค่า
คะแนนเกินเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ทุกแห่ง และมีแนวโน้มคะแนนที่สูงขึ้น 

 (1.2) ข้อสังเกตุต่อหมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
พบว่า อปท. มีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร 
และการกระจายทรัพยากร ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่สะท้อนกลุ่มทางสังคม สถานการณ์ปัญหา เช่น ฐานข้อมูล
ผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ ฐานข้อมูลกลุ่มผู้พิการ ฯลฯ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
การเสริมสร้างเครือข่าย หรือการทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะการทำงานกับกลุ่มผู้เปราะบาง ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การอบรมเกี่ยวกับ
การเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชน ฯลฯ มีการ
ตั้งหน่วยบริการภายในของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา ติดตามการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ คณะทำงานเพ่ือการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจน
การศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนที่ทำงานด้านความเหลื่อมล้ำ  

  ทั้งนี้ ยังมีมีข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานบริการด้านการลดความเหลื่อม
ล้ำของ อปท. ที่มีการระบุถึงงานด้านสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์เป็นฐานของการให้บริการ
เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 (1.3) ข้อสังเกตต่อหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำกิจกรรมโครงการและบริการทาง
สังคม ได้แก่ หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม และ หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน พบว่า มีแผนงาน โครงการ
และกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องและมีจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการหลากหลาย ตลอดจนแผนงาน 
โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น การเคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น การใช้
สิทธิของตนเองและแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักสิทธิของตนเอง การลดความรุนแรง การสื่อสารทางสังคมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ฯลฯ ทั้งนี้มขี้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการที่
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การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่ม
เฉพาะที่ต่อเนื่อง ต่อยอด 

 (1.5) ข้อสังเกตต่อหมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
พบว่า ลักษณะโครงการที่โดดเด่นมีความเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน ทั้งด้าน
การศึกษา สุขภาพ การส่งเสริมการมีอาชีพการมีรายได้ เป็นต้น เหล่านี้มีลักษณะกิจกรรมด้านการจัด
สวัสดิการสังคมโดยชุมชน และบางโครงการเป็นโครงการที่เกี ่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางสังคมกับ 
ผู้ประสบปัญหาในภาวะวิกฤติ และยังพบว่า เป็นโครงการที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และ  
มีการต่อยอด ทั้งนี้มีข้อสังเกตุที ่น่าสนใจ คือ อปท.พิจารณาเลือกแผนงาน โครงการ/กิจกรรมด้าน 
การส่งเสริมและจัดสวสัดิการสังคมระบุเป็นโครงการโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

(2) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ผ่านเกณฑ์ ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน  
T score พบว่า  

 (2.1) หมวดสะท้อนความโดดเด่นด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ได้แก่  
  หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม ระบุไม่มี

โครงการเกี่ยวข้อง หรือจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย ตลอดจนพบว่า ไม่มี
การจัดทำข้อมูลหรือฐานข้อมูลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

  หมวดที่ 5 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม ที่หยิบยกโครงการมานำเสนอระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเป็นโครงการที่ไม่สะท้อนถึงการลด 
ความเหลื่อมล้ำในสังคม บางโครงการเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเฉพาะกิจ มีลักษณะให้ความรู้
มากกว่าเป็นโครงการเชิงพัฒนา ต่อยอด ต่อเนื่อง ทั้งยังพบว่า บาง อปท. ตอบไม่ครบตามที่กำหนด หรือ 
ไม่ระบุโครงการ 

 (2.2) หมวดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการที่สะท้อนการสนับสนุนและส่งเสริม
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ได้แก่  

  หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า อปท.บางแห่ง ระบุไม่มีโครงการเกี่ยวข้อง หรือจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่
ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย หรือ บางแห่งไม่ระบุคำตอบ หรือเป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อคำถาม
นั้นๆ  

  หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน มีข้อสังเกต
เกี ่ยวกับโครงการที ่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการให้ความรู ้ เฉพาะกิจ มีลักษณะ  
ไม่ต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นโครงการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ต่อเนื่อง หรือ อปท.บางแห่ง 
ไม่ระบุคำตอบ ระบุคำตอบว่า “ไม่มี” หรือระบุคำตอบที่ไม่เก่ียวข้อง  
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สรุป จำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์รอบแรก ด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 

ตารางท่ี 4.16 
ผลแสดงสรุปจำนวน อปท. ผ่านเกณฑ์รอบแรก ด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ประเภท อปท. จำนวนสมัคร จำนวนที่ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ T-score 

อบจ. 2 1 50 
เทศบาล 17 13 50 

อบต. 4 3 50 

รวม 23 17  

 
สรุปผลจำนวนองค์ปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ต ้องลงพื ้นที ่ เพื ่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 
ตารางท่ี 4.17 
จำนวน อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าจำแนกตามประเภทรางวัล 

ประเภท อปท. 

ประเภทรางวัล 

ความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

การสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม 

การลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

รวม 

อบจ. 4 4 1 9 
เทศบาล 19 16 13 48 

อบต. 8 6 3 17 
รวม 31 26 17 74 
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บทท่ี 5 
แผนปฏิบัติการต่อไป ขั้นที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

5.1 การประเมินความพึงพอใจและความน่าเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 

 การประเมินด้านความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทำโดยการสำรวจภาคสนาม ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และดำเนินการเก็บข้อมูล
ภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขต อปท. ดังนี้ 

5.1.1 ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ

ตัวแทนกลุ่ม องค์กรประชาชน ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
(1) คัดเลือกจากตัวแทน อบต. ร้อยละ 10 ของจำนวน อบต. ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ อบจ. 

โดยกระจายในแต่ละอำเภอและให้นายก อบต. หรือตัวแทน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แห่งละ 1 คน 
(2) คัดเลือกตัวแทนเทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบล ร้อยละ 10 ของ

จำนวนเทศบาลทั้งหมดในเขตพื้นที่ อบจ. โดยกระจายในแต่ละอำเภอและให้นายกเทศมนตรี หรือผู้แทน 
เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แห่งละ 1 คน  

(3) คัดเลือกตัวแทนส่วนราชการ 5 หน่วยงาน เช่น สำนักงานจังหวัด โยธาธิการจังหวัด 
พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าเขตพื้นที่ (สปจ.) ส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและ
สวัสดิการสังคมจังหวัด ปกครองจังหวัด และ สตง.จังหวัด หน่วยงานละ 1 คน  

(4) คัดเลือกตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคมในจังหวัด เช่น หอการค้าจังหวัด NGOs อส
ม.จังหวัด สมาคมผู้สูงอายุจังหวัด ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น(ประธานหรือนายกสมาคม) ประชาสัมพันธ์จังหวัด ครู/
อาจารย์ หัวหน้าสถานสงเคราะห์คนชรา ตัวแทนคณะกรรมการองค์กรสตรี เป็นต้น จำนวน 10 คน เป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยให้มีการกระจายกลุ่ม องค์กรภาคประชาสังคม  

5.1.2 ระดับเทศบาล   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนและกลุ่ม/องค์กรในแต่ละชุมชน (ซึ่งจำนวนกลุ่ม

ตัวอย่างผันแปรไปตามจำนวนชุมชน) ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย  
(1) สุ่มตัวอย่างชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 50 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด และให้

คณะกรรมการชุมชนๆ ละ 2 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(2) คัดเลือกตัวแทนกลุ่มต่างๆ หรือตัวแทนประชาคม 7 คน 
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(3) คัดเลือกตัวแทนครู อาจารย์ในโรงเรียนเขตเทศบาล 3 คน หรือตัวแทนหน่วยงาน
ราชการ(ท้องถิ่นอำเภอ) 

(4) คัดเลือกตัวแทนผู้นำศาสนาในเขตเทศบาล 1 ท่าน 
(5) ผู้นำองค์กรสตรี/ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน  

5.1.3 ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนและกลุ่ม/องค์กรในแต่ละหมู่บ้าน (ซึ่งใช้กลุ่ม

ตัวอย่างที่ผันแปรไปตามจำนวนหมู่บ้าน) ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
(1) สุ่มตัวอย่างหมู่บ้านร้อยละ 50 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่ อบต . และให้

ตัวแทนหัวหน้าครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 5 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  
(2) คัดเลือกตัวแทนสมาชิกกลุ่ม หรือคณะกรรมการกลุ่มในหมู่บ้าน หรือ ตัวแทน

ประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 10 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(3) คัดเลือกตัวแทนครูในโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ อบต. 2 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(4) คัดเลือกตัวแทนผู้นำศาสนา 1 ท่าน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(5) คัดเลือกตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 2 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(6) คัดเลือกตัวแทนข้าราชการในตำบล 3 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
(7) ผู้นำองค์กรสตรี/ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 

 

5.2 การประเมินผลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) 
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ร ูปแบบการสนทนากลุ ่ม (Focus Group) ซึ ่งกลุ่ม

ประชากรที่เป็นตัวแทนสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนจากกลุ่ม
ประชาชน และตัวแทนจากส่วนราชการ เป็นผู้ประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ส่วนเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผู้ประเมินผลในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ 
ตัวแทนชุมชน และตัวแทนกลุ่มองค์กรชุมชนหรือหมู่บ้าน และให้กลุ่มประชากรที่มีส่วนร่วมในการสนทนา
กลุ่มเป็นผู้ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.2.1 ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
การสนทนากลุ่มในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่ม 1) ประชุมสนทนากลุ่ม กับตัวแทนส่วนราชการในจังหวัด ได้แก่ สำนักงานจงัหวัด 

หอการค้าจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ปกครองจังหวัด พัฒนา
สังคมและสวัสดิการสังคมจังหวัด หรือส่วนราชการอ่ืนที่เห็นสมควร 

กลุ่ม 2) ประชุมสนทนากลุ่ม กับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มประชาชน 
ดังนี้ 
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1. ตัวแทนจาก อบต. จำนวน 5 แห่ง 
2. ตัวแทนจากเทศบาล จำนวน 2 แห่ง 
3. ตัวแทนกลุ่มในจังหวัดและประชาคม จำนวน 2-3 คน 
4. ผู้นำศาสนา/ครู 
5.2.2 ระดับเทศบาล  

5.2.2 การประชุมสนทนากลุ่ม กับกลุ่มบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน 4 ชุมชน ชุมชนละ1 คน รวม 4 คน 
2. ผู้นำกลุ่มในชุมชน 3 คน /สภาองค์กรชุมชน 
3. ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ เทศบาล 2 คน 
4. ผู้นำศาสนา 

5.2.3 ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล  

การประชุมสนทนากลุ่ม กับกลุ่มบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ตัวแทนกลุ่มในพื้นท่ี อบต. 5 กลุ่ม กลุ่มละ 1 คน /สภาองค์กรชุมชน  
2. ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 2 คน 
3. ตัวแทนหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ี อบต. 2 คน 
4. ผู้นำศาสนา 

 
5.3 การประเมินคุณสมบัติ: เกณฑ์ค่าคะแนนที่กำหนดไว้เพื่อเสนอ อปท. ที่สมควรได้รับ

รางวัลความเป็นเลิศในแต่ละประเภทรางวัล 

การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระดับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ระดับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นการประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
โดยนำผลรวมคะแนนการปฏิบัติงานจาก 3 ส่วน ได้แก่  

(1) ผลค่า T-Score ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ให้ค่าคะแนนร้อยละ 40 
(2) ผลค่าคะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ค่าคะแนนร้อยละ 30 
(3) ผลค่าคะแนนจากการลงพ้ืนที่ในการจัดประชุมสนทนากลุ่ม ให้ค่าคะแนน ร้อยละ 30  
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละระดับและแต่ละประเภทรางวัล  โดยมี

ผลรวมค่าคะแนนการปฏิบัติงานและ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้ 
เกณฑ์ค่าคะแนนที่กำหนดไว้เพื่อเสนอ อปท. ที่สมควรได้รับรางวัลความเป็นเลิศในแต่ละ

ประเภทรางวัล 
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(1) รางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 อบจ. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 ****ตั้งแต่ ร้อยละ 55.00-59.00 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
(2) รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มีเกณฑ์ 

ดังนี้ 
 อบจ. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 ****ตั้งแต่ ร้อยละ 50.00-54.00 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
(3) รางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีเกณฑ์ ดังนี้ 
 อบจ. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 ****ตั้งแต่ ร้อยละ 45.00-50.00 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
 

ถ้ามีจุดทศนิยมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปัดเป็น 1 
ในกรณีที่ได้คะแนน 44.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 45.00 
ในกรณีที่ได้คะแนน 49.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 50.00 
ในกรณีที่ได้คะแนน 54.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 55.00 
ในกรณีที่ได้คะแนน 59.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 60.00 
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ประเภทท่ี 1 รางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
ระดับเทศบาล 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเทศบาล ปรากฎผลตามตารางที่ 5.1 

 
ตารางที่ 5.1  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของเทศบาล และคะแนนรวม จำแนกรายเทศบาล  

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ลำดับ 
ที ่
 

ชื่อเทศบาล 
 
 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 

1 
 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก 
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

61.93 24.77 57.77 17.33 62.89 18.87 60.97 

2 
 

เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขา
สามยอด อ.เมือง จ.ลพบุร ี

60.51 24.20 56.67 17.00 62.89 18.87 60.07 

3 
 

เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.
เกาะคา จ.ลำปาง 

63.33 25.33 51.83 15.55 62.89 18.87 59.75 

4 
 

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัว
ช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

55.53 22.21 61.50 18.45 62.89 18.87 59.53 

5 
 

เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ปา่แมต 
อ.เมือง จ.แพร ่

54.60 21.84 62.66 18.80 62.89 18.87 59.50 

6 
 

เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย 
จ.เลย 

60.71 24.28 55.10 16.53 53.28 15.99 56.80 

7 
 
 

เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.
หน้าพระลาน อ.เฉลมิพระเกียรติ 
จ.สระบุร ี

56.40 22.56 60.29 18.09 53.28 15.99 56.63 

8 
 

เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บาง
กะดีอ.เมือง จ.ปทุมธาน ี

57.78 23.11 55.78 16.73 53.28 15.99 55.83 

9 
 

เทศบาลตำบลเวยีงเทิง ต.เวียง อ.
เทิง จ.เชียงราย 

59.76 23.90 51.33 15.40 53.28 15.99 55.29 
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ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ลำดับ 
ที ่
 

ชื่อเทศบาล 
 
 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 
10 
 

เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.หนอง
หนาม อ.เมือง จ.ลำพูน 

59.85 23.94 55.29 16.59 38.88 11.66 52.19 

11 
 

เทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ 
จ.ลำพูน 

57.87 23.15 48.15 14.45 48.48 14.55 52.14 

12 
 
 

เทศบาลตำบลนาจะหลวย  
ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย 
จ.อุบลราชธาน ี

54.77 21.91 58.24 17.47 43.68 13.11 52.49 

13 
 

เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง  
อ.เมือง จ.ตรัง 

54.70 21.88 46.33 13.90 53.28 15.99 51.76 

14 
 

เทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต อ.เมือง 
จ.ภูเก็ต 

54.57 21.83 45.75 13.73 43.68 13.11 48.66 

15 
 

เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ต.สะบ้า
ย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

56.92 22.77 36.44 10.93 43.68 13.11 46.81 

16 
 

เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สตัหีบ  
อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี

55.86 22.34 35.91 10.77 43.68 13.11 46.22 

17 
 

เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง  
อ.สอง จ.แพร่ 

54.57 21.83 48.39 14.52 34.08 10.22 46.57 

18 
 

เทศบาลเมืองตาคลี ต.ตาคลี  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์

56.35 22.54 34.12 10.23 34.08 10.22 43.00 

19 
 

เทศบาลตำบลแม่ยวม ต.แม่ยวม 
อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 

54.60 21.84 28.45 8.54 38.88 11.66 42.04 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน

ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ
เทศบาล ทั้ง 19 แห่ง พบว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีคะแนนรวม
ร้อยละ 60.97, เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 60.07, 
เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีคะแนนรวมร้อยละ 59.75, เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 59.53, เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง 
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จ.แพร่ มีคะแนนรวมร้อยละ 59.50, เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 
56.80, เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  มีคะแนนรวมร้อยละ 
56.63, เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.83, เทศบาลตำบล
เวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 55.29, เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.หนองหนาม 
อ.เมือง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 52.19, เทศบาลตำบลป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีคะแนนรวม
ร้อยละ 52.14, เทศบาลตำบลนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี  มีคะแนนรวม
ร้อยละ 52.49, เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีคะแนนรวมร้อยละ 51.76, เทศบาลตำบล
วิชิต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีคะแนนรวมร้อยละ 48.66, เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย  
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 46.81, เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มี
คะแนนรวมร้อยละ 46.22, เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ มีคะแนนรวมร้อยละ 46.57, 
เทศบาลเมืองตาคลี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีคะแนนรวมร้อยละ 43.00 และ เทศบาลตำบล
แม่ยวม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีคะแนนรวมร้อยละ 42.04 ตามลำดับ 

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เทศบาลต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 
60 ขึ้นไป จึงจะนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งเทศบาล
ที ่ผ ่านเกณฑ์ท ี ่กำหนดไว ้ ม ีจำนวน 5 แห่ง ได ้แก ่ เทศบาลเมืองทุ ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ ่งสง  
จ.นครศรีธรรมราช มีคะแนนรวมร้อยละ 60.97, เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง  
จ.ลพบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 60.07, เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีคะแนนรวม
ร้อยละ 59.75, เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 59.53 
และ เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ มีคะแนนรวมร้อยละ 59.50 ตามลำดับ 

และตั้งแต่ร้อยละ 54.50 - 59.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 56.80, เทศบาลตำบลหน้าพระลาน 
ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 56.63, เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บาง
กะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.83 และ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 55.29 ตามลำดับ  

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปรากฎผลตามตารางที่ 5.2 
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ตารางท่ี 5.2  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของ อบต. และคะแนนรวม จำแนกราย อบต. 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ลำดับ
ที ่
 

ชื่อองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (อบต.) 

 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 

1 
 

อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด 
อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์

58.63 23.45 53.86 16.16 65.58 19.67 59.29 

2 
 

อบต. สวนหม่อน ต.สวนหม่อน 
 อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

64.12 25.65 58.07 17.42 53.71 16.11 59.18 

3 
 

อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม  
อ.พล จ.ขอนแก่น 

62.29 24.92 56.92 17.08 53.71 16.11 58.11 

4 
 

อบต.นาดี ต.นาดี อ.เมือง 
จ.อุดรธาน ี

55.14 22.05 63.19 18.96 53.71 16.11 57.12 

5 
 

อบต.ไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กง
ไกรลาศ จ.สโุขทัย 

55.03 22.01 42.57 12.77 47.77 14.33 49.12 

6 
 

อบต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู  
จ.สตลู 

55.39 22.16 33.76 10.13 53.71 16.11 48.40 

7 
 

อบต.วังไทร ต.วังไทร อ.คลองข
ลุง จ.กำแพงเพชร 

55.65 22.26 50.51 15.15 35.91 10.77 48.19 

8 
 

อบต.พรหมนมิิต ต.พรหมนิมติ  
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ์

58.53 23.41 41.12 12.33 35.91 10.77 46.52 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน

ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 8 แห่ง พบว่า อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
มีคะแนนรวมร้อยละ 59.29, อบต. สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อย
ละ 59.18, อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18, อบต.นาดี ต.นาดี 
อ.เมือง จ.อุดรธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 57.12, อบต.ไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
มีคะแนนรวมร้อยละ 49.12 , อบต.กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 48.40 , 
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อบต.วังไทร ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร มีคะแนนรวมร้อยละ 48.19 และ อบต.พรหมนิมิต  
ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีคะแนนรวมร้อยละ 46.52 ตามลำดับ 

เมื่อนำคะแนนไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้าน  
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบต. ต้องมีค่าคะแนนรวมทั้ง  3 ส่วน มีผล 
การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป ปรากฏว่าไม่มี อบต. ผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ  

และตั้งแต่ร้อยละ 54.50 - 59.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีคะแนนรวมร้อยละ 59.29, อบต. สวนหม่อน 
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18 , อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล 
จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18 และ อบต.นาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 
57.12 ตามลำดับ 
 

ประเภทท่ี 2 รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครอืข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

  
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปรากฎผลตามตารางที่ 5.3 
 

ตารางท่ี 5.3  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของ อบจ.และคะแนนรวม จำแนกราย อบจ. 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ลำดับ
ที ่
 

ชื่อองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) 

 

การประเมินขั้นตน้ 
(40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 

1 อบจ.พิษณุโลก  55.04 22.02 55.96 16.79 61.62 18.49 57.29 
2 อบจ.สุพรรณบุรี 55.57 22.23 39.59 11.88 53.87 16.16 50.27 

3 อบจ.น่าน  56.99 22.80 43.68 13.10 46.13 13.84 49.74 
4 อบจ.ระยอง 49.56 19.82 60.78 18.23 38.38 11.51 49.57 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน
ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 4 แห่ง พบว่า อบจ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 57.29 ,  
อบจ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 50.27, อบจ.น่าน มีคะแนนรวมร้อยละ 49.74 และ อบจ.ระยอง 
มีคะแนนรวมร้อยละ 49.57 ตามลำดับ 

และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม อบจ. ต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 54.50 ขึ้น
ไป จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบจ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 57.29 

และตั้งแต่ร้อยละ 50.00-54.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
อบจ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 50.27 

ระดับเทศบาล 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ เทศบาล ปรากฎผลตามตารางที่ 5.4 
 

ตารางท่ี 5.4  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของเทศบาล และคะแนนรวม จำแนกรายเทศบาล 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ลำดับ 
ที ่
 

ชื่อเทศบาล 
 
 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 

1 
 

เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล 
จ.ข่อนแก่น 

63.72 25.49 68.15 20.45 59.14 17.74 63.67 

2 
 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะ
เรียง อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน 

62.52 25.01 57.96 17.39 59.14 17.74 60.14 

3 
 

เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง  
อ.เมือง จ.ยะลา 

53.25 21.30 62.26 18.68 59.14 17.74 57.72 

4 
 

เทศบาลตำบลเชียงคาน  
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 

54.64 21.86 58.49 17.55 59.14 17.74 57.14 

5 
 

เทศบาลเมืองสุพรรณบรุี  
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบรุี 

51.05 20.42 54.88 16.46 59.14 17.74 54.62 
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ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ลำดับ 
ที ่
 

ชื่อเทศบาล 
 
 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 
6 
 

เทศบาลตำบลเวยีงสา ต.กลาง
เวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 

56.98 22.79 46.58 13.97 59.14 17.74 54.51 

7 
 

เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข  
อ.เมือง จ.ชลบุร ี

40.78 16.31 68.15 20.45 59.14 17.74 54.50 

8 
 

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 
ต.กำแพงเพชร อ.รัตภมูิ จ.สงขลา 

52.15 20.86 43.11 12.93 59.14 17.74 51.54 

9 
 

เทศบาลตำบลชัยวารี ต.ขามเปี้ย 
อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 

62.24 24.90 43.21 12.96 38.25 11.47 49.33 

10 
 

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ต.เหมือง
ง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 

55.23 22.09 40.54 12.16 48.69 14.61 48.86 

11 
 

เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว 
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์

57.67 23.07 46.43 13.93 38.25 11.47 48.47 

12 
 

เทศบาลนครเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

60.45 24.18 40.90 12.27 38.25 11.47 47.93 

13 
 

เทศบาลตำบลสันผเีสื้อ ต.สันผเีสื้อ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

51.87 20.75 40.90 12.27 48.69 14.61 47.63 

14 
 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม ต.พนสั
นิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ี

56.14 22.46 41.62 12.49 38.25 11.47 46.42 

15 
 

เทศบาลเมืองสตลู ต.พิมาน  
อ.เมือง จ.สตลู 

51.25 20.50 44.22 13.27 38.25 11.47 45.24 

16 
 

เทศบาลเมืองแพรกษา ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

50.11 20.04 42.60 12.78 38.25 11.47 44.30 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน

ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ
เทศบาล ทั้ง 16 แห่ง พบว่า เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 63.67, 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีคะแนนรวมร้อยละ 60.14, เทศบาล
นครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มีคะแนนรวมร้อยละ 57.72, เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน  
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อ.เชียงคาน จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 57.14, เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี ่เลี ้ยง อ.เมือง  
จ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.62, เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน  
มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51, เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 
54.50, เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 51.54, 
เทศบาลตำบลชัยวารี ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด มีคะแนนรวมร้อยละ 49.33, เทศบาลตำบลเหมือง
ง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 48.86, เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว  
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีคะแนนรวมร้อยละ 48.47, เเทศบาลนครเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ มีคะแนนรวมร้อยละ 47.93, เทศบาลตำบลสันผีเสื ้อ ต.สันผีเสื ้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
มีคะแนนรวมร้อยละ 47.63, เทศบาลเมืองพนัสนิคม ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  มีคะแนนรวม 
ร้อยละ 46.42, เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 45.24 และ เทศบาล
เมืองแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ มีคะแนนรวมร้อยละ 44.30 ตามลำดับ 

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เทศบาลต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 
ขึ้นไป จึงจะนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งเทศบาล  
ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น มีคะแนน
รวมร้อยละ 63.67, เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีคะแนนรวม
ร้อยละ 60.14, เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มีคะแนนรวมร้อยละ 57.72, เทศบาลตำบล
เชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 57.14, เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
ต.ท่าพี่เลี ้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.62, เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง  
อ.เวียงสา จ.น่าน มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51 และ เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี   
มีคะแนนรวมร้อยละ 54.50 ตามลำดับ 

และตั้งแต่ร้อยละ 49.50 - 54.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และประชาสังคม จำนวน 1  แห่ง ได้แก่ 
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 51.54  

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปรากฎผลตามตารางที่ 5.5 
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ตารางท่ี 5.5  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของ อบต. และคะแนนรวม จำแนกราย อบต. 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน

ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 5 แห่ง พบว่า อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน มีคะแนนรวม
ร้อยละ 56.49, อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีคะแนนรวมร้อยละ 56.27 ,  
อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 54.40, อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้  
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีคะแนนรวมร้อยละ 52.92 และ อบต.เวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
มีคะแนนรวมร้อยละ 45.88 ตามลำดับ 

และเมื ่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ว ่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้าน  
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม อบต. ต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 
ร้อยละ 55 ขึ้นไป จึงจะนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ  
ซึ่ง อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน มีคะแนน
รวมร้อยละ 56.49 และ อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีคะแนนรวมร้อยละ 56.27 
ตามลำดับ 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ลำดับที ่
 

ชื่อองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (อบต.) 

 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 

1 
 

อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา  
จ.น่าน 

55.26 22.10 51.57 15.47 63.06 18.92 56.49 

2 
 

อบต.สักงาม ต.สักงาม  
อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

62.27 24.91 41.49 12.45 63.06 18.92 56.27 

3 
 

อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน  
จ.เชียงราย 

59.18 23.67 49.80 14.94 52.61 15.78 54.40 

4 
 

อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้  
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

52.61 21.04 64.09 19.23 42.17 12.65 52.92 

5 
 

อบต.เวียง ต.เวียง อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

49.61 19.84 44.62 13.39 42.17 12.65 45.88 
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และตั้งแต่ร้อยละ 49.50-54.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้
รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และประชาสังคม จำนวน 2  แห่ง ได้แก่  
อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 54.40 และ อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ 
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีคะแนนรวมร้อยละ 52.92 ตามลำดับ 
 

ประเภทท่ี 3 รางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปรากฏผลตามตารางที่ 5.6 

 
ตารางท่ี 5.6  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของ อบจ.และคะแนนรวม จำแนกราย อบจ. 

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ลำดับที ่
 

ชื่อองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) 

 

การประเมินขั้นตน้ 
(40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 
1 อบจ.สตลู  57.07 22.83 50.00 15.00 50.00 15.00 52.83 

 
จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน

ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งหมด 1 แห่ง พบว่า อบจ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 52.83 

และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม อบจ. ต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะ
นำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ ซึ่ง อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบจ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 52.83 

ระดับเทศบาล 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของ เทศบาล ปรากฎผลตามตารางที่ 5.7 
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ตารางท่ี 5.7  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของเทศบาล และคะแนนรวม จำแนกรายเทศบาล 

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ลำดับ 
ที ่
 

ชื่อเทศบาล 
 
 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนนรวม 
(100%) 

T W T W T W  
1 
 

เทศบาลเมืองบ้านสวน  
ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุร ี

57.28 22.91 61.81 18.54 56.02 16.81 58.26 

2 
 

เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

54.67 21.87 58.26 17.48 56.02 16.81 56.15 

3 
 

เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ 
อ.เมือง จ.นนทบุรี 

53.39 21.36 58.70 17.61 56.02 16.81 55.77 

4 
 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 

54.03 21.61 54.70 16.41 56.02 16.81 54.83 

5 
 

เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ลำพูน 

56.68 22.67 51.05 15.31 56.02 16.81 54.79 

6 
 

เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก  
อ.สะเดา จ.สงขลา 

55.46 22.18 52.18 15.65 56.02 16.81 54.64 

7 
 

เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

53.75 21.50 54.35 16.31 56.02 16.81 54.61 

8 
 

เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ปา่แดด 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

50.43 20.17 58.43 17.53 56.02 16.81 54.61 

9 
เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้  
จ.ลำพูน 

55.02 22.01 52.27 15.68 56.02 16.81 54.50 

10 
 
 

เทศบาลตำบลปลายพระยา  
ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา 
จ.กระบี ่

55.89 22.35 39.34 11.80 41.79 12.54 46.69 

11 
 

เทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย 

58.03 23.21 41.60 12.48 34.67 10.40 46.09 

12 
 

เทศบาลตำบลควนขนุน  
ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

51.31 20.52 39.77 11.93 41.79 12.54 44.99 

13 
 

เทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง 
อ.ละงู จ.สตูล 

56.60 22.64 27.54 8.26 27.55 8.27 39.17 
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จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน
ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ
เทศบาล ทั้ง 13 แห่ง พบว่า เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  มีคะแนนรวมร้อยละ 
58.26, เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 56.15, เทศบาลนคร
นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.77, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีคะแนนรวมร้อยละ 54.83, เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 
มีคะแนนรวมร้อยละ 54.79, เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 54.64, 
เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61, เทศบาลตำบล 
ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61, เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
มีคะแนนรวมร้อยละ 54.50, เทศบาลตำบลปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่   
มีคะแนนรวมร้อยละ 46.69, เทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 
46.09, เทศบาลตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง มีคะแนนรวมร้อยละ 44.99 และ 
เทศบาลตำบลกำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 39.17 ตามลำดับ 

เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม เทศบาลต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะนำเสนอ
ให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ ซึ่งเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 58.26, 
เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 56.15, เทศบาลนครนนทบรุี 
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.77, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด มีคะแนนรวมร้อยละ 54.83, เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน มีคะแนนรวม
ร้อยละ 54.79, เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 54.64, เทศบาลนคร
พิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61, เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61 และ เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีคะแนนรวม
ร้อยละ 54.50 ตามลำดับ 

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปรากฎผลตามตารางที่ 5.8 
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ตารางท่ี 5.8  
ผลค่าคะแนนทั้ง 3 ส่วนของ อบต. และคะแนนรวม จำแนกราย อบต. 

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ลำดับ
ที ่
 

ชื่อองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล (อบต.) 

 

การประเมิน
ขั้นต้น (40%) 

ความพึงพอใจ 
(30%) 

สนทนากลุ่ม 
(30%) 

คะแนน 
รวม 

(100%) T W T W T W 

1 
อบต.พลับพลาไชย ต.พลบั
พลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี

53.45 21.38 54.65 16.39 55.77 16.73 54.51 

2 
อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน 
จ. อุบลราชธาน ี

57.23 22.89 38.52 11.56 55.77 16.73 51.18 

3 
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.
เชียงราย 

54.12 21.65 56.83 17.05 38.45 11.54 50.23 

 
จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นการแจกแจงคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ค่าคะแนนจากการประเมิน

ขั้นต้น (ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและข้ันพัฒนา) ค่าคะแนนจากความพึงพอใจของประชาชน และค่าคะแนนจาก
การสนทนากลุ่ม โดยได้มีการแปลงจากค่าคะแนน T-score ของทั้ง 3 ส่วน เป็นค่าคะแนนร้อยละของ 
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้ง 3 แห่ง อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51, อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี  มีคะแนนรวมร้อยละ 
51.18 และ อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 50.23 ตามลำดับ 

และเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม อบต. ต้องมีค่าคะแนนรวมผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป จึงจะ
นำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ ซึ่ง  อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  มีคะแนน
รวมร้อยละ 54.51, อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 51.18 และ 
อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 50.23 ตามลำดับ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ มีความโดดเด่น โดยขอเสนอตาม
ประเภทรางวัลในแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
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1. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ระดับเทศบาล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
➢ เทศบาลที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

(2) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 
(3) เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
(4) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 

(5) เทศบาลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 
 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3 .ที่ตั้ง 103 ถนนชนปรีดา ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวนาถยา ชัยกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณเบอร์โทร 081-5975409 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการ การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง…เรียนรู้สู้

ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ซึ่งทุ่งสงเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำตรังและเป็นแหล่งน้ำประปา ตั้งอยู่บนแนวน้ำหลาก
เชิงเขา พ้ืนที่ มีลำคลองไหลผ่านหลายสายจากทิศเหนือ ความลาดเอียงทำให้กระแสน้ำไหลเร็วขึ้น หากระบาย
ไม่ทันจะทำให้น้ำท่วมได้ง่าย (น้ำท่วมซ้ำซาก) ปัญหาพ้ืนฐานของชุมชนในลุ่มน้ำตรัง คือ น้ำท่วมหนัก บนที่ลุ่ม
ท่วมนานตั้งแต่ต้นน้ำทุ่งสงถึงปลายน้ำที่ตรัง ถ้าเกิดน้ำท่วม จะมีผลกระทบต่อการขนส่งภาคใต้ตอนล่าง
ทั้งหมด จึงเกิดการริเริ่ม ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2549 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
นักวิชาการ สถานศึกษา รวมถึงภาคประชาชน และภาคีอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง ได้รวมตัวกันภายใต้การนำของ
นายอำเภอทุ่งสง ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งในปี 2549 เป็นปัญหาอันดับ 1 ของอำเภอ 
ทุ่งสง เกิดน้ำท่วมติดต่อกันถึง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต สร้างความเสียหาย

เทศบาลเมืองทุ่งสง  
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แก่ทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับความเสียหายเฉพาะในเขตย่าน
การค้า (ไม่รวมตำบลรอบนอก) มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท ทำให้เกิดการร่วมกันริเริ่มโดย
ใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ใช้การทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคีของเมืองภายใต้ความ
ร่วมมือของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และการนำของนายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในการบูรณาการ
งานในการจัดการประชุม ประสานงานเครือข่ายรอบทิศทาง และการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง ครั้งที่ 
5/2562 เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง เมือวันที่ 27 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง และได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม คือ 1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ 2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
ถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ 3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำเทศบาล 

 เป็นโครงการที่โดดเด่น อยู่ในระดับขั้นของการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 
ร ่วมประเมิน และร ่วมร ับผลประโยชน์ ตามระดับการมีส ่วนร ่วมของประชาชนของ IAP2 (Public 
Participation Spectrum) ทั้ง 5 ระดับดังนี้  

 1. การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) /ร่วมรับผลประโยชน์ คือ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง เพื่อให้
ประชาชนได้ร ับทราบและร ่วมดำเน ินกิจกรรมผ่านช ่องทางต่างๆ ด ังน ี ้  (1) www.tungsong.com,  
(2) www.thungsongcity.go.th, (3) เว็บไซต์ http://trang-basin.thaiwater.net/ เป็นข้อมูลสำหรับศูนย์
บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยเฉพาะ (4) Mobile Application “Thai Water” เป็น
คลังข้อมูลน้ำระดับประเทศ เพื ่อให้ประชาชนทั ่วไป (5) แฟนเพจเฟสบุ ๊ค เพจเทศบาลเมืองทุ ่งสง 
(6) กลุ่มไลน์ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) เทศบาลเมืองทุ่งสง 2) เครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม ทม.ทุ่งสง 3) อาสา
พัฒนาปากแพรก (7) รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เทศบาลเมืองทุ่งสง (8) สถานีจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง 
FM 105.5 Mhz, (9) จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (10) เอกสารคู่มือน้ำท่วมและแผ่นสติ๊กเกอร์เบอร์โทรสาย
ด่วนในการช่วยเหลือ 

 2. การปรึกษาหารือ (Consult) /ร่วมคิด และ ร่วมวางแผน คือ (1)เริ่มจากในวันที่ 
2 มีนาคม พ.ศ.2549 ทุกภาคีของเมืองทั้งหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ 
สถานศึกษา รวมถึงภาคประชาชน และภาคีอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยฯลฯ จึงได้รวมตัวกันภายใต้การนำของนายอำเภอทุ่งสง ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
แก้ปัญหา โดยกำหนดให้ปัญหาน้ำท่วมทุ่งสงเป็น “วาระท้องถิ่น” (2) ร่วมมือกับเครือข่ายการทำงานร่วมกัน
ระหว่างองค์กรหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ และระดับลุ่มน้ำ โดยในระดับพ้ืนที่ได้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์คลองทั้ง 4 
สายขึ้น โดยได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายระดับลุ่มน้ำ
และที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เช่น การประชุมร่วมกัน จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 

http://www.tungsong.com/
http://www.thungsongcity.go.th/
http://trang-basin.thaiwater.net/
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และทบทวนทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำฯตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน จำนวน 22 ครั้ง,มีการประชุม
ซักซ้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ในปี พ.ศ.2564 ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย รัฐ 
เอกชน มูลนิธิ สถาบันการศึกษา และประชาชนในชุมชน เพื ่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ซักซ้อมแผน
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยร่วมกัน กำหนดจุดอพยพ ศูนย์อพยพ การช่วยเหลือประชาชน  
การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น จำนวน 11 ครั้ง 

 3. การเข้ามาเกี ่ยวข้อง (Involve) /ร่วมวางแผน และ ร่วมดำเนินการ คือ 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม เกิดการร่วมเสนอ แนะนำ สู่การตัดสินใจ จนถึงร่วมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น (1) 
ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ และขยายความร่วมมือสู่การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณา
การ และได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของลุ่มน้ำตรัง (2) ร่วมขับเคลื่อนโครงการก่อสร้าง
อุโมงค์ร่วมคลองท่าเลาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแบบเป็นระบบและยั่งยืน (3) ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ด้านการสร้างจิตสำนึก สร้างองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการน้ำเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ (4) วิจัยแบบ มี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาคลองท่าแพ จำนวน 4 เรื่อง (5) จัดตั้งชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง ชุมทางแห่ง
การเรียนรู้และปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และการเตรียมการรับมือภัยพิบัติ (6). จัดรูป
ที่ดินอย่างง่ายเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์คลองท่าแพและป้องกันบรรเทาน้ำท่วม โดยชุมชนมีส่วนร่วม (7) 
กิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ และปลูกหญ้าแฝก (8) กิจกรรมทำฝาย (9) สร้างวังปลา (10) การซ้อมแผนป้องกันภัย
แบบบูรณาการ 

 4. ความร่วมมือ (Collaborate) /ร่วมดำเนินการ คือ หน่วยงานและบุคคลสำคัญที่
มีส่วนร่วมในการออกแบบ/นำโครงการนี้ไปปฏิบัติ จำนวน 30 หน่วยงาน ประกอบด้วย เครือข่าย ดังนี้  
1. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอทุ่งสง หัวหน้า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีฯสาขาทุ่งใหญ่ ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยาม
ยากสภากาชาติไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนครศรีธรรมราช กรมชลประทานตรัง กรมชลประทานนครศรีธรรมราช 
สถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในอำเภอทุ่งสง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แขวงทางหลวง
นครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) ทหาร, ตำรวจตระเวนชายแดน 2. องค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า,กฟผ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3. เครือข่ายลุ่มน้ำตรัง (ต้นน้ำ-ปลายน้ำ)
ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง เทศบาลเมืองทุ่งสง (ต้นน้ำ) จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาล
ตำบลนาตาล่วง (กลางน้ำ) จังหวัดตรัง เทศบาลเมืองกันตัง (ปลายน้ำ) จังหวัดตรัง 4.เครือข่ายเตือนภัยของมูล
นิธีอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ชุมชนตำบลนาหลวง
เสน-ถ้ำใหญ่ ชุมชนตำบลที่วัง ชุมชนตำบลเกาะขันธ์ 5. เครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ ชุมชน 20 ชุมชนในเขต
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เทศบาลเมืองทุ่งสง และย่านการค้า 6. องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ GIZ, IUC 7. เอกชนและภาคธุรกิจเอกชน 
/มูลนิธิในพื้นที่ ได้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท K Water ประเทศเกาหลี บริษัท 
SCG หจก.ผาทอง จำกัด มูลนิธิในพ้ืนที่  

 5. เสริมอำนาจให้ประชาชน (Empower) /ร่วมดำเนินการ/ร่วมประเมิน คือ เป็น
ขั้นที่ให้บทบาทประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง อาทิเช่น (1) แก้ไขปัญหาใหญ่ในการจัดรูปที่ดิน ซึ่งที่อ่ืน
ไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อน คือ ประชาชน
ชุมชนท่าแพใต้ ที่เสียสละที่ดิน โดยการถอนหลักหมุดแนวเขตที่ดินแนวริมคลองประมาณ 23 กว่าครัวเรือน  
เพื่อขยายคลองท่าแพให้กว้างขึ้น เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์อนุรักษ์คลองท่าแพและป้องกันบรรเทาน้ำท่วม นับเป็น
กรณีตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งการระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  
(2) ประชาชนชุมชนบ้านในหวัง เกิดการรวมตัวกันแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง กรณีแอมโมเนียรั่วไหลของบริษัท
ผลิตน้ำลงลำคลองท่าแพ ซึ่งทำให้เห็นถึงประชาชนมีความการหวงแหน เกิดการรับรู้ แก้ไข ร่วมกัน และการ
ตัดสินใจด้วยประชาชนเอง (3) การติดตามและประเมินผล โดย หน่วยงานภายใน คือ กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ ร่วมกับภาคประชาชน นางเสาวภา อินทรสุวรรณ นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ นายวรวิทย์  
โกสุวรรณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่แก้ปัญหาที่สำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาค
ประชาชน) พบว่าความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ ในระดับมาก 1. เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการเตรียม
ความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ค่าเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับมาก 2. เทศบาลเมืองทุ่งสง  
มีการประชาสัมพันธ์ จากแผ่นพับแนวทางการป้องกันน้ำท่วม และสติ ๊กเกอร์สายด่วนควรไว้ติดบ้าน  
มีประโยชน์กับท่าน ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก 3. การขุดลอกคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง สามารถ
ป้องกันปัญหาด้านอุทกภัย ค่าเฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังมีกระบวนการที่เน้นความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมประกอบด้วย  

  5.1 มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสังคม มีการส่งเสริมการเรียนรู้และกระบวนการ
สังคม อาทิ จัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ต้นน้ำ
ถึงปลายน้ำ การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ การจัดค่ายเยาวชน การตั้งกลุ่มอนุรักษ์คลอง การสร้างเครือข่าย
การทำงานร่วมกันทั้งลุ่มน้ำ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์คลอง 4 สาย การตั้งคณะทำงานเพื่อการวิจัยและสำรวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพ การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย
ระดับลุ่มน้ำและที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายใน
การประสานงานและดำเนินงานร่วมกันฯลฯ 

  5.2 การแต่งตั ้งคณะทำงานด้านกายภาพ เป็นการลงทุนเชิงกายภาพด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ อาทิ การสร้างอุโมงค์ร่วมคลอง การทำฝายชะลอน้ำ ประตูน้ำ 
แก้มลิง floodway การปรับเสาตอหม้อสะพานที่ขวางทางน้ำ จนสามารถดูแลระบบโครงข่ายน้ำ มีการติดตั้ง
สัญญาณเตือนภัยให้ประชาชน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง รวมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ร่วมคลอง ขยาย
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พ้ืนที่รับน้ำเพ่ิมประสิทธิภาพ การระบายน้ำ และเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำ และแก้มลิง จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างฝาย
มีชีวิตจำนวน 7 ตัว 

  5.3 เทศบาลเมืองทุ่งสง มีการดำเนินการภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย อำนาจ
หน้าที่ของเทศบาล และได้แต่งตั้งคำสั่งต่างๆ ในการบริหารจัดการ อาทิเช่น คำสั่ง จัดตั้งศูนย์อำนวยการ
เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอถทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในทุกๆปีคำสั ่งจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่ 992/2563 ลงวันที่ 26 มี.ค.2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำ
ตรัง 

  5.4 การติดตามและประเมินผล โดย กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับ
ภาคประชาชน นางเสาวภา อินทรสุวรรณ นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ นายวรวิทย์ โกสุวรรณ ซึ ่งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่แก้ปัญหาที่สำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง (ภาคประชาชน)  

(2) โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย  
 เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 

พ.ศ. 2558 พลเมืองที่มีจิตอาสาได้ดำเนินตรวจสารปนเปื้อนในอาหารที่วางจำหน่ายในตลาดสดเทศบาล
เมืองทุ่งสงและบริเวณโดยรอบพบว่ามีสารปนเปื้อนในอาหารคิดเป็นร้อยละ 7.81 เพื่อเป็นการแก้ไขและ
ป้องกันการจำหน่ายสินค้าที่มีสารปนเปื้อนในอาหาร ทางพลเมืองที ่มีจิตอาสาจึงได้จัดทำกิจกรรม
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง ในปี 2560 และได้พัฒนามาเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลเมืองทุ่งสง ในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในตลาดสด
เทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบมีความรู้ความเข้าใจในการสุขาภิบาลอาหารเพ่ิมขึ้น 
และสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารได้อย่างถูกต้อง และเพ่ือ
ดำเนินงานเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในอาหารในตลาดนัด ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณ
โดยรอบ 

 จากการประเมินระดับขั้นของการมีส่วนร่วมของโครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุข
ใจ ผู้บริโภคปลอดภัย พบว่า อยู่ในระดับขั้นของการร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน เนื่องจากคณะทำงาน
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นประชาชนในพื้นที่จึงทำให้มีส่ วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่
ร่วมริเริ่ม/เสนอโครงการ, ร่วมให้ข้อมูล, ร่วมวางแผนการดำเนินการ, ร่วมดำเนินการตามแผนที่วางไว้, 
ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกันโดยการบริโภคอาหารที ่ปราศจากสาร
ปนเปื้อน 

(3) โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2564 

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรไปสู่ความเป็นสังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทยเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายที่
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สำคัญ คือ ปี 2564 สังคมไทยเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และอีก 20 ปี ข้างหน้าในปี 2581 
สัดส่วนประชากรสูงอายุจะสูงขึ ้นถึงร ้อยละ 30 ของประชากรทั ้งหมด (สศช.,  2562) องค์การ
สหประชาชาติ คาดการณ์ว่าในปี 2593 ประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นกว่า 2,200 ล้านคน หรือ คิด
เป็นร้อยละ 20 ของประชากรโลก ภายในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ และมีประชากรผู ้ส ูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั ้งหมด ผลที ่ตามมาคือ  
วัยแรงงานรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นและการพึ่งพิงรายได้จากลูกหลานลดลง มีอัตราผู้สูงอายุที่
ต้องอยู่เพียงลำพังมากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้ น แรงงานในระบบลดน้อยลง 
ซึ่งอาจส่งผลด้านความเหลื่อมล้ำตามมา  

 1. เทศบาลเมืองทุ่งสงได้สำรวจสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ พบว่า มีผู้สูงอายุ
จำนวน 4,413 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.89 ของประชากรผู ้สูงอายุทั ้งหมด เทศบาลเมืองทุ ่งสงเข้าสู่  
ความเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ยังพบว่าในจำนวนผู้สูงอายุ 4,413 คน มี ดังนี้  

  1.1 ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จำนวน 4,259 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.51 
ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด  

  1.2 ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จำนวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.79 ของ
ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จำนวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.7 ของ
ประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด  

 2. การรองรับสังคมสูงอายุ โดยนโยบายและโครงการที่ดำเนินการจึงตั้งอยู่บน
หลักการที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ซึ่งจะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีการสนับสนุน
นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  โดยเฉพาะ
การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมสำหรับสังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จึงมีการเตรียมแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการนำ
นวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็น
สำคัญ เพื่อตอบโจทย์เชิงพ้ืนที่และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และความยั่งยืนในชุมชน  

 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งสง เน้นสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ผู ้สูงอายุทุกกลุ่ม คือ กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง  
การสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของการเข้าถึงการบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ ทั้งภายในและภายนอก
พื้นที่เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมรับผลประโยชน์ โดยใช้
ภาคีเครือข่ายในการร่วมบูรณาการเพื ่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลผู ้สูงอายุ ทำให้ผู ้สูงอายุมี  
การเสริมสร้างการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมด้วยประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้
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ผ ู ้ส ู งอาย ุของเทศบาลเม ืองท ุ ่ งสงสามารถเข ้าถ ึงการบร ิการข ั ้นพ ื ้นฐานในการดำเน ินช ีวิต  
ทุกด้าน ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามความเหมาะสม เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงมีนโยบายการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ภายใต้โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 4. เทศบาลเมืองทุ่งสงร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุทุกกลุ่ม คือ กลุ่มติดสังค ม กลุ่มติด
บ้าน และกลุ่มติดเตียง การสร้างเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของการเข้าถึงการบริการภาครัฐของผู้สูงอายุ  
ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นโครงการที่มีส่วนร่วมและโดดเด่นในทุกระดับ สร้าง
ต้นทุนและศักยภาพทางสังคมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน ร่วมรับผลประโยชน์ โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมบูรณาการและพัฒนา
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมและดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นการร่วมกันดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมริเริ่มหา
ปัญหา ความต้องการ หรือร่วมเสนอโครงการ ร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับโครงการ  
ร่วมตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบ ร่วมดำเนินการตามโครงการ ร่วมติดตามและประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ ตามระดับการมีส ่วนร่วมของประชาชน ตามหลัก IAP2 (Public Participation 
Spectrum) ทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 

  1) การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform)/ร่วมรับผลประโยชน์ 
   1.1 มีการแจ้งผลการประเมินข้อมูลสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ 

ย้อนกลับให้ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัวทราบ รวมทั้งการแจ้งข้อมูลการให้บริการดูแลระยะยาวใน
ผู้สูงอายุ แผนขั้นตอนการดูแลทุกครั้งก่อนดำเนินการในผู้ สูงอายุทุกครั้ง และประชาสัมพันธ์แนวทาง 
การแจ้งขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านนามบัตร 1669 

   1.2 มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู ้สูงอายุเรื ่องกิจกรรมในโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร เช่น การฝึกอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิและหน้าที่ของผู้สูงอายุ ความสนใจด้านต่างๆ ตามท่ีผู้สูงอายุต้องการ  

   1.3 สรุปผลการดำเนินงานให้แก่ผู ้สูงอายุ ผู ้ร ่วมดำเนินการทราบ และ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว้ปไซต์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงและภาคีเครือข่ายภาค
ชุมชน 

   1.4 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับประชาชน
ผ่านทางเวปไซต์ของเทศบาลเมืองทุ่งสงและการลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สูงอายุ ผู ้ดูแล และ
ครอบครัว 
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   1.5 มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์สิทธิ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่  
การยื่นคำขอลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 
การประสานความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที่พึ ่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นต้น การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ เป็นต้น ให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการ
อย่างทั่วถึง 

  2) การปรึกษาหารือ (Consult)/ร่วมคิด/ร่วมวางแผน 
   2.1 ข้อมูลปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนในแต่ละด้านจะส่งผ่าน

มายังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น การดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข เมื่อทีม
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CM), ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG), อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปากแพรก ทั้ง 20 ชุมชน 1 ย่านการค้า, อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
(อสบ.) อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน ได้ทำการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุแล้วเสร็จ จะมีการ
เสนอต่อทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการ
สาธารณสุข เพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหา และวางแผนการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ หรือแนวทาง  
การดำเนินการรักษา/ส่งต่อ การใช้นวัตกรรม Wrist band ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และ
การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุ 

   2.2.สำหรับปัญหาความต้องการของผู ้สูงอายุ ด้านอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพึ่งพาตนเองได้ตามความเหมาะสมจะนำมาบรรจุในกิจกรรมของโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อปรึกษาหารือ ตัดสินใจ
ให้ความเห็นชอบต่อโครงการ/กิจกรรม และนำมาดำเนินการต่อไป หรือส่งต่อข้อมูลไปยังชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง (ปี 2564 มีจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 660 คน) หรือนำไปทำกิจกรรมต่างๆ ผ่าน
กลุ่ม ชมรม เช่น กลุ่มเต้นบาร์สโลป์ ตารางเก้าช่อง (ชุมชนยุทธศาสตร์ ชุมชนเปรมประชา) ชมรมรำ
กระบอง (สวน ร.5) ชมรมรำไทยเก้ก (หน้าอำเภอทุ่งสง) ชมรมลีลาศ ชมรมพุทธสมาคม ชมรมข้าราชการ
บำเหน็จบำนาญอำเภอทุ่งสง (อาคารดำรงธรรมาภิบาล) เป็นต้น  

   2.3. มีการจัดประชุม เพื่อสอบถามความต้องการในการเข้าร่วมโครงการ
ของผู้สูงอายุ เพ่ือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู้สูงอายุเรื่องกิจกรรมใน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดของหลักสูตร เช่น การฝึกอาชีพ 
ความสนใจ โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
พัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นการช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น  เป็น 
การเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ โดยผ่านการถ่ายทอดภูมิความรู้ ประสบการณ์ รวมกลุ่มกัน 
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เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งการทำกิจกรรมร่วมกัน ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ผู้สูงอายุได้รับความรู้ การฝึกอาชีพ และถ่ายทอดภูมิปัญญา 

  3) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve)/การร่วมดำเนินการ/ร่วมประเมิน 
   เทศบาลเมืองทุ่งสง มีกลไกหลักในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานลดฅ 

ความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข โดยทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่
ด้านงบประมาณ การริเริ่มค้นหาปัญหา การจัดทำโครงการ การดำเนินการ การติดตามและประเมินผล 
นอกจากนั้นการดำเนินงานด้านสุขภาพในผู้สูงอายุได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงอีกด้วย เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนนักศึกษาจากโรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล
อย่างสม่ำเสมอเพ่ือช่วยในการดูแลการพยาบาลผู้สูงอายุ และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ที่ให้
การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร , กองกำกับการ 8, กองบังคับ 
การฝึกพิเศษ, กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ค่ายศรีนครินทรา), SME Bank, หจก.ผาทอง 
จำกัด และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 

   เทศบาลเมืองทุ่งสง มีกลไกหลักในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานมลด
ความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โดยให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาท 
ได้สะท้อนปัญหา ความต้องการ เครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง,ประธานชุมชน ประธานชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การริเริ่มสะท้อน
ปัญหา การจัดทำโครงการ งบประมาณ การดำเนินการ และร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล 

  4) ความร่วมมือ (Collaborate)/ร่วมดำเนินการ 
   การดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ได้รับความร่วมมือจาก

หลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภายนอกพื้นที หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยทุกฝ่ายมีบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน ดังนี้ 

   4.1 หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนด้านงบประมาณ 

   4.2 หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายภายในพื้นที่ ได้แก่ 
    4.2.1 เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการบริหาร

จัดการ และสนับสนุนงบประมาณ โดยมีกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม 
ขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
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    4.2.2 ทีมสหวิชาชีพจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
ทุ่งสง โรงพยาบาลทุ่งสง สหคลินิกประชาอุทิศ ประกอบด้วย แพทย์ 1 คน, พยาบาล 3 คน, เภสัชกร 1 
คน, นักกายภาพบำบัด 1 คน, แพทย์แผนไทย 1 คน, นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง (CM) 3 ราย, ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CG) 13 ราย และอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (อสบ.) 3 ราย มีหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุ การเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล การประเมินกิจวัตรประจำวันเพื่อแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง 
ติดสังคม และการประเมินภาวะสุขภาพ เพ่ือวางแผนการให้การดูแลอย่างเหมาะสม 

    4.2.3 ภาคีเครือข่ายภาคชุมชน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง , 
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปากแพรก, อาสาสมัคร
ฉุกเฉินชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน 1 ย่านการค้า เป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน มีหน้าที่สำรวจ 
รับแจ้งปัญหา รับความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือประสานต่อเทศบาลเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ  

    4.2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) สนับสนุนองค์ความรู้และ
นักวิชาการ ทำกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุ 

    4.2.5 การดำเนินงานเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำของผู ้สูงอายุ มิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกพื้นที่และ
ภายในพื้นที่ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ,ประธานชุมชน,สมาชิกสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง, 
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลปากแพรก , อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลปากแพรก เป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน 
ปัญหาต่างๆ รับความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อประสานต่อเทศบาลเมืองทุ่งสง กองสวัสดิการสังคม 
ขับเคลื ่อนกิจกรรมผู ้สูงอายุด้านคุณภาพชีว ิตผู ้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพผู ้ส ูงอายุ เพื ่อสร้างงาน  
สร้างรายได ้กระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ การให้บริการด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ หารือทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไข ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม  

  5) เสริมพลังให้ประชาชน (Empower)/ร่วมวางแผน/ร่วมดำเนินการ 
   เป็นขั้นตอนที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุดในการให้การมีส่วนร่วม 

การตัดสินใจ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อปัญหาและสุขภาพ ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ความรุนแรงของ
ปัญหาประโยชน์ที ่ได้รับ โดยเทศบาลเมืองทุ ่งสง หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายเป็นกลไกหลักใน  
การขับเคลื่อนให้ได้รับการพัฒนาดูแลอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน จากการดำเนินการลดความ
เหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุ ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพตัวเอง 
และกลุ่มที่อาจไม่มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพตัวเอง ต่างมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเองได้
อย่างเท่าเทียมกัน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างพลังทางบวก เนื่องจากการได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทุก
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มิติในระยะยาวบนฐานความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่น การให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น การให้
การช่วยเหลือโดยจากผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัวเอง และการได้รับความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยตัวเอง ทุกด้านเกิดการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี อัน
จะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข  

   การขับเคลื ่อนกิจกรรมผู ้สูงอายุ มิติเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
มุ ่งเน้นให้ผู ้สูงอายุเป็นผู ้ขับเคลื ่อนกิจกรรมสำหรับผู ้สูงอายุ มีการประชุมเพื ่อรับฟังความคิดเห็น  
ความสนใจ ความต้องการ ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กิจกรรมใน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า แต่ละโครงการได้เน้นภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี 

ส่วนร่วมในการดำเนินงานประกอบด้วย  
 (1) โครงการ การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง…

เรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน มีกลไกวิธีการ คือ  
  1) คือ เทศบาลเมืองทุ ่งสง มีบทบาทหลักเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื ่อน 

การดำเนินงานทุกรูปแบบ ประสานงานเครือข่ายรอบทิศทาง กำหนดให้ปัญหาน้ำท่วมทุ่งสงเป็น “วาระ
ท้องถิ่นร่วมกัน”วิธีแก้ปัญหาโดย การปรับเปลี่ยนแนวคิด (paradigm shift) ในการบริการสาธารณะเพ่ือ
แก้ปัญหาน้ำท่วม จากเชิงรับ มาสู่การจัดการน้ำเชิงรุกด้วย “การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมทั้งระบบลุ่ม
น้ำตรังแบบบูรณาการ” คือ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งระบบลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
โดยบูรณาการวิธีการจัดการใช้ทั้งวิธีเชิงกายภาพ กระบวนการทางสังคม และการฟื้นฟูระบบนิเวศบนหลัก
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

  2) เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เห็นความสำคัญของแผนผังภูมินิเวศ แผนการพัฒนา 
และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแก้ปัญหาอุกทกภัยของเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยใช้แผนผังภูมินิเวศเกี่ยวกับ
เรื ่องการจัดการน้ำ การจัดการดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  เป็นเครื ่องมือใน 
การบูรณาการ การจัดการผังดิน ผังน้ำ และผังชุมชน (ลุ่มน้ำแม่น้ำตรัง) พร้อมกับการฟื้นฟูระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ
ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เทศบาลเมืองทุ่งสง จึงเป็นที่แรกที่ได้นำแผนผังภูมินิเวศมาใช้ในการบริหาร
จัดการน้ำ ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงจึงดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แตกต่างจากการแก้ปัญหาอุกทกภัยส่วนใหญ่ของที่อ่ืนที่เน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพเป็นหลัก
ไม่ได้คำนึงถึงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม แต่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ให้ความสำคัญและได้คำนึงถึงระบบนิเวศ
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และสิ่งแวดล้อมในการทำงานบูรณาการมาตลอด จนเกิดกระบวนการเรียนรู้และมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมิติ
ใหม่ๆ ในด้านของสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน เยาวชน และบุคลากร เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 3) มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีการเตือนภัยที่ทันสมัยมาใช้ สามารถแจ้ง
เตือนภัยล่วงหน้าได้ อย่างน้อยสองชั่วโมง เมื่อมีเทคโนโลยีเหล่านี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถ ตรวจสอบ
ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า จากเครื่องโทรมาตร ซึ่งติดตั้งอยู่ตามต้นน้ำของเมืองทุ่งสง ซึ่งมีทั้งของสสน. และมูลนิธิ
อาสาเพ่ือนพ่ึง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย สามารถเข้าตรวจสอบดูปริมาณน้ำฝน และสามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้า 7 วัน และคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ 3 วัน ทำให้เทศบาลสามารถรู้ว่าขณะเกิดภัย (เมื่อเกิดเหตุ
ฝนตกหนัก) สามารถ รู้ถึงปริมาณน้ำฝนมาก น้อย หรือเพิ่มขึ้น แต่ละชั่วโมงกี่มิลลิเมตร สามารถคาดการณ์ได้
ว่าน้ำจะท่วมเมืองทุ่งสง ภายในเวลากี่นาที หรือชั่วโมง ซึ่งคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเกิดการป้องกันภัยและ
แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมให้ทำการอพยพ ได้อย่างทัน ท่วงที  ซึ ่งสามารถแจ้งเตือน
ล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ทำให้ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เสียหายลดน้อยลงมาก 
เทศบาลเมืองทุ ่งสงถือได้ว ่าเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำเพื ่อเตือนภัยพิบัต ิมา  
บูรณาการร่วมกับเครือข่าย นวัตกรรม ฯ จึงได้ออกอากาศเผยแพร่ผ่านข่าวสามมิติ ช่อง 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2564 เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอ่ืนๆ ในประเทศ 

 4) ไม่ดูปัญหาเฉพาะพื้นที่ท้องถิ่นตนเองแต่มองปัญหาทั้งระบบลุ่มน้ำ (ข้ามเขต
พื้นที่รับผิดชอบ) การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำตรังเป็นทางเลือกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการทำงานของ
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือของหน่วยงานระหว่างพ้ืนที่ข้ามจังหวัด ตั้งแต่ต้น
น้ำตรัง (อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) กลางน้ำ และปลายน้ำ (จังหวัดตรัง) ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมใน
การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำตรัง แก้ปัญหาทั้งด้านกายภาพและด้านสังคม มีลงนาม
ความร่วมมือ มีคณะทำงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื ่อนโครงการกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง  
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองทุ่งสง (ต้นน้ำ) เทศบาลตำบลนาตาล่วง (กลางน้ำ) จังหวัดตรัง เทศบาลเมืองกันตัง 
(ปลายน้ำ) จังหวัดตรัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 จังหวัด ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา และภาคประชา
สังคม เพื ่อให้เกิด การเรียนรู ้และการเตรียมความพร้อมและการเผชิญเหตุร่วมกันเป็น “ทุ ่งสงโมเดล” 
(กำหนดให้ในการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติของอำเภอทุ่งสงเป็นต้นแบบ) จึงมีความแตกต่างจากส่วนกลาง 
ท้องถิ่น ท้องที่อื่น มีความโดดเด่นและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นในการปฏิบัติงานได้ก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุด 

 5) นโยบายชัดเจนมีความต่อเนื่อง เทศบาลเมืองทุ่งสงโดยผู้บริหารมีนโยบายท่ี
ชัดเจนใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ เพราะการแก้ปัญหาทั้งระบบไม่สามารถ
ดำเนินการสำเร็จได้เพียงท้องถิ่นเดียวด้วยข้อจำกัดด้านเทคนิค งบประมาณ บุคลากร และพื้นที ่ จึงได้
ประสานงาน ประชุมปรึกษาหารือการแก้ปัญหากับภาคีเครือข่าย มีการลงนามความร่วมมือแบบบูรณาการลุ่ม
น้ำตรัง และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยความช่วยเหลือจากหลายองค์กร
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เครือข่าย ปัจจุบันนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

 6) มีการทำงานเชิงรุกไม่รอรัฐบาลกลางมาแก้ไขปัญหาให้ โดยเริ่มต้นจากเทศบาล
เมืองทุ่งสงที่มองปัญหาทั้งระบบทุกมิติ ท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองก่อนด้วยการใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการ 
เทศบาลเมือง ทุ่งสงสามารถบูรณาการได้ทั้งระดับท้องที่ ท้องถิ่น เครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และ
ประชาชนมาร่วมกันแก้ไขปัญหา (ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับการบริหารงานจัดการ เนื่องจากไม่มีใคร
ใหญ่กว่าใคร จึงนับเป็นนวัตกรรมการบริหารแนวใหม่ของการบูรณาการที่เทศบาลเมืองทุ่งสงทำสำเร็จ) ทำให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการของเทศบาลเมืองทุ่งสงมาโดย
ตลอดมีการพูดคุยปัญหาร่วมกันกำหนดเป็นวาระของเมืองที่สำคัญ ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในการ
แก้ปัญหาใน มิติด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับและผลักดันช่วยเหลือสนับสนุน
ทร ัพยากร ในการบร ิหาร บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์เคร ื ่องม ือเคร ื ่องใช ้ การบร ิหารจ ัดการ  
องค์ความรู้ทางวิชาการ ผ่านการดำเนินงานของเครือข่ายตามภารกิจอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  
มีการติดตามประเมินผล มีการสร้างความรู้ เกิดการเรียนรู้เข้าใจและจิตสำนึกของทุกภาคส่วนในการร่วมต้าน
ภัยพิบัติ ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

 7) มีการจัดทำผังน้ำและแผนที่น้ำ มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ
แบบ บูรณาการ และดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ผังน้ำประกอบด้วย ทิศทางน้ำไหล สิ่งกีดขวางทาง
น้ำ แหล่งน้ำ โทรมาตร ฝาย ทำนบ สะพาน พิกัด GPS ทำให้รู้สิ่งกีดขวางทางน้ำอยู่บริเวณใด และสามารถเข้า
ไปแก้ปัญหา ระบายน้ำได้ทันท่วงท ีและนำไปใช้ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อไป มีโครงการที่นำผัง/
แผนที่น้ำมาเป็นเครื ่องมือในการดำเนินงาน เช่น โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำควนกรด โครงการ 
ขุดคลองท่าแพ ช่วงที่ 2 (โครงการขุดลอกคลองสายย่อยเพื่อเชื่อมต่อคลองท่าแพ ช่วงที่ 2 ลงสู่แม่น้ำตรัง 
โครงการแก้มลิงบ้าน นาขี้เป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลควนกรด โครงการก่อสร้างอุโมงค์ร่วมคลอง ช่วงที่ 2 (ตั้งแต่สี่แยก
ตลาดเกษตร - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) 

 8) ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการน้ำทั ้งลุ ่มน้ำตรัง ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอาสาเพื ่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สสน. ทั้งในภาวะปกติ และภาวะ
วิกฤต เป็นกลไกเชื ่อมต่อระหว่างนโยบายระดับประเทศสู ่การปฏิบัติในพื ้นที ่ ทั ้งในระดับลุ ่มน้ำ ด้วย  
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ บริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกิดจากภัยพิบัติ และประสานความความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำร่วมกันของทั้ง 2 จังหวัดในลุ่มน้ำตรัง 
และระดับชุมชน โดยร่วมกับเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตำบลถ้ำใหญ่-ตำบลที่วัง อำเภอ 
ทุ่งสง และชุมชนตำบลเกาะขันธ์ โดยมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ 
ให้พร้อมสำหรับการใช้งานในระดับพื้นที่ ประสานให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานใน
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พ้ืนที่รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น 

 9) มีการดำเนินการบรรจุโครงการต่างๆที่แก้ปัญหาน้ำท่วมไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยเมือง ทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั ่งยืน โดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้าน
กระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และจัดสรรงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ประชุม ประสาน ความร่วมมือจากเครือข่าย ฯ เพื่อของงบประมาณมาดำเนินการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามภารกิจหน้าที ่ ในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2,458,742.16 บาท (ภายใต้โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ,โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการน้ำเทศบาล) และในปี 2563 มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จำนวน 
5,245 ราย รายละ 2,000 บาท (ตามประกาศเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้) จำนวนเงินทั้งสิ้น 10,490,000 บาท 

(2) โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ได้มี กลไก เครื่องมือ 
หรือวิธีการที่ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน  

 โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ขับเคลื่อนผ่านภาคีเครือข่าย
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 3 ประเภท ได้แก่ 1. ภาคประชาชน ผ่านชมรมคุ้มครองผู้บริโภค 2. 
ภาครัฐ จำนวน 6 แห่ง และ 3. ภาคสถาบันการศึกษา 

(3) โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2564 มีกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการที่ภาคประชาสังคมเข้ามา 

มีส่วนร่วมในการทำงาน คือ  
 1) เทศบาลเมืองทุ่งสง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานทุกรูปแบบ ประสานงานเครือข่าย

รอบทิศทาง กำหนดให้ปัญหาผู้สูงอายุเป็น “ปัญหาของชุมชน ทุกคนต้องร่วมกัน” เทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ทอดทิ้งใครไว้
เบื้องหลัง วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาโดย ใช้กลุ่มเครือข่ายมาช่วยขับเคลื่อน ในการบริการสาธารณะเพื่อแก้ปัญหา
ผู้สูงอายุ จากเชิงรับ มาสู่การจัดการดูแลผู้สูงอายุเชิงรุก ด้วย “กลุ่มเครือข่ายด้านสาธารณสุขและจิตอาสา” คือ 
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.), หมอครอบครัว (แพทย์, จนท.ด้าน
สาธารณสุข, อสม.), อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care giver), อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น, อาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.), 
โรงพยาบาลทุ่งสง, โรงเรียนทุ่งสงเซ็นเตอร์การบริบาล โดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) มีจำนวน 257 
คน โดยมีตัวแทนประชาชนที่มีจิตอาสาจากทุกชุมชน ซึ่ง อสม. 1 คนจะดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ของตนเองจำนวน 10 ครัวเรือน หรือตามสัดส่วนของอสม.ในพื้นที่นั้นๆ หมอครอบครัว โดยมีแพทย์/
พยาบาลจากโรงพยาบาลทุ่งสง /สหคลินิกประชาอุทิศและพยาบาล/จนท.สาธารณสุขฯของเทศบาล
ร่วมกับอสม.ที่รับผิดชอบครัวเรือนนั้นๆ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care gover) ที่ผ่านการอบรมตาม
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หลักสูตรของกรมอนามัย จำนวน 13 คน จะดูแลผู้สูงอายุ/บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดย Care giver 
จำนวน 1 คน ดูแลผู้สูงอายุ/บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 5 คน นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น (อสบ.) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่เกี ่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระย ะยาว 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค), ชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง,ชุมชน 20 ชุมชนและ 1 ย่านการค้า, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ,
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 2) ใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนมาดำเนินการ ของผู้สูงอายุ เครือข่าย 
ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ชมรม อสม. และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ
งานดูแลผู ้ส ูงอายุแบบมีส ่วนร่วมทำให้ลดงบประมาณในการดำเนินโครงการของเทศบาล เช่น 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สนับสนุนงบประมาณมาดำเนินพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
ผ่านหลากหลายกิจกรรม จำนวนงบประมาณ 280,000 บาท ซึ่งเป็นงบสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุน
สุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ดำเนินการจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ใน  
การดำเนินการดูแลผู้สูงอายุยังได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในด้านการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพ โดยกลุ่มองค์กรและชุมชนได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการด้านการส่งเสริม
การออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสงในการดำเนิน
กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการดึง
ศักยภาพของผู้สูงอายุ ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ นำมาสอนเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน ผ่าน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่มเครือข่ายด้านสาธารณสุขและจิตอาสาต่างๆ ที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชนทุกกลุ่ม สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการดูแลผู้สูงอายุได้มากยิ่งขึ้น  

  3) ใช้นวัตกรรม Wrist band มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีการเตือนภัย
ที่ทันสมัยมาใช้ สามารถแจ้งเตือนภัยสุขภาพของผู้สูงอายุล่วงหน้าได้  นวัตกรรมการจัดทำ Wrist 
Band ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย การยืนยัน
ตัวตนกรณีผู้ป่วยไม่รู ้สึกตัว และช่วยในการติดตามผลการรักษา การใช้งาน ผู้พบเหตุ/ญาติ/บุคลากร
การแพทย์ Scan QR Code ใต้สายรัดข้อมือ สามารถอ่านประวัติข้อมูลผู้ป่วย โรคประจำตัว การแพ้ยา 
การรักษา ได้ กดโทรเพื ่อขอความช่วยเหลือ Call 1669 ซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุสามารถทราบพิกัดของ 
ผู้โทรในขณะที่อยู่กับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ลดช่องว่างในการเข้าถึง
บริการกรณีอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

 4) ความถี่และความต่อเนื่องในการให้บริการ นอกจากจะมีเครือข่ายในการดูแล
ผู้สูงอายุแล้วเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดบริการเจ้าหน้าที่ให้บริการค้นหาผู้สูงอายุเพื่อคัดแยกกลุ่มผู้สูงอายุ 
ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียงทุกวัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงจะมีความถี่ในการให้บริการตาม
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แผนการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้บริการวัดสัญญาณชีพ ประเมินและสอบถามอาการและให้คำแนะนำ หาก
พบความผิดปกติจะส่งต่ออาการให้พยาบาล นอกจากนี้ มีการให้คำแนะนำ การพยาบาล เช่น ทำแผล  
ใส่สายให้อาหารทางสายยาง ใส่สายสวนปัสสาวะ หรือหากพบว่าเกินศักยภาพของพยาบาลปรึกษาแพทย์
ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ หรือส่งต่อโรงพยาบาลทุ่งสง โดยใช้บริการรถพยาบาลของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ซึ่งให้บริการฟรีในเขตอำเภอทุ่งสง  

(4) ดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ดังนี้ 
 1) กลุ ่มติดสังคม ได้มีการจัดศูนย์ฟิตเนสผู ้สูงอายุโดยเฉพาะ และมีอุปกรณ์ 

การออกกำลังกายติดตั้งทุกชุมชน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ รัชกาลที่ 9 ที่เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การออกกำลังกายได้  นอกจากนี้  
กองสวัสดิการได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 
เพื ่อให้กลุ ่มผู ้สูงอายุติดสังคม ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความมีคุณค่า ส่งเสริมสุขภาพจิต  
สร้างอาชีพ สร้างความสามัคคีในกลุ่มมีการลงเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และเป็น จิตอาสาในการแจ้ง
เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ได้มีการประเมินภาวะซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย พบว่าผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม
ไม่มีภาวะโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย และกลุ่มผู้สูงอายุได้มีการจัดกลุ่มออกกำลังกายตามความถนัดของ
ตนเอง เช่น ไม้กระบอง ตารางเก้าช่อง กลองยาว รำไทเก๊ก รำพัด ซึ่งช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดย
สรุปเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคม ครอบคลุมทุกมิติ  

  2) กลุ่มติดบ้าน ติดเตียงหรือกลุ่มอ่ืนที่มีภาวะพึ่งพิง ได้มีการจัดบริการเยี่ยมบ้าน 
โดยร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งสง สหคลินิกประชาอุทิศ โดยมีการเยี่ยมโดยสหสาขาวิชาชีพ มีการนำเสนอเคส
ก่อนเยี่ยมบ้าน และประเมินอาการผู้ป่วยขณะเยี่ยม ให้คำแนะนำ หรือให้การรักษา รักษาพยาบาล หรือ
นัดญาติไปรับยาหรือว ัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที ่ผ ู ้ส ูงอายุข ึ ้นทะเบียนสิทธิ ์การรักษา  ฝึกทำ
กายภาพบำบัด หรือนวดกล้ามเนื ้อเพื ่อการรักษา และนัดให้มาทำกายภาพบำบัดที ่คลินิก โดยใช้
รถพยาบาลของเทศบาลคอยรับส่ง โดยต้องมีญาติดูแลระหว่างทำกายภาพบำบัดหรือแพทย์แผนไทย  
นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด -19) มีการรับวัคซีนป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่าง ร.พ.ทุ่งสง สหคลินิกประชาอุทิศ และเทศบาลเมืองทุ ่งสง  
ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และญาติผู้ดูแลจำนวน 1 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงได้รับการ
ฉีดวัคซีนที่บ้านจำนวน 83 ราย ส่วนที่เหลือญาตินำไปฉีดเองที่โรงพยาบาล 

 3) มีการดูแลผู้สูงอายุเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล
วิชาชีพจากโรงพยาบาลทุ่งสง พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข จากสหคลินิก
ประชาอุทิศ และมีแพทย์เป็นที ่ปร ึกษา และเภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักว ิชาการสาธารณสุข  
นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดย
แต่ละวิชาชีพทำหน้าที ่ในบทบาทของตนและประสานการดูแล และส่งต่อกรณีเกินศักยภาพและ  
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Consult เมื่อพบปัญหา กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้รับหนังสือรับรองความพิการ แพทย์สามารถออกใบรับรอง
ความพิการในส่วนที่แพทย์สามารถออกให้ได้ยกเว้นเป็นการออกใบรับรองความพิการของแพทย์เฉพาะ
ทางก็จะมีการนัดผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื ่อตรวจและออกใบรับรองความพิการ ส่วนการเดินทางไป
โรงพยาบาลสามารถขอใช้รถพยาบาลเพ่ือไปพบแพทย์ตามนัดได้ฟรี เมื่อได้ใบรับรองความพิการมาแล้วจะ
ส่งต่อให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อส่งเรื่องไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการได้รับเบี้ย
สงเคราะห์ผู้พิการ ส่วนด้านการดูแลต่อเนื่องก็จะมีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด แพทย์
แผนไทย ก็ยังช่วยเหลือให้การดูแลและเยี่ยมบ้านตามแผนการดูแลที่ทีมกำหนดจากการประชุมกลุ่มใน
การนำเสนอผู้ป่วยเฉพาะราย 

 4) มีแผนการอพยพและลำเลียงผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยนำรายชื่อผู้สูงอายุที่
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย (อุทกภัย) และสำรวจความต้องการในการอพยพไปยังศูนย์พักพิง จำนวน 19 ราย 
จัดทำแผนที่ สรุปข้อมูลและพิกัด เสนอข้อมูลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ นำเสนอข้อมูลในแผน
ฝึกซ้อมภัยพิบัติเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 5) มีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข ) เป็น
พ้ืนที่สำหรับการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญา การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและ
เป็นพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
ซึ่งเนื้อหาการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมและความต้องการของผู้สูงอายุ หลักหลักสูตรของโรงเรียน
เกิดมาจากการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นของผู้สูงอายุตามความต้องการของผู้สูงอายุ มิใช่การกำหนด
จากเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้สูงอายุทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมรณ์ สังคม  
ให้ผู้สูงอายุได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข โดยมีจุดเด่น คือ ความ
เป็นเลิศด้านเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ และความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
สุขภาพผู้สูงอายุ บทบาทของภาคประชาสังคม ได้แก่ ข้าราชการบำนาญอำเภอทุ่งสง ชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองทุ่งสง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม ) คณะกรรมการชุมชน 20 ชุมชน ภาคเอกชน ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) ภาครัฐ ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง  โรงพยาบาลทุ่งสง ตชด.42 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรวมถึง  
การปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสาด้านการสันทนาการ ด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายให้แก่
ผู้สูงอายุ จนถือได้ว่า เครือข่ายที่เข้มแข็งจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จที่สำคัญของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข) จึงเป็น
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพลิกบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้พึ่งพาความช่วยเหลือจากผู ้อ่ืน
กลายเป็นตัวละครสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ ผู้สูงอายุเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
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เป็นโครงการที่สร้างต้นทุนและศักยภาพทางสังคม ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่เน้นการมีส่วนร่วม ร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมบูรณาการและพัฒนา 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น มี

ความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการ การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง…เรียนรู้สู้ภัย
พิบัติอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ ประกอบด้วย  

 1) เป็นแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้กับกรณีเทศบาลเมือง
ทุ ่งสง เป็นโครงการระดับเมืองเพื ่อป้องกันน้ำท่วม (Urban Innovation for Flood Protection) เป็น
มาตรการไม่เน้นสิ่งก่อสร้าง (Non-Structural Measure) หลักสำคัญคือความพยายามในการนำองค์ความรู้
ความเข้าใจด้านสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของเมืองมาร่วมแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา
เพ่ือแสวงหามาตรการบรรเทาความรุนแรง จากภาวะน้ำท่วมในอดีตที่ปริมาณฝนเพียง 40-50 มิลลิเมตรต่อวัน 
ทำให้น้ำท่วมขังในชุมชนเมืองนานหลายวัน ให้ขยายขีดความสามารถในการรับและบรรเทาผลกระทบจากน้ำ
ท่วมให้มากที่สุด 

  โครงการระดับเมืองอันเป็นแนวความคิดใหม่ซึ่งใช้กับกรณีเทศบาลเมืองทุ่งสง นั่นคือ 
การปรับโครงสร้างของเมือง (Urban Restructuring) เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ โดย
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขโครงข่ายระบบระบายน้ำของเมือง เพ่ือผันน้ำที่ไหลบ่าจากภูเขาทางด้านเหนือให้ระบาย
ออกจากเมืองไปทางใต้ให้มากที่สุดและเร็วที่สุด ผลของการสำรวจพบว่า แนวทางรถไฟจากชุมทางทุ่งสงไป
จังหวัดตรัง มีความเอียงลาดของระดับดินที่ดีและเป็นทิศทางผันน้ำลงสู่โครงข่ายลุ่มน้ำตรังที่สั้นที่สุดและ 
ดีที่สุด 

  ในปี พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย และได้รับ
อนุญาตให้เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถใช้พ้ืนที่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ งานปรับปรุงร่องน้ำ
จึงเริ ่มดำเนินการด้วยตนเอง กระทั ่งได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
319,100,000 บาท พัฒนาและขยายร่องระบายน้ำริมทางรถไฟออกไปในพ้ืนที่นอกเขตเทศบาล กระทั่งบรรจบ
โครงข่ายของแม่น้ำตรังที่เทศบาลตำบลที่วัง 

  ดังนั้น การปรับโครงสร้างของเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำ โดย
ปรับเปลี่ยนและแก้ไขโครงข่ายระบบระบายน้ำของเมือง เป็นแนวความคิดใหม่หรือนวัตกรรมเมืองเพ่ือป้องกัน
น้ำท่วม ที่ยังไม่เคยมีการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเมืองไหนในประเทศไทยใช้งานแบบ
นี้ เทศบาลเมืองทุ่งสงจึงเป็นกรณีแรกที่นำแนวความคิดนี้มาใช้ได้อย่างดี โดยประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
เพิ ่มขึ ้นจากความสามารถในการรับปริมาณฝนในอดีต ขนาด 40-50 มิลลิเมตรต่อวัน เพิ ่มขึ ้นเป็น 200 
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มิลลิเมตรต่อวัน เทียบเท่ากับปริมาณฝนที่เกิดจากพายุโซนร้อนหรือใกล้เคียงกับระดับพายุไต้ฝุ่นระดับ 1 ซึ่ง
กรุงเทพฯ ยังทำไม่ได้ จึงเป็นความสำเร็จของเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน กล่าวได้ว่าเทศบาลเมืองทุ ่งสงใช้นวัตกรรมทางความคิดนี้โดยไม่ได้ใช้เงิน
สุรุ่ยสุร่าย และสามารถเป็นต้นแบบให้เมืองต่างๆนำไปใช้ได้  

(2) โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย 
 โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นโครงการที ่มี  

ความยากและความท้าทายในแง่ของการนำเอาภาคประชาชนในพื้นที่มาทำงานร่วมกันภายใต้ชมรม
คุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ และให้เกิด  
การพัฒนาต่อยอดไปสู่โครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ภายในชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง และ
ที่สำคัญโครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีต่อยอดและพัฒนาโครงการ/กิจกรรม จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาของชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง  

(3) โครงการพัฒนาการดูแลผู ้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2564 ได้มีความยากหรือความท้าทายของโครงการ/กิจกรรม 
ที่โดดเด่น คือ  

 1) เทศบาลเมืองทุ ่งสงดำเนินกิจกรรมการดูแลผู ้สูงอายุด้านสาธารณสุข  โดย 
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การป้องกันโรค การเข้าถึงบริการสุขภาพ การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ  
การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง มีความโดดเด่น และเป็นเลิศด้านการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส เนื่องจาก
การดำเนินกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุขนั้น ไม่ใช่เพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะสำเร็จได้  

 2) การดำเนินการโดยการบูรณาการและได้ความร ่วมมือจากหลากหลาย
หน่วยงานในทุกๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ เมือง ตำบล ชุมชน ครอบครัว บุคคล เป็นปัจจัย
สำคัญที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้การดำเนินงานสำเร็จและยั่งยืน ตระหนักและมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือให้ผู้สูงอายุได้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และมีคุณค่าใน
ตัวเอง  

 3) การให้บริการตามหลักสาธารณสุขทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
และควบคุมโรค รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่ทั่วถึงและครอบคลุม โดยได้รับการมีส่วนร่วมจากทุก
ส่วน ได้แก่ บุคลากรวิชาชีพ องค์กร/ชมรมในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว เพ่ือให้
ผู้สูงอายุยังคงความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองและสามารถทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานและขั้นสูง
ได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุด  
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 4) การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียงหรือผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดสมองโดยใช้นวัตกรรม wrist band ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้เห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงกลุ่มที่
ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะมีปัญหาเรื่องความจำ และการสื่อสาร จึงได้
คิดค้นนวัตกรรมที่จะสามารถเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ได้ 
เป็นการสร้างความเท่าเทียมในการสื่อสารด้านสุขภาพได้เท่ากับผู้ป่วยอ่ืน นำไปสู่กับดำเนินการช่วยเหลือ
และรักษาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงได้เกิดเป็นนวัตกรรม wrist band ขึ ้น เพื ่อเป็นช่องทาง 
การเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยโดยตรง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นไปอย่ างรวดเร็ว ลดภาวะแทรกซ้อน
หรือโอกาสเสียชีวิตได้ นวัตกรรม Wrist band มีข้อมูลจะถูกเก็บไว้บน Cloud ของ MEiD ในรูปแบบของ 
QR code ที่แสดงอยู่บนWrist band เมื่อต้องการใช้งาน หรือต้องการรับรู้ข้อมูลของบุคคลที่สวมใส่ 
สามารถสแกน QR code ที่แสดงอยู่บน Wrist bandMEiD ได้ทันที จึงเป็นหนึ่งในวิธีการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้สวมใส่ได้โดยตรง 

 5) มีการถอดบทเรียนการดูแลผู้สูงอายุด้านสาธารณสุข โดยมีการร่วมประชุมกัน
ระหว่างเทศบาลเมืองทุ่งสง ตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง 
ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (CM) ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้านตำบลปากแพรก ทั้ง 20 ชุมชน 1 ย่านการค้า เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและร่วมกันถอดบทเรียน
จากทุกภาคที่มีส่วนร่วม เพื่อร่วมกันเห็นชอบและร่วมกันปรับปรุงพัฒนาต่อยอด เพื่อเทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้ดำเนินงานผู้สูงอายุต่อไปอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สูงอายุและชุมชน 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมา

นั้น พบว่า 
(1) โครงการ การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง…เรียนรู้สู้ภัย

พิบัติอย่างยั่งยืน  
 ผลการดำเนินงานการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพด้านสังคมแบบบูรณา

การ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ส่งผลให้มีระบบระบายน้ำที่ดี มีระบบเตือนภัยแก่ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้
ลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมจึงมีแนวโน้มลดลงทุกปี หรือไม่มีเลย 
และไม่มีผู้เสียชีวิต และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ำไม่ท่วมเมืองทุ่งสงทั้งๆ ที่เกิดน้ำท่วมในหลายอำเภอ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดสถิติดังตาราง  
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เหตุการณ์น้ำท่วมในอดีต
พื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง 

(วัน/เดือน/ปี) 

ปริมาณน้ำฝน 
สะสมสูงสุด

รายวัน 
(มิลลิเมตร) 

ระยะเวลาระบายน้ำ
ในคลองในพื้นที่

เทศบาลเมืองทุ่งสง
(ชั่วโมง) 

มูลค่า 
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการลดลงของ
มูลค่าความเสียหาย

เม่ือเทียบกับ ปี 2549 

2549  50-60 3 วัน 250 (มีความเสียหายสูงสุด) 

5 มกราคม 2560 259 12 ชั่วโมง 50,595,016 79.76 
4 มกราคม 2562 215.40 4 ชั่วโมง 4,693,878 98.12 

30 พ.ย.-3 ธ.ค. 2563 334.80 8 ชั่วโมง 1,041,055 99.58 

  
นอกจากจะส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล แล้วยังก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำตรัง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ ฯ: ทำให้ระดับ
ความกว้างขวางครอบคลุมเกิดผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 100%  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
จากภาพกราฟมูลค่าความเสียหาย(น้ำท่วม) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ในกรณีปีการเกิด

น้ำท่วม น้อยที่สุดในปี *2563*กรณีไม่รวมค่าเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(น้ำท่วม) เพราะเนื่องจาก
เป็นปีแรกในการเยียวยาฯ ครัวเรือนละ 2 ,000 บาท จำนวน 5,245 ราย เป็นเงิน 10,490,000 บาท 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จะมีมูลค่าความเสียหายเหลือเพียงแค่ 1,041,055 บาท ร้อยละการลดลงของมูลค่า
ความเสียหายเมื่อเทียบกับ ปี 2549 คิดเป็น ร้อยละ 99.58 ดังนั้น ถือว่าบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
ทั้งหมดที่ผ่านมา โดยที่แนวโน้ม (เส้นประ) ของมูลค่าความเสียหาย(น้ำท่วม) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
สามารถลดลงทุกปีตามกราฟ มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพ่ือต่อยอด  
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ปี พ.ศ.

ภำพที่ 1 กรำฟมูลคำ่ควำมเสยีหำย(น้ำท่วม) ของเทศบำลเมืองทุ่งสง  
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1. มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินงาน และนำมาถ่ายทอดแก่หน่วยงาน อปท. 
ต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงได้รับ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน 

2. สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติใน 3 เป้าหมาย 
ได้แก่  

SDG 13: การรับมือการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทศบาลใช้กระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ เพ่ือต่อสู้กับข้อจำกัดด้านงบประมาณและขอบเขตภารกิจ จนสามารถบรรเทา
ภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม  

SDG 17: ความร่วมมือในการมุ่งสู่เป้าหมาย เทศบาลส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วน
เสนอแนวทาง ปัญหาความต้องการในการพัฒนาเมือง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ในการขับเคลื่อน
กิจกรรม ไปสู่การแก้ไขปัญหาของเมืองเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

SDG 11: ความยั่งยืนของเมืองและชุมชน โดยลดมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
จากอุทกภัย ให้เมืองทุ่งสงมีความปลอดภัย มั่นคง และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

3. เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยมี
หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง ตั้งแต่ปี 2558 ถึง ปี 2565 จำนวน 25 คณะ 

4. หน่วยงานที่เคยถูกถ่ายทอดความรู้ และได้นำไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง อาทิ 
เทศบาลตำบลนาตาล่วง ซึ่งเป็นเครือข่ายของสายน้ำลุ่มน้ำตรัง (กลางน้ำ) ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการของเทศบาลเมืองทุ่งสง แล้วนำแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำไปริเริ่ม ปรับเปลี่ยน 
พัฒนา และต่อยอดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกิดการประสานงานต่างๆและเกิดเป็นโครงการ ได้แก่ 
โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะภายในเขตตำบลนาตาล่วง โครงการการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขัง 
โครงการก่อสร้างแก้มลิงทุ่งน้ำผุด โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้ำตรัง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสระหนองเดา-แก้งลิงทุ่งน้ำผุด โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ
หนองเถียะ หมู่ที ่ 2 โครงการสร้างแนวป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพนังกั้นน้ำ โครงการคลองสวยน้ำใสจาก 
การที ่เทศบาลเมืองทุ ่งสงดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองทุ ่งสงแบบบูรณาการ ส่งผลประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม มีหน่วยงาน ท้องถิ่นอื่นมาศึกษาดูงาน และนายกเทศมนตรีได้นำ 
องค์ความรู้ไปบรรยายในเวทีต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการใน
ระดับประเทศ, เทศบาลเมืองทุ่งสงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
เมืองที่ยั ่งยืน พ.ศ. 2564 ด้านน้ำ (Clean Water) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์หรือเป็น
นวัตกรรม และไม่เหมือนกับที่อื่นเป็นโมเดลต้นแบบระหว่างประเทศ,โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้รับ
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รางวัล KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ, รางวัลที ่ 3 ประเภท อปท.ที ่มีการบริหารจัดการที ่ดี ประจำปี 2559  เรื ่อง 
การจัดการน้ำเชิงนิเวศด้วยฝายมีชีวิต รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวอย่างที่ดี อันดับ 1 แก่หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย และ
นวัตกรรม ฯ ได้ออกอากาศเผยแพร่ผ่านข่าวสามมิติ ช่อง 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ
ท้องถิ่นอ่ืนๆ ในประเทศ  

5. มีรางวัลเป็นเครื่องการันตีจากสถาบันต่างๆ ดังนี้  
- เทศบาลเมืองทุ ่งสงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย รับรางวัลอาเซียน 

ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พ.ศ. 2564 (ASEAN ESC Award 2021) ด้านน้ำ (Clean Water) ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรม และไม่เหมือนกับที่อ่ืนเป็นโมเดลต้นแบบระหว่างประเทศ 

- โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพได้รับรางวัล KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรม
ท้องถิ่น ประจำปี 2564 จากสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการอนุรักษ์พิทักษ์คลองท่าแพ 

- รางวัลที ่ 3 ประเภท อปท. ที ่มีการบริหารจัดการที ่ด ี ประจำปี 2559 เรื ่อง  
การจัดการน้ำเชิงนิเวศด้วยฝายมีชีวิต  

- ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวอย่างที ่ดี อันดับ 1 แก่หน่วยงานและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภาคใต้ของประเทศไทย 

นวัตกรรม ฯ ได้ออกอากาศเผยแพร่ผ่านข่าวสามมิติ ช่อง 3 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 
2564 เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับท้องถิ่นอ่ืนๆ ในประเทศ  

มิติด้านต่างๆ ก่อนดำเนินการนวัตกรรม หลังดำเนินการนวัตกรรม 
1.การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการระบายน้ำ โดยปรับ 
เปลี ่ยนและแก้ไขโครงข่าย
ระบบระบายน้ำของเมือง 
 

การรองร ับปร ิมาณฝนในอดีต 
ขนาด 40 -50 มิลล ิเมตรต่อวัน 
ระบายน้ำภายใน 2-3 วัน 

รองรับปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเป็น 200 มิลลิเมตร
ต่อวัน สามารถระบายน้ำได้เฉลี่ยภายใน 4-8 
ช่ัวโมงล่าสุดในปี 2563 เกิดน้ำท่วม มีปริมาณ
น้ำฝนสะสมสูงสุดรายวันจำนวน 334.80 
มิลลิเมตร ซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์น้ำท่วม
เม ืองทุ ่งสง แต่สามารถระบายน้ำได้เร็ว
ภายใน 8 ช่ัวโมง 

2. มิติด้านเศรษฐกิจ 
- ลดความเสียหายในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน  

ปี 2549 มูลค่าความเสียหายสูงสุด
จำนวน 250 ล้านบาท (ข้อมูลจาก
ชมรมธนาคาร) 

- ปี 2560 มูลค่าความเสียหาย50,595,016 
บาท ร ้อยละการลดลงของม ูลค ่าความ
เสียหายเมื่อเทียบกับ ปี 2549 คิดเป็นร้อย
ละ 79.76  
- ปี 2562 มูลค่าความเสียหาย 4,693,878 
บาท ร ้อยละการลดลงของม ูลค ่าความ
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มิติด้านต่างๆ ก่อนดำเนินการนวัตกรรม หลังดำเนินการนวัตกรรม 
เสียหายเมื่อเทียบกับ ปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 
98.12 และไม่มีผู้เสียชีวิต  
- ปี 2563 มูลค่าความเสียหายลดลงเหลือ 
1,041,055 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 เมื่อ
เทียบกับ ปี 2549 และไม่มีผู้เสียชีวิต  
 - ปี 2564 น้ำไม่ท่วมเมืองทุ่งสงทั้งๆ ที่เกิด
น ้ ำ ท ่ ว ม ใ น ห ล า ย อ ำ เ ภ อขอ ง จ ั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มูลค่าความเสียหายจาก
(น้ำท่วม) ของเทศบาลเมืองทุ ่งสงสามารถ
ลดลงทุกปี และไม่มีผู้เสียชีวิต 

3. มิติด้านเทคโนโลย ี
- ระบบการเตือนภัย  

ก่อนมีศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ ่มน้ำ
ตรังและไม่มีระบบเตือนภัยที่ทันสมัย 
เทศบาลได้เฝ้าติดตามปริมาณน้ำฝน 
พายุ ฝนจากการแจ้งเตือนของกรม
อุตุนิยมวิทยา และการเฝ้าระวังจาก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัย จาก
ต้นน้ำ ลำคลอง สามสายหลัก ซึ่งไหล
ผ่านเขตเทศบาลเมืองทุ ่งสง เราไม่
สามารถคาดการณ์ปร ิมาณน้ำฝน
สะสม และคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 
อาศัยการเฝ้าระวังและการสังเกตจาก
สถานการณ์น้ำฝน บริเวณต้นน้ำคลอง
ท่าเลา ว่าฝนตกหนักมากน้อยต่อเนื่อง
เป็นเวลากี่วัน กี่ช่ัวโมง 
สรุปคือ ก่อนมีระบบเทคโนโลยี เราไม่
สามารถคาดการณ์และแจ้ งเต ือน
ประชาชนให้อพยพได้ทันท่วงท ี

สรุปคือ หลังมีศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังและ
มีเทคโนโลยีระบบเตือนภัยที ่ทันสมัย เทศบาล
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าน้ำจะท่วมเมืองทุ่ง
สง ภายในเวลากี่นาที หรือชั่วโมง ซึ่งคาดการณ์ได้
อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู ่ในจุด
เสี่ยงภัยน้ำท่วมให้ทำการอพยพ ได้อย่างทัน ท่วงที 
ซึ่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 
ทำให้เตรียมพร้อมได้ทันท่วงทีส ่งผลให้ความ
เสียหาย แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนน้อยลง
มาก เปรียบเทียบในปี 2563 เกิดปัญหาน้ำท่วม
หนักในจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม 
อำเภอร่อนพิบูลย์ไม่ได้มีระบบการเตือนภัยทำให้มี
ผู้เสียชีวิต 21 รายในจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่
อำเภอทุ ่งสงได้มีระบบการเตือนภัยทำให้ไม่มี
ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ลดความเสียหาย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4. มิติด้านสิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
มุ ่งเน้นด้านกายภาพ โครงสร้าง
พื้นฐานเป็นหลัก ในการแก้ไข ทำ
ให้การบริหารจัดการน้ำไม่เกิด
ความยั ่งยืน ระบบภูมินิเวศและ

ได้นำแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่ยั ่งยืน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่การปฏิบัติจริง
โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญโดยใช้แผนผัง
ภูมินิเวศเกี ่ยวกับเรื ่องการจัดการน้ำ  การ
จัดการดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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มิติด้านต่างๆ ก่อนดำเนินการนวัตกรรม หลังดำเนินการนวัตกรรม 
ความหลายทางชีวภาพของคลองมี
น้อย ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์  

และสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการบูรณา
การการจัดการผังดิน ผังน้ำ และผังชุมชน 
(ลุ่มน้ำแม่น้ำตรัง) พร้อมกับการฟื้นฟูระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
เน้นการจัดการน้ำเชิงลุ ่มน้ำทั ้งระบบโดย
อาศ ัยกลไกของแผนพัฒนาท้องถิ ่นและ
แผนผังภูมินิเวศ เพราะฉะนั้นแผนผังภูมินิเวศ
จ ึ ง เป ็น เคร ื ่ องม ือทางย ุทธศาสตร ์ท ี ่ มี
ความสำคัญอย่างยิ ่ง เทศบาลจึงมีการให้
ความร ู ้แก่ประชาชนในชุมชน น ักเร ียน 
เยาวชน บุคลากรของเทศบาล มีหลักสูตร
ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติให้กับนักเรียน ส่งผลให้
เกิดการเรียนรู้เข้าใจ ทำให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการฟื้นฟูและรักษาระบบภูมินิเวศ 
เช่น ชุมชนมีส่วนร่วม (สร้างวังปลาชุมชนเพื่อ
การอนุรักษ์ปลาพื้นถิ่น กิจกรรมเรียนรู้ระบบ
นิเวศวิทยาคลองท่าแพ โดยดำเนินโครงการพี่
จากมทร.ศรีวิชัยสอนน้องมัธยมจากร.ร.มัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ สร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพในคลองมากขึ้น เช่น ปลาท้องถิ่นที่มี
น้อยและกำลังหายไปแล้วกลับมาเพิ ่มขึ้น 
จำนวนสายพันธุ์ปลาในคลองท่าแพเป็นปลา
พื ้นถิ ่น ทั ้งสิ้น 39 ชนิด,จำนวนสัตว์ไม ่มี
กระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในคลองในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงมีเพิ่มขึ้น,สามารถพบชนิด
พันธุ ์พืชน้ำ จำนวน 13 ชนิด นอกจากนี้ได้
เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ท้ัง 4 สายคลอง เพื่อเฝ้า
ระวังดูแลรักษาคลองให้ได้รับการดูแลทำให้
ไม่เกิดความเสื่อมโทรม ทำให้ โรงเรียนมัธยม
ได ้ร ับรางว ัล KPI New Gen สร ้างสรรค์
นว ัตกรรมท้องถ ิ ่น ประจำป ี 2564 จาก
สถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการอนุรกัษ์
พิทักษ์คลองท่าแพ 
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มิติด้านต่างๆ ก่อนดำเนินการนวัตกรรม หลังดำเนินการนวัตกรรม 
จึงเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ใช้แผนผัง
ภูมินิเวศเป็นเครืองมือในการบริหารจัดการ
น้ำอย่างยั่งยืน 

5.มิติด้านสังคม  
 
 
 
 
 
 

ขาดการวางแผนการช่วยเหลือและ
ดูแลกลุ ่มผ ู ้ เปราะบาง ทำให้ไม่
สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงท ี
 
 
 

ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะ
ป้องก ันป ัญหาน ้ำท ่วมอย ่างเท ่าเท ียมกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง จำนวน 6,446 ราย 
เทศบาลไม่ได้ละเลย มีการวางแผนช่วยเหลือทั้ง
ด ้ านสาธารณส ุ ข การอพยพ โดยการ
ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง รวมถึง
ผู้ป่วยจากโรคโควิดด้วย ลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการป้องกันภัยพิบัติ และขาด
การมีส ่วนร ่วมในการเฝ ้าระวัง 
ป้องกันภัยพิบัติ ต่างคนต่างเอา 
ตัวรอด 

เกิดจิตสำนึก ชุมชนและเครือข่ายเกิดการ
เรียนรู้สู้ภัยพิบัติร่วมกัน เกิดความตื่นตัวใน
การป ้องก ัน เตร ียมพร ้อมร ับภ ัยพ ิบ ั ติ  
ช่วยเหลือก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัย และหลัง
เกิดภัย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในการเข้าถึง
บริการภาครัฐ  

เทศบาลแก้ไขปัญหาเพียงลำพัง 
การแก ้ ป ัญหาจ ึ ง ไม ่ ส ามารถ
ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ
ด้วยข้อจำกัดงบประมาณ อำนาจ
หน ้ าท ี ่ และนอกเหน ื อพ ื ้ นที่
ดำเนินการเกินกว่าอำนาจการสั่ง
การของเทศบาล 
 
 

เกิดความร่วมมือการทำงานของเครือข่ายใน
การบูรณาการป้องกันภัยพิบัติทั้งระบบลุ่มน้ำ
ตรัง ทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของเมืองทุ่ง
สง ประสบความสำเร ็จ เป ็นผลอย่างเป็น
ร ู ป ธ ร ร ม  
ลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  
- เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เป็น

หลักในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ร้อยละ 100 
- เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่ลุ่มน้ำตรัง 

จำนวน 570,852 คน 

 
(2) โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย ได้มีผลลัพธ์การดำเนนิงาน 

คือ 
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1. ผลการตรวจพบว่าสารปนเปื้อนในอาหารภายในตลาดนัด ตลาดสดเทศบาลเมือง
ทุ่งสงและบริเวณโดยรอบ พบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2558 พบสารปนเปื้อนคิด
เป็นร้อยละ 26.52 ปี พ.ศ. 2559 พบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 26.91 ปี พ.ศ. 2560 พบสารปนเปื้อนคิด
เป็นร้อยละ 22.23 ปี พ.ศ. 2561 พบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 7.81 ปี พ.ศ. 2562 ตรวจพบสารปนเปื้อน 
คิดเป็นร้อยละ 4.00 และปี พ.ศ. 2563 ตรวจพบสารปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 3.63 และปี พ.ศ. 2564 พบสาร
ปนเปื้อนคิดเป็นร้อยละ 3.40 

2. โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา 
ดูงาน ของหน่วยงานและสถานบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน  

3. การพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ก่อให้เกิดโครงการ
ใหม่ๆ เช่น โครงการส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน (HAS), โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ 
น้ำคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง, โครงการเฝ้าระวังคุณภาพประปาดื่มได้ ประปาหยอดเหรียญชุมชน 
ประปาชุมชนและตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติและตู้น้ำดื่มในโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  และ
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำประปาผลิตโดยท้องถิ่น น้ำประปาภูมิภาคในชุมชน และ  
ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นต้น 

(3) โครงการพัฒนาการดูแลผู ้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2564 ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น กรณีของ
นางสาวสายใจ อินทรสุวรรณ เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผู้ป่วยไม่สามารถเดินได้ แขนขาซีกขวา 
อ่อนแรง มีปัญหาด้านการทรงตัว เป็นผู้สูงอายุติดบ้าน มีการติด wrist band เพื่อเฝ้าดูแลรักษาอย่าง
ใกล้ชิด โดยอสม. เยี่ยมบ้าน ส่งต่อผู้ป่วยให้กับทีมหมอครอบครัว ประเมินอาการเบื้องต้น ประสาน Care 
giver ให้ช่วยดูแล ประสานพยาบาล นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยประเมินอาการและให้การดูแล
ต่อเนื่อง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ให้การดูแล จัดสภาพแวดล้อม ดูแลอาหาร การออกกำลังกาย เพ่ิม
กำลังกล้ามเนื้อแขนและขา ฝึกการลุกนั่ง ตามที่นักกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยสอน เมื่อสามารถ
นั่งได้ฝึกกล้ามเนื้อขา เพิ่มแรงต้านเพื่อให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงเตรียมพร้อมสำหรับการลุกเดิน ฝึกยืนลง
น้ำหนัก ฝึกเดินบนราวจับ เมื่อก้าวเดินได้ดีฝึกใช้เครื่องช่วยเดินสี่ขา (Walker) ปัจจุบันมีการประเมิน
กิจวัตรประจำวัน (ADL) เท่ากับ 18 คะแนน กำลังกล้ามเนื้อ แขน ขา ใกล้เคียงปกติ สามารถกลั้นอุจจาระ 
ปัสสาวะได้ จากผู้สูงอายุติดบ้านพัฒนาการดีขึ้นสู่ผู้สูงอายุติดสังคม สร้างความดีใจและความสุขให้กับ
ผู้สูงอายุและครอบครัว 

ผลลัพธ์การดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
คุณภาพชีวิตภายใต้การดำเนินงาน ดังนี้  

1. มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ในการรวมตัวกันของผู้สูงอายุ ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของ
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ตน นำมาพัฒนาต่อยอดในผลงานของผู้สูงอายุให้มีความทันสมัย สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อตอบโจทย์
ปัญหาและความต้องการผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ 

2. โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีกำลังใจในการใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีในวิถีแห่งพุทธธรรม สามารถแก้ไข
ปัญหาและดูแลตนเองให้ถึงพร้อมในทุกด้าน มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่ยั่งยืน  

3. เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ให้ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3,609 คน เพ่ิมข้ึนรายใหม่ 291 คน ลดลงจากการเสียชีวิต 68 คน 

4. จัดให้มีกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง 
ทุ่งสง (ปี 2564 มีจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 660 คน) กลุ่มเต้นบาร์สโลป์ ตารางเก้าช่อง (ชุมชน
ยุทธศาสตร์ ชุมชนเปรมประชา) ชมรมรำกระบอง (สวน ร.5) ชมรมรำไทยเก้ก (หน้าอำเภอทุ่งสง) ชมรม
ลีลาศ ชมรมพุทธสมาคม ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอทุ่งสง (อาคารดำรงธรรมาภิบาล)  

5. การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้สูงอายุ เช่น การทำกลองยาว (ชุมชน
ยุทธศาสตร์) 

6. จัดบริการพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อกลุ่มผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ได้แก่ การทำทาง
ลาด การทำราวจับลิฟต์ ในที่สาธารณะ  

7. จัดสวัสดิการชุมชน การเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื ่อได้รับค่านอน
โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยสวัสดิการการกู้เงิน สวัสดิการค่าจัดการศพ การดูแลสภาพแวดล้อมชุมชน  
สร้างหรือซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุผู้ยากไร้  

8. จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุให้ได้รับบริการรักษาและส่งต่อเพ่ือการรักษาอย่างรวดเร็ว 

9. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงานมีรายได้ พึ่งพาตนเองมากกว่าการรอรับการสงเคราะห์ใน
รูปตัวเงินเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุติดสังคม กลุ่ม 
ติดบ้านได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการมีงานทำ มีรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  การสร้างรายได้
และอาชีพ ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์โดยผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การทำไม้กวาดจากก้านมะพร้าว การทำ
น้ำยาล้างจาน นวัตกรรมที่เน้นการนำเอาวัสดุอุปกรณ์หรือของที่ทิ้งนำมาทำให้เกิดสิ่งใหม่และนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การนำขยะมาใช้ใหม่ใช้ซองกาแฟที่ทิ้งแล้วมาทำกระเป๋า ตะกร้าใส่ของ แจกัน
ต่างๆ ลูกประคบแผนไทย การทำอาหารพื้นถิ่นเหนียวไก่ค่ัว เป็นต้น  

การพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง โดย
เข้าถึง ทั้งด้านอารมณ์ กายและจิตใจในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุ ทำให้การทำงานของ
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เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมท่ีมีความเท่าเทียมและเกิดความโปร่งใส ซึ่งการนำทุนทางสังคม 
ศักยภาพชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายทุกภาคส่วน และใช้ข้อมูลในการกำหนด
แนวทางการดำเนินงานภายใต้การดำเนินงานผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆให้มีประสิทธิภาพ อันจะทำให้
เกิดศักยภาพในการพัฒนางานกิจกรรมและบริการที่เอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ชุมชนจะ
สามารถจัดการตนเองในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ผู้สูงอายุ ครอบคลุม ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และ สุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ผู้สูงอายุสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  

5.5 ข้อสังเกตอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาโครงการและขยายผลโครงการสู่ความต้องการของประชาชน นอกจากนั้น  
ยังได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับดีเลิศ 

 
 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง เทศบาลเมืองเขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน นางสาววันเพ็ญ เปรมมาก ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลเมือง 

เขาสามยอด เบอร์โทร 089-8014837 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) โครงการเขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้วยกลไกพลเมือง 
 โครงการเขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้วยกลไกพลเมือง เป็นโครงการที่

มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชนและโครงการต่างๆ ของ อปท. ให้
ได้มากที่สุด เป็นการมุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนเป็น Active citizen ผ่านนโยบาย 5 + 1 คือ 
5 นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายด้านคุณภาพชีวิต นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านสิ ่งแวดล้อม 
นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการบริการและการบริหารจัดการ และ + 1 นโยบายเร่งด่วน คือ 
นโยบายการเฝ้าระวังโรคระบาด การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ผ่านกระบวนการ
ดำเนินงานวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และสร้างการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน การติดตาม การประเมินและตรวจสอบการดำเนิน เพ่ือให้ประชา

เทศบาลเมืองเขาสามยอด 
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ชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถเข้าถึงบริการของ อปท. ได้อย่างง่ายและท่ัวถึง ผ่านช่องทางการ
ติดต่อที ่หลากหลาย เช่น ศูนย์ร ับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุก ทม.เขาสามยอด /แฟนเพจ Facebook 
/Website /Application ทม.เขาสามยอด ที่มีการจัดทำขึ้นมาในการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน
ทั้งในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ชำระค่าภาษี ชำระค่าขยะ แจ้งเหตุระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น นอกจากนั้น
ทาง ทม.เขาสามยอดยังมีการดำเนินงานโดยใช้วิธี CAR SCORE (Community Assessment Report) 
คือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและประเมิน ผลการ
ดำเนินงานของ อปท. ได้  

(2) โครงการพาหมอไปหาหมา  
 โครงการพาหมอไปหาหมา เป็นโครงการที่มุ้งเน้นการดูแลสัตว์จรจัดในพ้ืนที่และมี

การจัดหาให้สัตว์มีที่อยู่ ซึ่งทาง ทม.เขาสามยอดเล็งเห็นว่าในการที่ประชาชนจะพาสัตว์เลี้ยงไปหาหมอนั้น
มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในพื้นที่มีสุนัขและแมวจรจัดซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน ทาง ทม.เขาสามยอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำโครงการพาหมอไปหา
หมา โดยจะมีสัตวแพทย์ลงพ้ืนที่ไปบริการฉีดวัคซีน ทำหมัน และให้การรักษาแก่สุนัขและแมว รวมไปถึง
สัตว์จรจัดในพ้ืนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ทาง ทม.เขาสามยอดยังมีการต่อยอดโครงการเพ่ือเชื่อม
ร้อยกับโครงการ Dog City ของวัดพระบาทน้ำพุที่เป็นโครงการที่มีศูนย์พักพิงให้กับสัตว์จรจัด โดย
ประชาชนสามารถแจ้งเรื ่องเกี ่ยวกับปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที ่ และนัดสัตวแพทย์เพื ่อให้ลงพื้นที ่ไป
ดำเนินการรักษาและแก้ไขได้ผ่านทาง Application ทม.เขาสามยอด 

(3) โครงการจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส 
 โครงการจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส ของ ทม.เขาสามยอดเป็นโครงการที่สร้างการมี  

ส่วนร่วมให้กับประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำงบประมาณของ
เทศบาล นอกจากนั้นประชาชนยังเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการใน  
การตรวจรับพัสดุของเทศบาลอีกด้วย ซึ ่งในการดำเนินงานในลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความโปร่งใส
เนื่องจากประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นอกจากนั้นทาง ทม. เขาสามยอด ยังมีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งในเว็บไซต์และ Application ทม.เขาสามยอด 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการเขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้วยกลไกพลเมือง เป็นโครงการที่มี

กระบวนการดำเนินงานด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA สามารถแสดงให้เห็นได้ ดังตารางดังต่อไปนี้ 
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P – Plan 
การวางแผน 

จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 

• เปิดรับฟังความคิดเห็น 

• เปิดประชุมประชาคม 

• อบรมให้ความรู้การจัดทำแนวทางยุทธศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่และ
ผู้นำชุมชน 

• แปลงนโยบายสู่เป้าหมายตัวชี้วัดตาม จปฐ. กชช2ค. HAI 
TPMAP ยุทธศาสตร์ชาติและ SDGs 

• กำหนดเป้าหมายตามประเด็นท้องถิ่น 

• กำหนด KPI ผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงาน (นอกเหนือจากเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น เกณฑ์รางวัลความเป็นเลิศต่างๆ LPA ITA) 

• กำหนดกลยุทธ์และโครงการของเทศบาล 

• วิเคราะห์ผลผลิตและงบประมาณ 
จัดทำงบประมาณตามกรอบแผนเพื่อมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ 

• ตรวจสอบความเร่งด่วนของโครงการ 

• วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 
D-Do 
การปฎิบัติ 

จัดทำแผนการดำเนินงานที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน 
แจ้งประชาชนให้รับทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของ
เทศบาล ได้แก่ แจ้งผ่านชุมชน ผ่านการประชุมประชาคม ผ่าน 
การประกาศ ผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล และผ่าน Application ทม. 
เขาสามยอด 

C-Check 
การตรวจสอบ 

การติดตามและประเมินผล ด้วยวิธี CAR SCORE 

• มีการกำหนดแนวทางติดตามประเมินผ] 

• กำหนดเกณฑ์การประเมินจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ผู้กำกับตัวชี้วัดจาก
ภาคประชาชน ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

• ประเมินผลด้วยวิธี CAR SCORE (Community Assessment 
Report)  
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• รายงานการติดตามด้วยรูปแบบสัญญาณไฟจราจร (สีแดงคือ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ /สีเหลืองคือโครงการที่ดำเนินการ
แล้วมีอุปสรรคทำให้ล่าช้า /สีเขียวคือโครงการที่ดำเนินการแล้ว
เป็นไปตามเป้าหมาย /สีน้ำเงินคือโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว) 
และรายงานผลจากคะแนนถ่วงน้ำหนักเต็ม 5 คะแนนเช่นเดียวกับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

A – Action 
การถอดบทเรียน 

รายงานผลผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนา 
ปรับปรุงและพัฒนาเรียนรู ้และเผยแพร่เพื ่อเป็นประโยชน์และ
ความรู ้ต่อไปภายใต้โครงการอบรม PMQA การพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 
(2) โครงการพาหมอไปหาหมา มีวิธีการและกลไกในการดำเนินงาน สามารถอธิบาย

ได้ ดังนี้ 
1. มีการดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลประชากรสุนัข แมว รวมไป

ถึงสัตว์จรจัดในพื้นที ่
2. นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดำเนินงานโดยสรุปเป็น 3 แนวทางการดำเนนิงาน 

คือ 1. สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ จะสามารถแจ้งหรือนัดกับสัตวแพทย์ให้ลงพื้นที่ไปรักษาหรือดูแลได้ถึงที่
บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. การเปลี่ยนสุนัข แมวจรจัดให้เป็นสุนัขและแมวของชุมชน ทำให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้ และ 3. หากมีสุนัขและแมวที่มาสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชน จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงสัตว์
จรจัดตามโครงการ Dog City ของทางวัดพระบาทน้ำพุทันที 

3. มีการจัดเวทีประชาคมเพื ่อแจ้งและรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนหามติใน 
การดำเนินงานของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาสุนัข แมวจรจัด 

4. ดำเนินงานตามแนวทางที่วางแผนไว้สร้างการรับรู้และความรู้ให้กับประชาชน
ในการอยู่ร่วมกันกับสุนัขและแมวชุมชน 

โดยประชาชนสามารถแจ้งเรื ่องเกี ่ยวกับปัญหาสัตว์จรจัดในพื ้นที ่ และนัด  
สัตวแพทย์เพ่ือให้ลงพื้นที่ไปดำเนินการรักษาและแก้ไขได้ผ่านทาง Application ทม.เขาสามยอด 

(3) โครงการจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส มีวิธีการและกลไกในการดำเนินงาน สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
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2. มีการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและช่องทางการติดต่อสอบถามในประเด็น
ข้อสงสัยให้แก่ประชาชน 

3. มีการประชาคมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. มีการดำเน ินการตรวจสอบโดยประชาชนเข้ามามีส ่วนร ่วมในการเป็น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบตัวชี้วัด 
5. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
 
ซึ่งในการดำเนินงานตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสของ ทม. เขาสามยอดนั้น 

ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั ้งแต่ขั ้นตอนการจัดทำแผน เนื ่องจากทางเทศบาลได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เสนอและพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเพื่อให้เกิด  
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการส่งเสริม  
การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

(1) โครงการเขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้วยกลไกพลเมือง มีการนำวิธี CAR 
SCORE (Community Assessment Report) ซึ่งเดิมทีประชาชนสามารถติดตามการดำเนินงานของ
เทศบาลได้แค่ว่าเทศบาลดำเนินการแล้วหรือยังไม่ได้มีการดำเนินการ แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
เทศบาลมีการดำเนินงานถึงขั้นตอนใด ในการใช้ วิธี CAR SCORE ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลได้  
ซึ่งวิธี CAR SCORE จะรายงานการติดตามด้วยรูปแบบสัญญาณไฟจราจร (สีแดงคือโครงการที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ /สีเหลืองคือโครงการที่ดำเนินการแล้วมีอุปสรรคทำให้ล่าช้า /สีเขียวคือโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเป็นไปตามเป้าหมาย /สีน้ำเงินคือโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว) นอกจากนั้นทาง ทม.เขาสามยอด
ยังมีการพัฒนา Application ทม.เขาสามยอด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางเทศบาล
ซ ึ ่ งใน  Application ทม.เขาสามยอดนั ้น จะประกอบไปด ้วย แบบประเม ินความพึงพอใจต่อ 
การดำเนินงานของเทศบาล /ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ โดยสามารถเลือกหมวดหมู่การร้องเรียนได้ 
เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ ท่อระบายน้ำ ถนน/ทางเท้า น้ำเสีย ดูดสิ่งปฏิกูล ขอถังขยะหรือการแจ้งเก็บขยะ 
แจ้งเหตุรำคาญ ฝาท่อระบายน้ำ การขายของบนทางเท้า อาคารสถานที่ การพ่นยุง กลิ่นควันและเสียง
รบกวน การทุจริตของเจ้าหน้าที่และพนักงาน เกี่ยวกับภาษีและค่าทำเนียม การตัดต้นไม้ การลอกคลอง 
สุนัขจรจัด การขุดดินและถมดิน การซ่อมป้ายซอย และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถชำระภาษีและชำระ 
ค่าเก็บขยะได้ในแอพพลิเคชั่นอีกด้วยโดยทุกเรื่องร้องเรียนจะสามารถติดตามเรื่องได้ด้วย และที่สำคัญใน
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แอพพลิเคชั ่นจะมีแอดมินเพื ่อรับเรื ่องส่งต่อเพื ่อดำเนินการแก้ไข ซึ ่งหากสามารถทำได้ทันทีก็จะมี  
การดำเนินแก้ไขได้ทันที หากเป็นเรื ่องที ่ต้องเข้าสู ่ที ่ประชุมก็จะมีการส่งเรื ่องเข้าสู ่ที ่ประชุมก่อน  
การดำเนินงานแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

(2) โครงการพาหมอไปหาหมา เป็นโครงการที่มุ ่งเน้นในการสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ ผ่านการจัดทำเวทีประชาคม  
โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่หลากหลายอันจะเห็นได้จากในการที่จะแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด 
ทางเทศบาลมีการสำรวจประชากรสุนัขและแมวก่อนนำไปสู่รูปแบบการแก้ไข คือการทำให้สุนัขและแมว
จรจัดเป็นสุนัขและแมวของชุมชน และการส่งต่อสุนัขและแมวไปยังศูนย์พักพิงของวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งใน
การดำเนินงานในลักษณะนี้ทำให้ประชาชนได้มีตัวเลือกและส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่ของตนเอง นอกจากนั้นยังเป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลสัตว์
เลี้ยงของคนในพื้นที่ทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าให้คำปรึกษาและวัคซีนต่างๆ ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ทาง
เทศบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ต้องการอยากจะรับสุนัขและแมวจรจัดไปเลี้ยงมาลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับไปเลี้ยง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการเลี้ยงดูของสุนัขและแมวด้วย 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่ม
องค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ 

(1) โครงการเขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้วยกลไกพลเมือง จากการดำเนิน
โครงการที่ผ่านมาทำให้ ทม. เขาสามยอด เป็นที่ศึกษาดูงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นอื่นๆ ที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม อีกทั้งผู้บริหารเทศบาลได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรในการอบรมผู้บริหาร
ท้องถิ่นจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน นอกจากนั้น
จากการที่มีการจัดทำ Application ทม.เขาสามยอด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และ 
แจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนกับทางเทศบาล พบว่า มีการรับเรื่องร้องเรียนแล้วทั้งสิ้น 72 เรื่อง และมี  
การดำเนินการสำเร็จไปแล้วมากกว่า 60 เรื่อง และที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ และเทศบาลเอง
ได้รับการประเมินโดยมีผลประเมิน ITA = 90.36 นอกจากนี้ประชาชนในพ้ืนที่ก็ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้ มีข้อมูลวางแผนการทำงาน
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เทศบาล  

(2) โครงการพาหมอไปหาหมา ทำให้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ลดลง จากการ
ดำเนินงานร่วมกันระหว่างเทศบาล สำนักงานปศุสัตว์จ ังหวัดและประชาชน นอกจากนี ้ย ังได้มี  
การดำเนินงานร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุที่มีการจัดทำโครงการ Dog City ศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดเพ่ือให้สุนัข
และแมวมีที่อยู่ อีกทั้งโครงการพาหมอไปหาหมายังเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและ
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ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลเขาสามยอดอีกด้วย และที่สำคัญเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำให้  
การเดินทางและการทำกิจกรรมต่างๆ ยากลำบากยิ่งข้ึน  

(3) โครงการจัดซื้อ จัดจ้างโปร่งใส ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการใน  
การตรวจรับพัสดุของเทศบาล ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ของเทศบาล และทางเทศบาลเองก็จะไม่มีเรื ่องร้องเรียนเกี ่ยวกับความไม่โปร่งใสจาก 
การดำเนินงาน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
ไม่มี 

 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลเกาะคา  
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางกมลรัตน์ ศิริมงคลวัลย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 

053-281066 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการการบริหารและจัดการพลังงานในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน 
 จากการดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อ พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว เราบริหารจัดการ

ได้ด้วยชุมชน ได้จุดประกายให้คนในชุมชนได้หันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการใช้
พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน โดยใช้กระบวนการสร้างทีมพลังงานชุมชน จัดทำฐานข้อมูล
พลังงาน มีการสะท้อนข้อมูลคืนสู่ชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าของพลังงานที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  เมื่อชุมชน
รู้คุณค่าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบริบทของตนเอง มีศักยภาพในการจัดการตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการพลังงานโดยชุมชนได้
อย่างเหมาะสม จนก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบพลังงานทดแทน เช่น บ้านต้นแบบพลังงานทดแทน 

เทศบาลตำบลเกาะคา  
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บ้านเกาะคา ศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะปลายทาง เป็นต้น มีการคิดค้น ประยุกต์ใช้ 
นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน 

 นับว่าการใช้พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือกเป็นนวัตกรรมที่มีความทันสมัย 
สอดรับกับนโยบายของประเทศและมีความจำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ทั้งการใช้
เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับภาค
ส่วนต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมได้ ดังนั้น การบริหารและจัดการพลังงานในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงาน
ทดแทน จึงเป็นอีกกิจกรรมที่สามารถเป็นต้นแบบ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือขยายผลหรือเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาต่อยอดที่ยั่งยืนได้  

(2) โครงการบ้านม่ันคง ชาวเกาะคาสุขใจ 
 โครงการบ้านมั่นคงมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การให้ชุมชนเป็นเจ้าของ

โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
และชุมชน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่  
การออมทรัพย์ การบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการงานก่อสร้าง และการจัดการที่ดิน เป็นต้น 
โดยมีภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนเป็นการดำเนินงานโดยองค์กรชุมชน โครงการบ้าน
มั ่นคงจะดำเนินการ โดยใช้การบริหารการเงินแทนการบริหารโครงการก่อสร้างแบบเดิมที ่รัฐเป็น
ผู้ดำเนินการให้ โดยรัฐจะอุดหนุนงบประมาณ ค่าพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมถึงชุมชน
โดยตรง ทำให้ชุมชนเป็นตัวตั้งในการดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนสามารถคิด วางแผน และจัดการได้
อย่างเต็มที่ โดยมีหน่วยงานท้องถิ่น เป็นผู้ช่วยสนับสนุน ชาวบ้านจะเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้รับประโยชน์” 
หรือ “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ” เป็น “เจ้าของโครงการ” ร่วมกันทั้งชุมชน และใช้กระบวนการบ้านมั่นคง
เป็นกระบวนการพัฒนาที่จะเปลี่ยนสภาพ วิธีคิด สถานภาพ และความสัมพันธ์ของชุมชนกับสังคมให้ดีขึ้น 
และชุมชนจะทำการสำรวจข้อมูลครัวเรือนผู้เดือดร้อนในชุมชน รวมถึงกลุ่มบุกรุกชุมชนจัดทำเกณฑ์การ
พิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการและเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์เสนอให้เครือข่าย และหรือคณะกรรมการเมืองให้
ความเห็นชอบ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวของโครงการบ้านมั่นคงชุมชนจะเป็นผู้ดำเนินการ โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว 

(3) โครงการเกาะคาเมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐานการขับเคลื ่อน
ชุมชนด้วยโครงข่ายความม่ันคงทางสังคม 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู ้หญิงมีสิทธิเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2475 แต่ในปัจจุบัน บทบาทผู้หญิง ในสังคมยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เทศบาลตำบลเกาะคาเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในภาคเหนือ ที่ในอดีตเป็นสังคมที่เน้นวัฒนธรรมผู้ชายเป็นใหญ่ ทัศนคติขอ ง
ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าบทบาททางสังคมและการเมืองควรเป็นบทบาทหลักของเพศชาย ส่งผลให้
สตรีที่ก้าวมาทำงานเป็นผู้นำทางสังคมและทางการเมืองน้อยมาก ทำให้ผู้นำทางการเมืองเป็นชายมาโดย
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ตลอด ทำให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ขณะที่ การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีน้อยมาก การรวมกลุ่มทางสังคม
ในการทำงานเพื่อสาธารณะยังแทบไม่เกิดขึ้น จากเดิมตั้งแต่ปี 2544 ที่มีการเลือกตั้งท้องถิ่น ไม่เคยมี
นายกเทศมนตรีที่เป็นสตรี จนกระทั่ง ปี 2547 ผู้หญิงชนะการเลือกตั้ง ได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ตำบลเกาะคา ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเกาะคา นายกเทศมนตรีหญิงได้ดำเนิน
นโยบายสร้างแนวคิดจิตสำนึกสาธารณะผ่านความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน ด้วยการจัดเวทีประชาคม 
(การรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ โดยเทศบาลเป็นผู้จัด) และเวทีข่วงผญ๋า (เวทีประชาคมชุมชน
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในชุมชน) โดยมี นักวิจัยชุมชน (ซึ่งเป็นประชาชนจิตอาสาเข้ามาช่วยงาน
เทศบาล) เป็นผู้นำในเวทีข่วงผญ๋า ชวนพูด ชวนคุย และเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆที่ถูกพูดถึงในเวที
ข่วงผญ๋า ส่งเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อจัดทำเป็นโครงการ กิจกรรม นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เกาะคาต่อไป การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนเกิดการยอมรับ และ  
ความเชื่อมั่นในการทำงานของเทศบาล การทำงานของนักวิจัยชุมชนที่เป็นเพศหญิงเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนในการยอมรับเรื่องความเสมอภาคของหญิงและชายในการทำงาน เกิดสังคมที่มองข้ามความ
เป็นเพศสภาพและตระหนักถึงคุณค่าของความเท่าเทียมกัน เกิดการรวมกลุ่มของสตรีในการเข้ามาทำงาน
ทางสังคมและทางการเมืองมากขึ้น เกิดนโยบายการให้บริการสาธารณะที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างเท่า
เทียม โดยเฉพาะ เด็ก สตรี กลุ่มคนเปราะบาง กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการการบริหารและจัดการพลังงานในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน 
 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในนวัตกรรมการบริหารและจัดการพลังงาน

ในชุมชนสู่เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน เทศบาลตำบลเกาะคาได้ดำเนินการตามข้ันต้นดังต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงาน/ผู ้ที่

เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้ชุมชนได้ทราบวัตถุประสงค์ แนวทางในการดำเนินงาน และ
ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 

 ขั ้นตอนที่ 2 สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมประชุมชี ้แจงวิธ ีการ
ดำเนินงานภายใต้หัวข้อ “พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว เราบริหารจัดการได้ด้วยชุมชน” 

 ขั ้นตอนที่ 3 สร้างทีมคณะทำงานพลังงานชุมชน และมีการรับสมัครอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน (อส.พน.) 

 ขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บข้อมูลพลังงานในพื้นที่ จัดอบรมอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) 
ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ เช่น ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ฟืนถ่าน ใน 1 ปีว่ามีการใช้ไปกี่บาท กี่หน่วย ซึ่งได้
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มีการสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชนเกาะคา จำนวน 576 ครัวเรือนจาก 2,212 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 26.04 นำข้อมูลที่ได้กรอกในระบบฐานข้อมูล www.thaienergydata.in.th รวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลพลังงานชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 5 ประมวลผลข้อมูล จัดทำสถานภาพข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อง่ายต่อความเข้าใจว่าแต่ละหมู่บ้านมีการใช้พลังงานกี่บาท กี่หน่วย รวมถึงข้อมูลด้าน
ศักยภาพพลังงานทดแทนที่มีในชุมชน 

 ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนข้อมูลคืนสู ่ชุมชน นำสถานภาพพลังงานที่ทำมานำเสนอต่อ
คณะทำงานและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานของบ้านเรา นำไปสู่การเรียนรู้
และวางแผนการใช้พลังงานต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 7 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน นำคณะทำงานไปศึกษาดูงานพื้นที่
ใกล้เคียงที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำโครงการด้านพลังงานเพื่อเรียนรู้และนำมาประยุกต์ในชุมชน
ของตนเอง โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท Hill Crop จำกัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่,เทศบาลตำบลปิงโค้ง 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่,วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และศูนย์บริการวิชาการ
ที่ 7 จ.เชียงใหม่ 

 ขั้นตอนที่ 8 ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทำร่างแผนพลังงานของท้องถิ่น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานประจำชุมชน  
ด้านการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และด้านการบูรณาการกับมิติอ่ืนๆ 

 ขั้นตอนที่ 9 รับฟังความคิดเห็นร่างแผนพลังงานกับประชาชนเพ่ือจัดทำแผนพลังงาน
ฉบับสมบูรณ์ และผลักดันแผนพลังงานให้บรรจุเข้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 10 ปฏิบัติตามแผนพลังงานนำร่องที่วางไว้ ทั้งในเรื่องการอบรมให้ความรู้ 
และการนำเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมาใช้ในพ้ืนที่ (เตาเผาถ่านไร้ควันแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร, เตาไบ
โอชาร์ BEBC และ รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่) 

  ขั ้นตอนที่ 11 สรุปและถอดบทเรียนการดำเนินงาน เกิดครัวเรือนต้นแบบด้าน
พลังงานทดแทน และศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่  

(2) โครงการบ้านม่ันคง ชาวเกาะคาสุขใจ 
 มีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อแก้ ไข

ปัญหาและจัดการตนเอง โดยมีลักษณะดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. ชุมชนโดยนักวิจัยชุมชนทำการสำรวจข้อมูลผู้มีฐานะยากจน ที่ไม่มีบ้านเป็นของ

ตนเอง ทั้งที่เช่าอาศัยอยู่ และที่เป็นครอบครัวขยายที่ต้องการบ้านเป็นของตนเอง รวมถึงข้อมูลของ  
ผู ้มีฐานะยากจนที่ต้องการซ่อมแซมบ้านที ่อยู ่ในที ่ดินของตนเองและ ที ่ดินราชพัสดุ แ ละผู ้ที ่ได้รับ 
ความเดือดร้อนในชุมชน  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
191 

 2. ชุมชนจัดทำเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการและเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์
เสนอให้เครือข่ายและหรือคณะกรรมการเมืองให้ความเห็นชอบ 

 3. จัดประชุมสมาชิกในชุมชน เพื่อตรวจสอบ และให้การรับรองผู้เดือดร้อนและรับรอง
การพิจารณาสิทธิ์ของชุมชน โดยเครือข่ายหรือขบวนชุมชนมีส่วนร่วมด้วย 

 4. ชุมชนเสนอหลักเกณฑ์ รายชื่อผู้เดือดร้อนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครือข่าย
องค์กรชุมชนในเมืองนั้นๆ หรือคณะกรรมการเมืองรับรองผู้เดือดร้อนและรับรองการพิจารณาสิทธิ์ของ
ชุมชน 

 5. จัดประชุมสมาชิก (ผู้ที่รับสิทธิให้ซ่อมแซมบ้าน และ ผู้ที่ได้รับสิทธิให้สร้างบ้านใหม่) 
เพ่ือร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมออมทรัพย์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันของ
สมาช ิก และทำความตกลงร ่วมก ันเร ื ่องแนวทางการปร ับปร ุงหร ือพ ัฒนาช ุมชน ออกแบบ  
วางผังชุมชนใหม่ และแบบบ้าน 

 6. กลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงเกาะคาสุขใจ นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ในระดับภาค อาทิ นำเสนอต่อเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาค คณะทำงานโครงการบ้านมั่นคงภาค (ตามคำสั่ง
ของ พอช.) และคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองสินเชื่อบ้านมั่นคงไทยเข้มแข็ง 

 7. นำเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ต่อคณะอนุกรรมการโครงการ
บ้านมั่นคงไทยเข้มแข็งเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 8. ชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคาจัดระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และ
การบริหารจัดการงานก่อสร้างเพ่ือดำเนินโครงการ 

(3) โครงการเกาะคาเมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐานการขับเคลื่อนชุมชน
ด้วยโครงข่ายความม่ันคงทางสังคม 

 การทำงานที่เสริมสร้างความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเกาะคา ในนวัตกรรมเกาะคา
เมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐานการขับเคลื่อนชุมชนด้วยโครงข่ายความมั่นคงทางสังคม  

 โดยเทศบาลตำบลเกาะคาได้กำหนดนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมี 
ส่วนร่วมของสตรีและคนทุกกลุ่ม มีการหนุนเสริมบทบาทเครือข่ายสตรีในการเข้ามาทำงานเพื่อสังคมใน
ด้านต่างๆทุกด้าน มีโดยนักวิจัยชุมชน กลุ่มสภาองค์กรชุมชน อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายเป็นผู้ร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เกิดการยอมรับในบทบาทความเท่าเทียมกันทางเพศของคนในสังคม ที่ลุกขึ้นมา
จัดการปัญหาสาธารณะ มีการให้ความสำคัญในประเด็นความละเอียดอ่อนทางเพศ และความเสมอภาค
ทางสังคม เกิดจิตอาสาดูแลผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในชุมชน ส่งผลให้กลุ่มเหล่านี้เข้าถึงบริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึงและได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
รายได้ในกลุ่มสตรีที่ว่างงานและผู้สูงอายุที่สามารถทำงานได้ ทำให้เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ลดปัญหา  
ความยากจนได้ เน้นการสร้างแนวคิดครอบครัวอบอุ่นสู่สังคมเข้มแข็ง เกิดจิตอาสาทางสังคม สร้างความ
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เข้าใจร่วมกันภายในครอบครัวเพ่ือลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็ก เยาวชนได้รับการดูแลทางสังคม
มากขึ้น โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงในสังคมได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้ าง
ภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับเด็ก และส่งเสริมให้เด็กมีบทบาททางสังคมร่วมกับผู้ใหญ่ผ่าน  
การเป็นอาสาสมัครทางสังคมด้านต่างๆตามความสนใจ มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยใน
การทำงานเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางทุกกลุ่ม ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลประชาชนตั้งแต่ 
แรกเกิด จนถึงเสียชีวิต ทุกๆช่วงวัยอย่างไม่แบ่งเพศ คนทุกกลุ ่มสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้  
อย่างทั่วถึง ถือเป็นการส่งเสริมและให้บริการสาธารณะที่เสมอภาคทางเพศ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

1. การขับเคลื่อนเมืองที่การบริหารจัดการที่ดี โดยการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเกาะ
คายึด หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรให้
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้และการมีส่วนร่วม  
การพัฒนาองค์ความรู้โดยการอบรมหรือฝึกอบรม บุคลากรขององค์กร การสร้างและพัฒนาบุคลากรให้
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกแห่งการบริการ หมายรวมถึงใช้การจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานในการ
พัฒนา เน้นการสื่อสารสองทาง ระหว่างเทศบาลและชุมชน เพื่อให้เกิดการเช้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเมือง
รว่มกัน ตลอดจนการทำงานให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟัง
ความคิดเห็น(Consult) ของประชาชนเพื ่อใช้ในการพัฒนาเมือง ดังนั ้น การขับเคลื ่อนเมืองด้วย 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี นั่นคือ การพัฒนาให้องค์กรมีวัฒนธรรมธรรมาภิบาล  

2. การขับเคลื่อนเมืองที่มีชีวิตคนมีสุข นั่นคือ เป้าหมายการพัฒนาหลักสำคัญของเทศบาล
ตำบลเกาะคา ที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกชุมชนให้เป็นผู้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยเน้น  
การสร้างจิตสำนึกร่วมในการพัฒนาที่เปิดพื้นการมีส่วนร่วมอย่างสูงสุด โดยใช้เวที “ช่วงผญ๋า” ในที่นี้คือ 
พื้นที่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เป็นวัฒนธรรมการพัฒนาชุมชน การผลักดันให้มีอาสาสมัครในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ที่สนับสนุนทุกเพศให้เข้ามามีบทบาทโดยไม่แบ่งแยกเพศ อย่างหลากหลายรอบด้านทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนให้ชุมชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนโดย
ชุมชนเอง ทั้งนี้เทศบาลตำบลเกาะเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดระบบการบริการสวัสดิการสังคมใน
ระดับท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อการให้สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ได้รับบริการอย่างรอบ
ด้าน ฉะนั้น ฐานสำคัญของการพัฒนาความสุขให้เกิดการสมาชิกในชุมชน จึงปฏิบัติการพัฒนาบนฐาน 
“การให้คุณค่าในความเป็นมนุษย์” เช่นเดียวกัน  
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3. การขับเคลื ่อนเมืองปลอดภัย (Safe City) นั ่นคือ เทศบาลตำบลเกาะคากำหนด
เป้าหมายการขับเคลื่อนให้ทุกคนที่อาศัยในเมืองมีความมั่นคงและปลอดภัยในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ 
โดยมีระบบการพัฒนาการทำงานบนฐานข้อมูลและการคืนข้อมูลให้กับชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมและการทำงานเชิงเครือข่าย ซึ่งเทศบาล
ตำบลเกาะคาได้ที ่มีการวางระบบโครงสร้างพื ้นฐานที่สามารถตอบสนองความต้องการและเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างครอบคลุม การกำหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่และค้นหาปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน การป้องกันและขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในทุกรูปแบบ เพื่อบรรจุความเท่าเทียมกันทาง
เพศ การเสริมอำนาจของผู ้หญิงโดยใช้แนวคิด “Respect Woman” แก้ปัญหาร่วมกันโดยสร้าง 
การเรียนรู้ปัญหาและบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมและการทำงานเชิงเครือข่าย ผลักดันการสร้าง
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องปรามปัญหา ยาเสพติดในชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัย มีการเสริมสร้า ง
ระบบเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนสาธารณภัย ในชุมชน เกิด “ชุมชนปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้ทุกคนที่
อาศัยในเมืองมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต  

4. การขับเคลื่อนเมืองมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย นั่นคือ เทศบาลตำบลเกาะคาพัฒนา
ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ทั้งความมั่นคงทางกายภาพ และ ความความมั่นคงของระบบการอยู่อาศัย 
กล่าวคือ ความมั่นคงทางกายภาพ เป็นการให้ความช่วยเหลือเพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้สมาชิก
ชุมชนที่เป็นผู้เปราะบางทางสังคมได้อยู่อาศัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชองชุมชนให้มีความน่าอยู่ ส่วนการสร้าง
ความมั่นคงของระบบการอยู่อาศัย เป็นการเสริมสร้างชีวิตของการอยู่ร่วมกันระหว่างสมาชิกชุมชนที่ดี  
ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบัติ มีระบบเกื้อกูล และไม่สร้างความเป็นอื่น หรือสร้างความรู้สึกแห่งการเป็น
คนขายขอบให้เกิดข้ึนในการการอยู่อาศัยร่วมกัน ทั้งพ้ืนที่ครอบครัว และชุมชน  

5. การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Green City) และเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพดี นั่น
คือ เมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (Green City) พบว่า เทศบาลตำบลเกาะคาเน้นการสร้างพ้ืนที่สีเขียวในเมือง
และชุมชน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน การผลิตและบริโ ภคและ 
การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการจัดการของเสียและมลพิษต่างๆ อย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะการเสริมสร้างให้สมาชิกชุมชนมีว ิถ ีช ีว ิตที ่ เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน  
การขับเคลื่อน เมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ การเสริมสร้างสังคมสุขภาวะแบบองค์รวม กาย จิต สังคม ปัญญา 
โดยกลไกสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพในเชิงป้องกันเป็นฐานสำคัญ ควบคู่กับการพัฒนาระบบฟื้นฟู เยียวยาร่วมด้วยอย่างรอบด้าน 
ฉะนั้น การขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (Green City) และเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพดี มีหลักการอยู่ที่
การสร้างการเติบโตของเมืองบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองที่น่าอยู่ภายใต้
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน(Green City) คนมีสุขภาพด ี 
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เหล่านี้ถือเป็นข้อค้นพบที่ว่า “นวัตกรรม 5 การขับเคลื่อนเมือง สู่สังคมเสมอภาคที่น่าอยู่” 
โดยหลักการสำคัญของพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกาะคานั้น คือ สมาชิกชุมชนทุกคนมีเป็น
มนุษย์ที่มีคุณค่า การพัฒนาไม่ทอดทิ้งใคร ตลอดจนการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุกบริบทที่ทุกคนจะต้องมี
ส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของชุมชน โดยเทศบาลตำบลเกาะคาจะเสริมสร้างระบบกา รสนับสนุน 
ความมั่นคงในชีวิตให้กับสมาชิกชุมชนอย่างรอบด้าน ภายใต้ “เกาะคาสังคมเสมอภาค วิถีชีวิตมั่นคง”  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมา

นั้น พบว่า เทศบาลตำบลเกาะคามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ที่เกิดจากแนวคิด
ที่ต้องการสร้างการยอมรับ ความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการทำงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ทราบและเข้าถึงข้อมูลในด้ านต่างๆของเทศบาล  
การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อก่อเกิดการเชื่อใจและการมีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาลกับ
คนในชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำแผนชุมชนและนำข้อมูลที่ได้กลับมาเป็นแผน
เทศบาล ทำให้คนในชุมชนเกิดความไว้วางใจในการทำงานของเทศบาลที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้
นำไปสู่การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกันอย่างแท้จริงตามมา  

เทศบาลตำบลเกาะคา จึงใช้ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่แสดง
ถึงการมีธรรมาภิบาลหรือการใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีในการทำงานโดยใช้หลักการ Civil society 
(คือการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ จนทำให้เกิดการเมืองภาคพลเมือง)  

การบริหารงานด้วยความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลเกาะคา  เน้นให้
ความสำคัญกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนั้นเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนที่มี  
จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เช่น อาสาสมัครดูแลสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ รวมทั้งการ
ร่วมกันจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มนักสืบสายน้ำ โดยใช้การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพ่ือค้นหากลุ่มคนที่
มีจิตอาสาในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชุมชน ผ่านเวทีข่วงผญ๋า (“ข่วงผญ๋า” เป็นภาษาเหนือ
แปลว่า ลานความคิด (ข่วง แปลว่า ลาน, ผญ๋า แปลว่า ความคิด) ลานความคิดของแต่ละหมู่บ้านจึงเป็น
เวทีที่ทุกคนจะได้ร่วมนำเสนอและกำหนดประเด็นปัญหาได้อย่างอิสระ เมื่อค้นพบประเด็นปัญหาหลักที่
ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ ทุกคนจะร่วมกันสรุปต้นเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมจัดทำเป็นแผน
ชุมชน แล้วนำเสนอต่อเวทีประชาคมที่ได้เชิญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังและสรุปแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่สามารถทำได้จริง ก่อนนำแผนดังกล่าวไปปรับใช้ในชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม) เวทีประชาคม โดยใช้กลุ่มนักวิจัยชุมชน (นักวิจัยชุมชนคือกลุ่มคนที่ผ่านการอบรมเป็นวิทยากร
กระบวนการเป็นผู้เอ้ืออำนวยการชวนพูดชวนคุยในเวทีข่วงผญ๋า ศูนย์เรียนรู้ชุมชนและเวทีประชาคมของ
แต่ละชุมชนร่วมกับเทศบาลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ถึงเรื่องราวต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อคนในชุมชนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาในแต่ละด้านว่า มีสาเหตุและความเกี่ยวข้อง 
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เชื่อมโยงกันอย่างไร ปัญหาเรื่องใดเป็นปัญหาสำคัญระดับของชุมชน ปัญหาเรื่องใด เป็นปัญหาร่วมหรือ
เป็นปัญหาระดับสาธารณะของทุกชุมชนที่ทุกคน ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาช่วยกัน ร่วมคิด ร่วมทำ  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมกำหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีความโปร่งใสของ
ชุมชนที่มีต่อกัน ทำให้เกิดเป็นวิถีของชุมชน กล่าวคือชุมชนสามารถจัดการตนเองในเรื่องราวต่างๆ ได้ 
และสามารถดำเนินการของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน อันจะนำไปสู่มิติ
ของการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 

 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวพิมพ์พรรณ ปัญญาตาวงค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนชำนาญการ เบอร์โทร 086-1850202 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 
 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จำเป็นต้องมีการดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังเชิงรุก เพื่อเป็นการป้องกันประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการ
โดยอาศัยอำนาจตามหนังสือระเบียบ คำสั่งกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1 1552 ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่
เปนเขตโรคติดต่อหรือพ้ืนที่ระบาดต่อเนื่องกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 

 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1841 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 

เทศบำลตำบลทุ่งหัวช้ำง 
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 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1842 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2563 เรื ่อง แนวทางการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  

 4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1004 
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แจ้งหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีจัดซื้อยา 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส หรือโรคโควิด 19 

 5. หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1041  
ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แจ้งหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค 0433.2 /ว 120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2563 เรื่องแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม
หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 

 6. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 1992 ลงวันที่ 1 เมษายน 
2563 เรื่องแนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 
หรือโควิด 19 

 7. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 
2563 เรื ่องซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 

 8. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที ่ส ุดที ่มท 0808.2/ว 2207 ลงวันที ่ 14 
เมษายน 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 9. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที ่สุดที ่มท 0809.3/ว 22 11 ลงวันที ่ 14 
เมษายน 2563 เร ื ่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าร ักษาพยาบาลประเภทผู ้ป ่วยนอกและผู ้ป ่วยใน
สถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 
หรือ covid-19 ของอปท 

 10. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที ่มท 0808.3/ว 2214 ลงวันที ่ 14 
เมษายนเรื่องยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของอบตอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือ โควิด 19 

 11. หนังสือกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ว 119 
ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่องการกำหนดรายการในงบกลางประเภทสำรองจ่าย 
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 ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล มีกิจกรรม
การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่ออนไลน์อื ่นๆ  แต่เนื่องด้วย
สถานการณ์ในช่วงตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกที่ 3 ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก หลายจังหวัดใช้มาตรการคุมเข้ม ยกเลิกการทำ
กิจกรรมการรวมกลุ่ม การทำงานบางอาชีพ ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่พื้นที่ดังกล่าว เดินทางกลับภูมิลำเนา
มากขึ ้น องค์ปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่งมีหน้าที ่ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนจำเป็นจะต้องเตรียม  
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น มิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหมู่มาก  

 ดังนั้น เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างจึงจัดทำ “โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
ในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)”
เพ่ือดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมรับมือต่อ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ โดยจัดหาเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
สำหรับประชาชนและผู้ประจำจุดคัดกรองและผู้ที่ต้องกักตัวตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมโรค
เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ให้ทำหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และพ้ืนที่เสี่ยง(สีแดง) อีกทั้ง
จัดหาวัสดุยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยามาป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในเขตเทศบาลตำบล  
ทุ่งหัวช้างต่อไป  

(2) โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ในปัจจุบันที่เป็นปัญหาส่วน
ใหญ่เป็นประเภทขยะทั่วไป เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 0.77 ตันต่อวัน และคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมเรื่อยๆ 
(ข้อมูลจากการจัดเก็บขยะของเทศบาลทุ่งหัวช้าง) ส่วนการจัดการ ขยะประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนร้อยละ100 สามารถจัดการได้เองเพราะชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
เกษตรกร เลี้ยงสัตว์ ซึ ่งนำขยะส่วนนี้ไปทำเป็นปุ๋ย หรือเป็นอาหารสัตว์ได้ ประเภทขยะอันตรายใน  
การจัดการเทศบาลจะเป็นหลักในการดำเนินการให้กับชุมชน โดยเทศบาลจะมีตู้ทิ้งขยะอันตรายประจำ
จุดต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำมารวบรวมไว้ จากนั้นเทศบาลดำเนินเก็บขนทุกๆ 3 เดือน และติดต่อ
บริษัทนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป และประเภทขยะรีไซเคิลเขตเทศบาลมีการรณรงค์ให้ชุม ชนมี 
การคัดแยกจากต้นทางเพ่ือลดปริมาณขยะและสามารถนำไปขายได้ และในทุกปีมีจะมีการดำเนินกิจกรรม
ผ้าป่าขยะ กิจกรรมขยะทองคำ เป็นต้น  

 ปัจจุบันที่เป็นปัญหาเนื่องจากมีประชาชนอาศัยเพิ่มมากขึ้น มีการปลูกที่อยู่อาศัย
เพ่ิมมากข้ึน มีร้านค้าจำหน่ายอาหารเพ่ิมขึ้น ประชาชนในชุมชน จากเดิมท่ีเคยปรุงอาหารรับประทานเอง 
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หันมาซื ้ออาหารสำเร็จร ูปมากขึ ้น เพื ่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาเพราะเร่งร ีบใน  
การประกอบอาชีพ เช่น ข้าราชการ เกษตรกร รับจ้าง เป็นต้น จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะมากขึ้น  โดย
ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลที่มีการบริการเก็บขนมูลฝอย โดยมีวิธีการจัดการขยะแบบฝั่งกลบแต่วิธี  
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ บางครัวเรือนยังใช้วิธีกำจัดและจัดการแบบเดิมๆ ด้วยการเทกองไว้กลางแจ้ง 
หรือใช้วิธีเผาทำลาย ทำให้เกิดควันลอยในอากาศ เป็นการเพ่ิมภาวะโลกร้อน และของเหลือทิ้งจำพวกเศษ
อาหารที่เหลือจากการปรุงอาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร พลาสติก และสารพิษจากขยะได้
แพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติมากขึ้นและของที่ไม่ใช้แล้ว ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งอยู่ตามถนน แม่น้ำ  
ลำคลอง ที่สาธารณะต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษดิน เป็นต้น ซึ่งมูลฝอย
เหล่านี้หากไม่กำจัดและมีการจัดการอย่างถูกวิธี นอกจากจะทำให้ชุมชนขาดความสะอาดเรียบร้อย  
จนเป็นที่น่ารังเกียจแล้ว ยังทำให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น การปนเปื้อนของ
แหล่งน้ำและการปนเปื้อนของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่ก่อปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จึงได้มีกิจกรรมโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างขึ้น เพื่อให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เพื่อลดขยะมูล
ฝอยในชุมชน และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป 

 เป้าหมายของโครงการ 
 1) เพ่ือลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล 
 2) เพ่ือให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 
 3) เพ่ือให้ครัวเรือนมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและถูกต้อง 
 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 1) ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร เช่น นายก อบต./เทศบาล 
 2) กำนันผู้ใหญ่บ้าน แกนนำในชุมชน  
 3) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(3) โครงการสานสายใยสามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐอื่นและองค์กรภาคประชาชน ดังนี้ (1) สสส. กับเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน (2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหาร
จัดการขยะ ระหว่างจังหวัดลำพูน ร่วมกับอำเภอทุ่งหัวช้าง และเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (3) บันทึก  
ความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบท ระหว่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กับสภา
องค์กรชุมชนเทศบาลตำบลทุ ่งหัวช้าง (4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื ่อสานพลังเครือข ่าย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏในการดำเนินงานพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
(Health Literacy) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ และเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้างและโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เรื่องความร่วมมือในการพัฒนา
นักเรียนให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพ (6) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับโรงเรียน
เทศบาลทุ่งหัวช้างได้ดำเนินการถอดบทเรียนและจัดการความรู้ที ่เกิดขึ้นจากโครงการนวัตกรรม โดย
ดำเนินการถอดบทเรียน ตามกระบวนการซึ่งเริ่มจากการกำหนดประเด็นปัญหา หรือความต้องการแล้ว
นำไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยมีปัจจัยความสำเร็จ  
มาจากทีมงาน การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การเชื่อมต่อความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายรวมถึง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

 จากการดำเนินโครงการ นวัตกรรม “ สานสายใย สามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ” ผลการดำเนินการตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 ผลสำเร็จของงานเชิงปริมาณ  
 1) การพัฒนาศักยภาพ มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 1 

คณะ ครอบคลุมทั้ง 4 หมู่บ้านในพื้นที่ มีการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนสมวัยวิทยา มีหลักสูตร 
1 หลักสูตร มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(CG) จำนวน 8 คน มีการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ให้เกิดรูปธรรมจำนวน 1 แห่ง  

 2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เกิดกลุ่มที่ส่งเสริมอาชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุ จำนวน 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโคมล้านนา ,กลุ่มชาใบหม่อน กลุ่มหมอนเลี้ยงไหม , กลุ่มสานเส้น
พลาสติก,สานตะกร้าไม้ไผ่, กลุ่มดอกไม้จันทน์ มีการปรับโครงสร้างทางกายภาพของหน่วยงาน หรือ
ปรับปรุงระบบบริการของหน่วยงานในพื้นท่ี ให้เอ้ือต่อต่อการเข้าถึงของประชาชน จำนวน 3 จุด  

 3) การพัฒนาระบบบริการ ผู้สูงอายุติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รับ  
การดูแลจาก CG./อสม. ทั้งหมดจำนวน 19 คน ในเขตเทศบาลฯ มีศูนย์ยืมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 1 ศูนย์ 4 การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน มีกองทุน
สวัสดิการที่จัดโดยชุมชน จำนวน 1 กองทุน มีการจัดตั้งธนาคารความดี 1 ธนาคารมีกองทุนที่สนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ จำนวน 4 กองทุน มีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนของชมรมผู้สู งอายุ
ครบ ทั้ง 4 หมู่บ้าน  

 4) การพัฒนาและนำใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาผู้สูงอายุ เกิด
นวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุจากการนำใช้ข้อมูล 4 นวัตกรรม (1) กายอุปกรณ์ (2) แช่เท้าสมุนไพร
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พื้นบ้าน (3) นวัตกรรมน้องเตือนใจ (4) ทางเดินสุขภาพ(สาธิต) มีระบบฐานข้อมูล TCNAP /RECAP 
ผู้สูงอายุ  

 5) การมีกฎ ระเบียบสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทำ
บันทึกความร่วมมือ จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีงาน กิจกรรมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของผู้สูงอายุ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)โดยมีองค์กรภาคีเครือข่าย ชุมชน เข้าร่วมลงนาม ใน 
การดูแลผู้สูงอายุ มีการบรรจุโครงการ และมีกิจกรรมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ  

 ผลสำเร็จของงานเชิงคุณภาพ  
 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส่วนหนึ่งมาจากบุตรหลานที่เป็นส่วนในการสาน

สายใยของความรักความอบอุ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครอบครัว ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง
ทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง มีกิจกรรมกลุ่มทำร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลตนเอง อีกทั้งมี  
การพัฒนาอาชีพและการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กผู้สูงอายุและกลุ่มวัยอื่นๆ ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ
ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับ
ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างเป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
โดยชุมชนท้องถิ่น” และโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มา
ศึกษาเรียนรู้ระบบการการศึกษา และดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนวัตกรรม ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2560-2562 เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 28 แห่ง รวม 536 คน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสมวัย
วิทยา จำนวน 5 และเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายชุมชนต้นแบบสุขภาวะ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 15 แห่ง ในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบาย
สาธารณะ 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 
 การดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้นำแนวคิดแบบองค์รวม หรือ Systemic 

Thinking คือการพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้นภายใต้ข้อจำกัด เพื่อที่จะหาทางไปต่อถึงเป้าหมายที่วาง ไว้ และ 
การได้มาซึ่งทางเลือกต่างๆ ซึ่งแนวความคิดแบบองค์รวม เป็นเครื่องมือที่ช่วยปฏิรูปความสำเร็จให้
กระบวนการวางแผน และทำให้เทศบาล ชุมชนมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 เทศบาลอาศัยการวิเคราะห์ปัญหาด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติ  
ผู้มีส่วนร่วม ผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงประชาชนมาร่วมระดมความคิด และร่วมหาทางออกภายใต้มุมมอง
ที่หลากหลาย โดยใช้เครื่องมือคือแผนกลยุทธ์ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา การปรับกระบวนทัศน์ ปรับการ
ตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การมองหาความท้าทายและโอกาสที่จะมาถึงหรือ 
การคิดล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ในปัจจุบันของชุมชนให้เหมาะสมกับอนาคต  

 เทศบาลได้ใช้แนวคิดแบบองค์รวมทำให้เกิดความเป็นเอกภาพบนพื ้นฐานของ 
ความแตกต่างที่หลากหลายของชุมชน โดยได้นำใช้ข้อมูลที่จัดเก็บ มาจัดทำฐานข้อมูลสู่กระบวนการ
ประชาคม การทำแผนพัฒนาตำบล นำเข้าเทศบัญญัติ จัดทำแผนดำเนินงานพร้อมกำหนดแผนที่นำทางที่
ชัดเจน ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการทำให้ประชาชนมีความรู้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ในการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการมีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่ 
  (1) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ  
  โครงการที ่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นโครงการที ่ได้ร ับความสนใจและ 

ความร่วมมือจากประชาชน การที่จะทำให้ประชาชนสนใจและร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมใน
การกำหนดและดำเนินโครงการ เพื่อให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น
ก่อนที่จะเริ ่มโครงการใดใดผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟังความคิดเห็นหรือ  
ความต้องการขอประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้ า โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

  (2) การร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างเทศบาลและประชาชน 
  ในการดำเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ 

หรือให้ประชาชนจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณอุดหนุนจากเทศบาล ในระยะเริ่มแรกประชาชน
อาจจะยังไม่มีความรู ้ความสามารถในการนำเสนอโครงการ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนั ้นยังต้องทำหน้าที ่ประสานงาน เสนอแนะ และอำนวย  
ความสะดวกในการดำเนินโครงการให้แก่ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชน 
และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากข้ึน เป็นต้น 

  (3) การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
  ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อนำมาสู่

การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยการจัดทำและดำเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิด  
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้
ในการดำเนินโครงการนวัตกรรม “สานสายใย สามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จะต้อง
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คำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างที่กำหนดไว้ 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหาร
ให้แก่บุคลากรผู้ดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้โครงการประสบความสำเร็จประการหนึ่ง 

  (4) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการดำเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

และปรับปรุงการทำงาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังทำให้ทราบถึงความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ และสามารถประเมินได้ว ่าโครงการที ่จ ัดทำขึ ้นประสบ
ความสำเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้ว ควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ใน
การดำเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  (5) ความเพียงพอของงบประมาณ 
  งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินให้สำเร็จจะต้อง

มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะต้องคำนึงถึงการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจาก
การดำเนนิโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการ
ที่มีผลให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มขึ้น โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่าโครงการมี
ความคุ้มค่าเช่นกัน  

(2) โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 การดำเนินการโครงการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง มีวัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ชุมชนมีการดำเนินงานจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ในการเป็นต้นแบบชุมชนปลอดขยะ 
 2. เพื่อให้ชุมชน ศาสนสถาน และหน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ณ 

แหล่งกำเนิด 
 3. เพื ่อลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดในขั ้นตอนปลายทางให้เหลือปริมาณ 

น้อยที่สุด 
 4. เพ่ือให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนขยะเป็นสูญ 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 4 หมู่บ้าน 
 2. หน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
 3. ศาสนาสถานในพ้ืนที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
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 ลักษณะการดำเนินงาน  
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. จัดทำโครงการและชี้แจงรายละเอียด 
 3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม 
 4. ประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และสถานีวิทยุ ทต.ทุ่งหัวช้าง 
 5. ดำเนินการจัดโครงการตามที่กำหนด 
 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกองทุนขยะ 
 1) วางแผนประชุมร่วมกับแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ประชาชนเทศบาลฯ 

ทั้ง 4 ชุมชน 
 2) วางแผนการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน 
 3) ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน  
 4) บันทึกและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะชุมชน  
 6. สรุปประเมินผลโครงการ/รายงานผลการดำเนินโครงการ 
(3) โครงการสานสายใยสามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 จากการที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้ผลักดันให้เกิดโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้างขึ้นใน

ท้องถิ่น เนื่องจากต้องการยกระดับการจัดการศึกษา ตลอดจนให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของเทศบาลให้สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนในพ้ืนที่ ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนไป
ถึงหน่วยงานต่างๆ จึงได้เกิดนวัตกรรมที่มีชื่อว่า “สานสายใย สามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ขึ้น โดยเริ่มต้นจากจัดการศึกษาในระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบก่อนและในระยะเวลาต่อมาจึง
ได้รับโอนการจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 เข้ามาดูแล
และใช้ชื่อสถานศึกษาว่า “โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง”ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับชั้น อนุบาล 1 
อนุบาล 2 และอนุบาล 3 โดยนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มาเป็นหลักสูตรแกนกลาง
ในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 การดำเนินโครงการดังกล่าวได้ใช้หลักการมีส่วนร่วม เป็นฐานคิดหลักในการทำงาน
ร่วมกับชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้การมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่ กลุ่ม องค์กร คนในชุมชน ที่
มีจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯช่วยหนุนเสริม ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี (2543) ได้กล่าวถึง
ลักษณะแนวทางของการมีส่วนร่วม ดังนี ้ 1)  การร่วมคิด หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุม
ปรึกษาหารือในการวางโครงการวิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา เพื่อให้กิจกรรม 
โครงการสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ 2) การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื ่อมีการประชุมปรึกษาหารือ



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
204 

เรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
3) การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการดำเนินงานตาม โครงการต่างๆ เช่น ร่วมออก
แรง ร่วมบริจาคทรัพย์ เป็นต้น การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมื่อโครงการเสร็จโดย
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และส่งต่อชุมชน จึงเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีตัวชี้วัดและแนวทางการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 1. มีนโยบายน้อมนำมาขับเคลื่อนให้สถานศึกษา บูรณาการแผนปฏิบัติงานและขยาย

ผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 2. มีแผนงานด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้นำหลักการมาบูรณาการสู่การเรียนรู้  
 3. ดำเนินการตามนโยบาย แผนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายอย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพความเป็นจริง มีความยึดหยุ่นในทางปฏิบัติเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการ 
 5. นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 

 จากการดำเนินโครงการ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตาม
มาตรการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 
2564 ผลการดำเนินการตามโครงการ ดังต่อไปนี้ 

 1) การพัฒนาศักยภาพ มีคณะทำงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จำนวน 1 
คณะ ครอบคลุมทั้ง 4 หมู่บ้านในพื้นที่ มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(CG) จำนวน 8 คน มีการพัฒนาการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ให้เกิดรูปธรรมจำนวน 1 แห่ง  

 2) ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง มีบุคลากรให้บริการ 7 คน จัดบริการรถ
กู้ชีพกู้ภัยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ในสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการปรับเปลี่ยน ดังนี้ 

   2.1 ด้านสังคม ช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล รวมทั้ง 
ผู้กักกันตัวที่มีอาการเจ็บป่วยระหว่างกักตัว โดยได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากเทศบาลตำบลทุ่งหัว
ช้างและโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ โดยการสวมใส่หน้ากาก
อนามัย หน้ากาก face shield สวมชุดป้องกันเชื้อโรค (PPE) การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล 
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ทุ่งหัวช้างเมื่อจะนำส่งผู้ที่กักกันตัวไปรับการตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วย การทำความสะอาดรถหลังรับส่ง  
ผู้ที่กักกันตัว เป็นต้น  

  2.2 ด้านเศรษฐกิจ ช่วยลดรายจ่ายของประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ที่กักกัน
ตัวที่เจ็บป่วยในการเหมารถเพ่ือนบ้านนำส่งโรงพยาบาล  

  2.3 ด้านสภาวะแวดล้อม พนักงานกู้ชีพกู้ภัยมีการทำความสะอาดรถทุกครั้งก่อน
และหลังการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีหลังรับส่งผู้ป่วยที่เป็นผู้กักกันตัว มีการทำความสะอาดรถโดยใช้
ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) 0.1% แล้วล้างด้วยน้ำให้
สะอาด และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  

  2.4 ด้านสุขภาพ หากประชาชนมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุต้องไปรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล หรือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยจิตเวชต้องไปพบแพทย์ตามนัดสามารถโทรศัพท์มาที่เบอร์โทร 
199 ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อนำส่งผู้เจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ทำให้ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งนำส่งผู้ที ่กักกันตัวซึ่งพบว่ามีจำนวน 2 คน  
ที่เจ็บป่วยระหว่างกักตัวจำเป็นต้องไปพบแพทย์ และ  

  2.5 ด้านการเมืองการปกครอง มีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่เพิ่มเติมของ
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยในการรับส่งผู้ที่กักกันตัวที่เจ็บป่วยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อหากต้องไปโดยรถสาธารณะ หรือแพร่กระจายเชื้อให้กับสมาชิกครอบครัวที่พาไปส่งโรงพยาบาล 

 2) โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่ งหัวช้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  กิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีแนวทางการ
จัดการขยะที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ดังนี้ 

  แนวทางการจัดการขยะ โดยใช้หลัก 3R 
  Reduce ลดการใช้ มิได้หมายความว่า “ห้ามใช้” แต่ให้คิดก่อนใช้ให้ใช้ตามความ

จำเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่มเฟือย ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
  Reuse การใช้ซ้ำ เป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำสินค้าหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้ว กลับมาใช้อีกให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษ
วัสดุ 

  Recycle การแปรรูปใหม่ สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วสามารถ
รวบรวมขายให้ร้านรับซื้อของเก่า เพ่ือนำไปให้โรงงานแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได ้

  การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
  กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
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  ขยะรีไซเคิล = กระดาษ แก้ว พลาสติก โลหะ นำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ศูนย์
จัดการขยะเทศบาลฯ กองธนาคารขยะชุมชน ผ้าป่าขยะ ขยะแลกสิ่งของ หรือให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามา 
รับซื้อ 

  ขยะอินทรีย์ (ย่อยสลาย) = เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ นำเข้าสู่กระบวนการ เลี้ยง
ไส้เดือนดินของเทศบาลฯ และสำหรับครัวเรือน การทำปุ๋ยชีวภาพ ให้อาหารสัตว์ ฯลฯ 

  ขยะอันตราย = หลอดไฟ ถ่ายไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ฯลฯ เข้าสู่กระบวนการ
เก็บรวบรวมไว้ เทศบาลดำเนินการจัดเก็บ ส่งให้บริษัทนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการต่อไป  

  ขยะทั่วไป = ให้ชุมชนมีการคัดแยกรวบรวมขยะชนิดถุงพลาสติก เช่น ถุงขนม ถุงหิ้ว 
ถุงข้างแกง นำไปอัดด้วยเครื่องอัดก้อนพลาสติกของเทศบาล ณ ศูนย์จัดการคัดแยกขยะของเทศบาลฯ 

  ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  1) การจัดทำฐานข้อมูลขยะ การคืนข้อมูล และสร้างกิจกรรมส่งเสริมการลด  

การคัดแยกขยะ 
   - การจัดทำฐานข้อมูลขยะในพื้นที่เขตเทศบาล วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณขยะว่า

เพิ่มขึ้นหรือลดลง แล้วคืนข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบ สร้างความตระหนักสถานการณ์ปัญหา จาก
การประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวและเวทีการประชุมของทีมพัฒนาท้องถิ่นของ เพื่อจัดทำกิจกรรม 
โครงการ แก้ไขปัญหาและขอรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป 

  2) การบริหารจัดการงานและคน 
   - การจัดตั้งกรรมการ/คณะทำงานการจัดการขยะในพื้นที่ โดยมีตัวแทนจาก

กลุ่มบริหารจัดการขยะของแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมในการประชุม เสนอความคิดเห็น วิธีการจัดการขยะ โดย
มี ผู้นำชุมชน ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับเทศบาลจัดเวทีประชุมระดับตำบล วิเคราะห์ กำหนด
ประเด็นเพื ่อการแก้ปัญหา ป้องกันปัญหาต่างๆ ตลอดจนการติดตาม ประเมิน งาน/กิจกรรมที่  
การดำเนินการ เช่น การจัดโครงการอบรมให้ความรู้ การจัดตั้งธนาคารขยะ การสร้างครัวเรือนต้นแบบ
การคัดแยะขยะ เป็นต้น 

  3) การกำหนดกฎระเบียบ ข้อตกลง 
   - คณะกรรมการบริหารจัดการขยะเทศบาล สร้างข้อตกร่วมกับชุมชนในเรื่อง

การคัดแยกขยะ การทิ้งขยะในที่สาธารณะ โดยมีการประชุมชาวบ้านให้มารับฟังและเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีการการจัดการขยะในพ้ืนที่ และรับทราบข้อตกลงร่วมกัน 

  4) การบูรณาการ และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
   - ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะเทศบาล ซึ่งในคณะกรรมการ

จะประกอบไปด้วย 4 ภาคี ท้องถิ่น ท้องที่ (โรงพยาบาล กศน. โรงเรียน) องค์กรและชุมชน ได้มาประชุม
หารือแนวทางการจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน มีการทำบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะในชุมชน มีการ
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รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้พื้นที่ทราบถึงข้อตกลงการจัดการขยะ ในส่วนของหน่วยงาน
ราชการ เช่นโรงพยาบาลก็จะมีเกณฑ์การจัดการขยะอันตรายเพิ่มเติม เพื่อรองรับเกณฑ์การจัดการขยะ
แบบครบทุกประเภทในชุมชนซื้อขยะ  

  5) การติดตามและประเมินผล  
   - มีการประชุมทุกๆ 3 เดือน เพ่ือติดตามการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
   - มีการลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ สอบถามปัญหาและ

ความต้องการเพื่อนำมา 
 สรุป วิเคราะห์ และนำไปปรับแก้ไขปัญหาต่อไป 
 เทคนิค/กลวิธี 
 - ตั้งกฎระเบียบในชุมชน เช่น คัดแยกก่อนทิ้ง(โดยไม่มีขยะประเภทอ่ืนรวมกันในถุงใส) 
 - การสร้างความร่วมมือทั้ง 4 องค์กรหลัก มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ในการจัดการขยะ และสร้างระเบียบ กฎ กติการ่วมกัน 
 - การประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง และต่อเนื่องเพ่ือเป็นการกระตุ้น สร้างความตระหนัก

ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 เครื่องมือ 
 1. ฐานข้อมูลปริมาณขยะในพ้ืนที่ 
 2. อุปกรณ์สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 3. เครื่องอัดก้อนพลาสติกเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 
 4. แผนการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
 5. ระเบียบ กฎ กติกาชุมชน 
 6. คู่มือ/แผ่นพับ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
 ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง 
 ทุนหลัก คือ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบล

ทุ่งหัวช้าง 
 ทุนร่วม คือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. สภาเด็กเทศบาลฯ ผู้สูงอายุ ประชาชน

ทั่วไป และภาครัฐ/เอกชนในท้องที่ 
 ทุนสนับสนุน/หนุนเสริม คือ  
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.สน.3) 
 - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 
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(3) โครงการสานสายใยสามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การดำเนินโครงการนวัตกรรม “สานสายใย สามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน” ดังกล่าวได้ใช้หลักการมีส่วนร่วม เป็นฐานคิดหลักในการทำงานร่วมกับชุมชน ในการส่งเสริม  
การเรียนรู้ โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ภายใต้การมี  
ส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ กลุ่ม องค์กร คนในชุมชน ที่มีจิตอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯช่วยหนุนเสริม สามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ ในด้านการแก้ไข
ปัญหาลดความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งโรงเรียนมีหลักสูตร รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาพอเพียง เพื่อถ่ายทอดความรู้จากเด็กสู่ครอบครัวและขยายไปสู่ชุมชน ปลูกฝัง
ค่านิยม แนวปฏิบัติในโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ ปรับเปลี่ยนทัศนคติทางเพศของนักเรียน 
เผยแพร่ความรู้ ไปสู่ครอบครัวและชุมชน ทำให้เกิดครอบครัวต้นแบบดีเด่นในชุมชน และสามารถเป็น
ต้นแบบให้กับหน่วยงานที่สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงาน มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการนวัตกรรม ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2563 เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 28 แห่ง รวม 536 คน ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสมวัย
วิทยา จำนวน .5 แห่ง. และเป็นศูนย์จัดการเครือข่ายชุมชนต้นแบบสุขภาวะ จาก สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีองค์กรภาคีเครือข่าย จำนวน 15 แห่ง ในการขับเคลื่อนผลักดัน
นโยบายสาธารณะ 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมา

นั้น พบว่า 
(1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 
 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 
 การดำเนินการ เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้นำระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ

ธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทาง ดังนี้  1. หลักนิติธรรม ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น 2. หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง เป็นคนดีมีธรรมะใช้ศีล 5 เป็นหลัก
ปฏิบัติ 3. หลักความโปร่งใสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบความถูกต้อง จัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ถูกระเบียน ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ 4. หลักการมีส่วนร่วม ให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคีเครือข่าย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการ 5. หลักความเสมอภาค ส่งเสริมให้เด็ก 
ส่วนใหญ่ได้มีการศึกษาจากการบริการสาธารณะของเทศบาลอย่างเท่าเทียมกัน 6. หลักความคุ้มค่า ใช้
ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้แก่
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการควบคุมโรคในเขตเทศบาล มีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการควบคุมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ มีการวางแผน การปฏิบัติ
ตามแผนงาน การติดตามประเมินผล การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพ่ือการ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการพัฒนาการสร้างและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีการครอบคลุมการบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเทศบาล
ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา เทศบัญญัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

(2) โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 1) ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มธนาคารขยะ 
 2) คนในชุมชนมีความรู้และทักษะในการคัดแยกขยะ สามารถจัดการขยะได้อย่างถูก

วิธี มีจิตสำนึกในการช่วยลดขยะจากต้นทาง 
 3) เป็นชุมชนปลอดขยะเปียก มีการจัดการขยะต้นทาง ขยะอินทรีย์(ขยะเปียก)  ใน

พ้ืนที่ทุกครัวเรือน 
 4) เป็นชุมชนปลอดโฟม(No Foam) มีการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในร้านค้า 

และในงานเลี้ยงต่างๆ ในชุมชน และของหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 100 
 5) มีการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติกในการจ่ายตลาด กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนผู้สูงอายุ

จำนวน 80 คน ครัวเรือนต้นแบบ 35 ครัวเรือน 
 6) ปัญหามลภาวะ กลิ่นเหม็น และมลพิษจากขยะลดลง  
 7) มีสมาชิก จำนวน 300 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะ มีการคัดแยก

ขยะอย่างถูกวิธี 
 8) มีครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 35 ครัวเรือน และมีร้านค้าต้นแบบ จำนวน 5 ร้าน 
 9) ผู้นำชุมชนมีระดับพัฒนาการความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
(3) โครงการสานสายใยสามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่มเป้าหมายของนวัตกรรม “สานสายใย สามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน” ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล จำนวน 183 คน วัยทำงาน 931 คน ผู้สูงอายุ จำนวน 
520 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง จำนวน 42 คน 

  ผลกระทบเชิงบวก 
 ด้านโรงเรียน (ต้นทาง) 
 นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตของท้องถิ่น ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

ตามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และมีนักเรียนเพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
210 

149 คน ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและ
สามารถส่งต่อถึงผู้ปกครอง ชุมชน 

  วัยแรงงาน (กลางทาง) 
 หรือกลุ่มแรงงานของครอบครัวได้รับการส่งต่อจากจากเด็กนักเรียนที่เป็นสื่อกลางใน

เรื่องของสารเสพติด เหล้า บุหรี่ และการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ ก่อเกิดครอบครัวต้นแบบใน
เรื่องของครอบครัวอบอุ่น จำนวน 10 ครอบครัว ต้นแบบการกำจัดขยะ ความปลอดภัยบนท้องถนน และ
เกิดการรวมกลุ่มกิจกรรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มชาใบหม่อน  
กลุ่มสานเส้นพลาสติก และกลุ่มรักษ์สุขภาพ เป็นต้น 

 ผู้สูงอายุ (ปลายทาง) 
 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุมนพื้นที่ 6 ชุดกิจกรรมหลัก และมีการดำเนินงานโรงเรียน

ผู้สูงอายุโรงเรียนสมวัยวิทยา มีหลักสูตร 1 หลักสูตร มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (CG) จำนวน 8 คน มีการ
พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)ให้เกิดรูปธรรม
จำนวน 1 แห่ง 2)การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ เกิดกลุ่มที่ส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ 
จำนวน 6 กลุ่ม และมีต้นแบบมาจากเด็กนักเรียน ในกิจกรรมเด็กปลูกผัก (ปลอดสารเคมี) ผู้ใหญ่กินผัก 
เป็นต้น 

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างได้รับการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากหน่วยงานดังกล่าว เข้ามาประเมินและติดตามผล ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เข้าประเมิน  

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีตัวชี้วัดและแนวทางการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 1. มีนโยบายน้อมนำมาขับเคลื่อนให้สถานศึกษา บูรณาการแผนปฏิบัติงานและขยาย

ผลสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 2. มีแผนงานด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้นำหลักการมาบูรณาการสู่การเรียนรู้  
 3. ดำเนินการตามนโยบาย แผนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายอย่าง

เหมาะสมกับสถานการณ์ สภาพความเป็นจริง มีความยึดหยุ่นในทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ 

 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการ 
 5. นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ 
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5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
การเอาพื้นที่เป็นที่ตั ้ง สานพลังความร่วมมือจากโรงเรียนสู่ชุมชน เน้นกระบวนการมี  

ส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่านกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่นการประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและ 
ความต้องการ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรม ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่
คาดหวังได้รับความใส่ใจ จึงเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้าง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม รวมถึงการพัฒนา
พื ้นที่ที ่ประกอบไปด้วย ประชาชน หน่วยงานในพื ้นที ่ โดยมีการเช ื ่อมโยงกับทุนทางสังคมและ  
ความเข้มแข็งของชุมชนที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ มีการทำงานเชิงรุก ไม่รอปัญหา  
มีเครือข่ายต่างๆ ในพ้ืนที่ทำงานร่วมกัน 

 เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ใช้ทฤษฎี หลักการบริหารทรัพยากร 4 M ของ Mcclelland 
ในการดำเนินโครงการ คือ 1 .Man ทรัพยากรบุคคล 2. Money งบประมาณ 3. Materials พัสดุครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. Management การบริหารจัดการ โดยมีฐานข้อมูลตำบล TCNAP/RECAP 
ข้อมูลมือสองในชุมชน เช่น จปฐ. แผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล ผ่านการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ไลน์ 
เฟซบุ๊ค สถานีวิทยุเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง คลื่น FM 106.25 MHz และ หอกระจายข่าว  

 จากที ่กล ่าวมาทั ้งหมดการบริหารของเทศบาลได้นำหลักการมีส ่วนร่วมผ ่าน
กระบวนการ 4 ประสานพัฒนาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ความที่เป็นสังคมแบบชนบทอยู่กันแบบพี่น้อง  
ส่งผลให้การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างมีคุณภาพประสิทธิภาพตามบริบทของท้องถิ ่นภายใต้
หลักธรรมมาภิบาล 
 
 
 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลป่าแมต 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
4. รายช่ือผู้ประสานงาน นางกนกวรรณ ยาวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบอร์

โทร 085-6149467 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต 
 เป็นโครงการที่ภาคประชาชนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม

ตั ้งแต่เริ ่มต้นจนถึงสิ ้นสุดกิจกรรม เจ้าหน้าที ่รัฐเป็นผู ้สนับสนุน การดำเนินงานตามนวัตกรรมนี้  

เทศบำลตำบลป่ำแมต 
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เป็นนวัตกรรมที่ได้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ เพ่ือมีดำเนินการใช้ในพ้ืนที่ตำบลป่าแมต จนประสบ
ผลสำเร็จ กล่าวคือ 

 100 บ้าน ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน  
 - การเข้าถึงของหัวหน้าหมวดกับสมาชิกในหมวดทำได้ง่าย  
 - การติดตาม การประเมินผล 
 - เกิดกลุ่มในการแข่งขันการดำเนินการขยะ 
 - การประเมินด้วยการประดับธงสี(มีผลทางสังคม) 
 100 ต้นทาง ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน 
 - ทุกคนในครัวเรือนจะคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธีแต่ละประเภทไม่ปะปนกับขยะ

ทั่วไป 
 - มีการนำขยะท่ีคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
 - ทุกครัวเรือนจะเกาะกลุ่มเดินไปด้วยกัน แนวทางเดียวกัน 
 100 แนวคิด ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน 
 - ทำ MOU กับทุกครัวเรือน 
 - เกิดธรรมนูญหรือกติการะเบียบชุมชน 
 - ทุกสัปดาห์ ทุกหมวดมีจิตอาสา 
 - เกิดนวัตกรรมจากขยะมากข้ึนเพื่อลดขยะลง 
 100 ตาวิเศษ ผลสำเร็จที่เกิดข้ึน   
 - ความยั่งยืนเกิดขึ้นเม่ือทุกตาช่วยกันสอดส่งดูแล 
 - ดวงตาทุกดวงทำงานความยั่งยืนจะเกิดข้ึน 
 - ร้อยเรียงกันดูสิ่งแวดล้อมได้ดี 
 - ดวงตาสอดส่องนวัตกรรมขยะจะเกิดข้ึน 
 100 เปอร์เซ็นต์ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทุกคนมีพยายามมีความเข้าใจ เคร่งครัด ใส่ใจจน

ประสบผลสำเร็จ 
(2) โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลป่าแมต 
 เป็นกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือนสู่

ระดับชุมชน การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการ โดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชน
(เกษตรกร) จำนวนครบทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื ่อช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร คือ เกษตรอินทรีย์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรลง
เพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในการเกิดสารเคมีตกค้างในร่างกายสูงก่อให้เกิดโรคต่างๆ
โดยเฉพาะโรคมะเร็ง 
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(3) โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถรถราชการ (Fleet card) 
 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที ่เป ็นกระบวนการถ่วงดุลเ พ่ือ  

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน เนื่องจากระบบเดิมเป็นการเติม
น้ำมันแบบวางบิล บางครั้งไม่สามารถระบุจำนวนน้ำมัน และควบคุมงบประมาณได้ ทั้งเจ้าหน้าที่ยังต้อง
รายงานการใช้น้ำมันและอัตราสิ้นเปลืองที่ทำให้เสียเวลาในการทำงานและอาจมีข้อผิดพลาดได้ แต่การใช้
บัตรเติมน้ำมันของราชการมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการรายงาน การใช้น้ำมันของรถแต่ละ
คันเนื่องด้วยใช้เทคโนโลยีของบัตรและธนาคารออกรายงานเป็นจริงตามการเติมแต่ละครั้งแต่ละคันลด
เวลาการทำงานโดยพลังงานถือเป็นความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่าย เทศบาลตำบลป่าแมต ได้ลงนามทำ

บันทึกความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะในตำบลป่าแมต กับภาคีเครือข่าย จำนวน 38 หน่วยงาน  
มีทั้งสถานศึกษา ศาสน-สถาน สถานพยาบาลหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละเครือข่ายมีดังนี ้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต 
  - ร่วมสนับสนุนส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนและขยะ

ติดเชื้อโดยผ่านเครือข่าย อสม.ในเขต 1 ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2559 ตามนโยบายจังหวัดสะอาด
เป็นต้นมา 

 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านน้ำโค้ง 
  - ร่วมสนับสนุนส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนและขยะ

ติดเชื้อโดยผ่านเครือข่าย อสม.ในเขต 2 ครอบคลุม 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี 2559 ตามนโยบายจังหวัด
สะอาดเป็นต้นมา 

 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดแพร่  
  - ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะให้ถูกต้อง ในวันที่ 16 มีนาคม 

2563 และ ในปี 2564 สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพและสนับสนุนแผ่นผับ
ประชาสัมพันธ์ และร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  

 4. โรงเรียนบ้านสุพรรณ 
  - ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการคัดแยกขยะให้ถูกต้องละ

ร่วมเป็นเครือข่ายในการรณรงค์การคัดแยกขยะในการจัดทำปุ๋ยหมัก ธนาคารใบไม้ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 5. วัดสุพรรณ, วัดสองแคว 
  - ได้เข้าร่วมรณรงค์งดใช้โฟม พลาสติก “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญในวันพระ” 

และถุงผ้า มีการจัดตั้งกองทุนผ้าป่ารีไซเคิลนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ตั้งแต่ปี 2563 
จนถึงปัจจุบัน 

 6. โรงงาน บริษัทไทยเอเชียไรท์ จำกัด 
  - ร่วมถ่ายทอดความรู้การคัดแยกขยะที่ถูกต้องให้กับแรงงานต่างด้าวและ  

ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน 
 7. ตลาดสดมหาโพธิ์และร้านค้าในเขตพ้ืนที่ 
  - ร่วมรณรงค์ลด ละเลิก ปฏิเสธ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติก 

แล้วหันมาบริโภคอาหารที่บรรจุในภาชนะทดแทนโฟม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและใช้ถุงผ้า
แทน 

 8. ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน 
  - ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าแมต ในวันที่ 

25 ธันวาคม 2561 มีบทบาทให้คำแนะนำในการคัดแยกขยะให้กับลูกบ้าน กำหนดกฎระเบียบใน  
การจัดการขยะ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ตั้งกลุ่มไลน์ กำหนดวาระไว้ในการประชุมประจำเดือน  
มีการติดตามผลทุกเดือน 

 9. อสม.ร่วมสนับสนุนเป็นคณะทำงานในการติดตามการคัดแยกขยะรายครัวเรือน 
ซ่ึงแต่ละคนจะมีครัวเรือนท่ีรบัผดิชอบดูแล 7- 15 ครัวเรือน  

 มีรายงานการประเมินผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งการประเมินผล
โดยใช้แบบสอบถามและเปรียบเทียบข้อมูลแยกเป็นดังนี้ 

 1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ  
  - เกณฑ์ตัวชี้วัดคือจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ (ใช้ 1 แบบสอบถาม 1 

ครัวเรือน ในการเข้าร่วมโครงการ)และการสังเกตกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน 
 2) ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะ 
  - เกณฑ์ตัวชี้วัดคือใช้แบบทดสอบความรู้ประชาชนและการลงพื้นที่จริงสังเกต

การคัดแยกขยะ 
 3) ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการคัดแยกขยะ 
  - เกณฑ์ตัวชี้วัดคือการใช้แบบสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ (ใช้ 1 

แบบสอบถาม 1 ครัวเรือน ในการเข้าร่วมโครงการ) และจำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
 4) ด้านจำนวนปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดหลังจากดำเนินโครงกาลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ  
  - เกณฑ์ตัวชี้วัดคือจำนวนปริมาณขยะหลังจากดำเนินโครงลดลงเปรียบเทียบ

ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการโดยคิดเป็นตันต่อเดือน (ใบบันทึกข้อมูลปริมาณขยะของบ่อกำจัดขยะ) 
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 5) ด้านเกิดฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบไม่น้อยกว่า 2 ฐานการเรียนรู้ต่อชุมชน 
  - เกณฑ์ตัวชี้วัดคือจำนวนฐานการเรียนรู้การจัดการขยะท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชน 
(2) โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลป่าแมต 
 การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน 

โดย 
 1. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ พยายามนำนวัตกรรมด้านเกษตร

อินทรีย์เข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรและประชาชนจากการใช้สารเคมีที่เคยเป็นอยู่ 
 2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ กล่าวคือ การดำเนินการในรูปของศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีจะพยายามสร้างผู้นำกลุ่มเกษตรกรหรือตัวแทนเกษตรที่ได้ดำเนินการด้านอินทรีย์
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 

 3. ความสามารถในการพัฒนาคน กล่าวคือ ผู ้นำหรือปราชญ์เกษตรดังกล่าว
สามารถออกเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ในตำบลได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน  
การดำเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์เพ่ือทดแทนสารเคมีต่อไป 

 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ กล่าวคือ การใช้นวัตกรรมด้านอินทรีย์เพื่อทดแทนสารเคมี
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดโรคหรือแมลง ที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีลงได้ 

 และยังมีกลไกด้านความโปร่งใส คือ 
 1. มีกลไกเครื่องมือหรือวิธีการโดยมีตัวแทนจากภาคประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมเป็น

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในการตรวจสอบโครงการฯ และมี  
การกำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส และมี  
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานทางหอกระจายข่าว กลุ่มไลน์ และเฟคบุ๊ค 

 2. มีกลุ่มและอาสาสมัครโดยเฉพาะผู้นำทางฝ่ายปกครอง ผู้นำในชุมชน ได้รับ 
การแต่งตั้งให้ตรวจสอบการดำเนินงานให้มีความสุจริต โปร่งใส ซึ่งกรรมการนี้ได้รับการแต่งตั้งจากทาง
อำเภอ 

(3) โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถรถราชการ (Fleet 
card) 

 1. การริเริ ่มโครงการนี้มาจากสาเหตุ...สมาชิกสภาเทศบาลต้องการตรวจสอบ 
การใช้น้ำมันของฝ่ายบริหารในการใช้รถยนต์ 

 2. ระดับชั้นของการมีส่วนร่วมของตัวแทนภาคประชาชน (สมาชิกสภาเทศบาล) 
ได้ร่วมคิดเพื่อหาวิธีลดการรั ่วไหลของการเบิกจ่ายน้ำมัน ร่วมวางแผนกับฝ่ายบริหารตลอดทั้งร่วม
ดำเนินการประเมินผลของโครงการ 

 3. การมีกลไกเครื่องมือ หรือวิธีการ โดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจรับน้ำมัน
ประจำเดือนที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
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 4. ความยากและความท้าทาย เป็นโครงการที่นำร่องขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น เทศบาลในจังหวัดแพร่ได้นำระบบนี้มาใช้ที ่เล ็งเห็นว่า ควบคุมการใช้จ่ายน้ำมันแสดงถึง  
ความโปร่งใส 

 5. เป็นโครงการที ่ต่อยอดมาจากราชการส่วนภูมิภาคที่ใช้ระเบียบของกระทรวง  
การคลัง 

 เทศบาลตำบลป่าแมต มีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้ใน  
การปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุมรถราชการและยานพาหนะอย่างอื่น เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติตามภารกิจ ซ่ึงจำเป็นที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
มาก ที่ กค.0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมัน
ส่วนราชการ 

 หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์  
การใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card) เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเติมน้ำมันรถราชการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบ โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ปตท. 

 ”บัตรฟลีทการ์ด” หมายถึง บัตรที่ KTB (ธนาคารกรุงไทย) ออกให้แก่ผู้ถือบัตรเพ่ือ
ใช้ชำระค่า สินค้า/บริการแทนเงินสด ณ สถานีบริการน้ำมัน/ก๊าซที่เข้าร่วมโครงการโดย KTB จะระบุยี่ห้อ
ของรถยนต์และเลขทะเบียนรถยนต์ของผู้ถือบัตร รถยนต์ที่มีชื่อหรือหมายเลขทะเบียนตรงตามหน้ าบัตร
เท่านั้นที่จะใช้บัตรได้ซึ่งเทศบาลตำบลป่าแมต มีรถราชการอยู่ในครอบครองจำนวนทั้งสิ้น 11 คัน 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต 
 เทศบาลตำบลป่าแมตได้ดำเนินการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ในกระบวนการวิธีการ

ใหม่ตามสูตร 500 ปฏิบัติจัดการ ที่ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จโดยเริ่มต้น ตั้งแต่ เทศบาลตำบลป่าแมต 
ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าหมวดครัวเรือน 

(2) โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลป่าแมต 
 1. กระบวนการมีส่วนร่วมจัดตั ้งคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตร 
 2. กิจกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์ที่มีความต่อเนื่องในแต่ละเดือนทุกเดือน 
 3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเกิดผู้นำเกษตรกรที่จะเป็นปราชญ์ในการนำการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านการเกษตร 
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 4. การเรียนรู้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อทดแทนสารเคมีส่งผลให้เกษตรกรมีการ
ปรับแปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สารเคมีลง 

 วิธีการและความแตกต่างในการเป็นเกษตรอินทรีย์กับการใช้สารเคมี 
 เกษตรอินทรีย์ การขยายสารชีวภัณฑ์ คือ บิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม ซึ่งเป็น 

สารชีวภัณฑ์ทางธรรมชาติ นำมาป้องกันทั ้งโรคพืชต่างๆ และศัตรูพืช เช่น เพลี ้ย ได้เป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 

 สารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาเพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรได้เป็นย่างดี แต่เกิด  
สารตกค้างในระยะยาวทั้งในพื้นที่ในการเกษตรและความปลอดภัยต่อเกษตรกรที่มีอันตราย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายสูงที่จะเกิดข้ึน 

 ความเป็นนวัตกรรม: การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือนสู่ระดับชุมชน 
(3) โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถรถราชการ (Fleet card) 
 1. ความเที่ยงตรง การใช้ระบบการเติมเงิน (Fleet card) เป็นการใช้เทคโนโลยีใน

การปฏิบัติงานในทุกกระบวนการขั ้นตอนมีความเที่ยงตรงเริ ่มตั ้งแต่การอนุมัติบัตร การเติมน้ำมัน  
การรายงานผลการใช้น้ำมันรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองของรถแต่ละคัน สมารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เป็นสถิติท่ีมีความน่าเชื่อถือสูง 

 2. ความโปร่งใส การใช้ระบบการเติมเงิน (Fleet card) สามารถตรวจสอบการใช้
งานได้ทุกขั้นตอนได้แก่ผู้ยื่นบัตร ผู้เติมน้ำมันของปั๊มน้ำมันที่ออกรายการการเติมน้ำมันเปรียบเทียบกับ
รายงานการใช้น้ำมันประจำเดือนของธนาคารซึ ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับ เพื ่อเป็นการยืนยัน  
ความถูกต้องถือเป็นการถ่วงดุลการตรวจสอบ 

 3. ด้านประสิทธิภาพ การใช้ระบบการเติมเงิน (Fleet card) สามารถลดขั้นตอน 
การทำงาน ประหยัดงบประมาณ ลดเอกสาร ลดการรั่วไหลของน้ำมัน ลดปริมาณการใช้น้ำมันได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

ความเป็นนวัตกรรม: เป็นกระบวนการถ่วงดุลย์เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต 
 การประเมินโครงการนวัตกรรมได้ประเมินประชาชนทั้งตำบล และได้สอบถาม

โดยรวมในระดับครัวเรือน ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 8 ,517 คน หรือจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง 
3,182 ครัวเรือน ตามข้อมูล จปฐ.ปี2564 ได้ประเมินในรูปแบบเป็นทางการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนทั้งตำบลและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงประเมินในพื้นที่จริง โดยประชาชน
และกลุ่มองค์กรได้รับผลลัพธ์ดังนี้ 
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 1) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ ประชาชนทั้งตำบลได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ทั ้งหมด จำนวน 8 ,151 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7 ครัวเรือนเข้าร่วมจำนวน 3 ,060 
ครัวเรือน คิดเป็น ร้อยละ 96.17 มีการดำเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 
พร้อมทั้งมีการสร้างมูลค่าให้กับขยะ ประเมินโดยให้หัวหน้าหมวดร่วมกับหัวหน้าชุมชนดำเนินการกรอก
แบบสอบถามกับหัวหน้าครัวเรือน และการนำ App Sheet มาใช้ในการติดตามผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 

 2) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะประเภท
ต่างๆ ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 85.31 ประเมิน โดยดำเนินการกรอกแบบสอบถาม เกี่ยวกับความรู้ใน
การค ัดแยกขยะแต ่ละประเภทได ้อย ่างถ ูกต ้อง ม ีกา รถ ่ายทอดความร ู ้  ส ู ่ห ัวหน ้าคร ัวเร ือน  
เพ่ือนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในบ้าน 

 3) ด้านความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารจัดการขยะ พบว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก ร้อยละ 89.5 ส ่งผลให้ปริมาณขยะในพื ้นที ่ลดลงและประชาชนมี  
จิตสาธารณะมากขึ้นและไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน 

 4) ด้านจำนวนปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดหลังจากดำเนินโครงการ ลดลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ 35 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นก่อนเริ่มดำเนินโครงการ..ส่งผลให้ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการกำจัดขยะ ปริมาณขยะลดลงร้อยละ..46.22 

 5) ด้านเกิดฐานการเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบไม่น้อยกว่า 2 ฐานการเรียนรู้ต่อชุมชน 
ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ ทำให้ให้เกิดฐานการเรียนรู้ที่เป็นต้นแบบเกิดขึ้นใน
หมู่บ้าน จำนวน 30 ฐานการเรียนรู้ 

(2) โครงการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลป่าแมต 
 1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันการศัตรูพืชและประชาชนได้  

มากขึ้น 
 2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหา

ศัตรูพืชในแต่ละปีลงได้ 
 3. สามารถพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลป่า

แมต ให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากขึ้น เพราะได้เรียนรู้กับปัญหาที่เกิดกับเกษตรกรและนำ
วิทยากรต่างๆ มาดำเนินการให้เชี่ยวชาญและถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนเข้าถึงและ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

(3) โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถรถราชการ (Fleet card) 
 1. อำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการให้สามารถใช้บริการได้ท่ีสถานีบริการน้ำมัน 
 2. ส่วนราชการมีระบบการควบคุมและการบริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ช่วยลดภาระในการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บค่าเอกสารสำหรับการควบคุม

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานราชการ 
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 4. ช่วยลดการใช้เงินสดและเช็คของส่วนราชการ 
5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 

ไม่มี 
➢ เทศบาลที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน มีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 
(1) เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย 
(2) เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
(3) เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี 
(4) เทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองเลย 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง 146/20 ถนนเจริญรัตน์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42000 
4. รายช่ือผู้ประสานงาน นางพิกุลทอง ไชยปัญหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

เบอร์โทร 0895726323 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเลย 
 การช่วยเหลือกันของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยมีบ้านและวัดเป็นศูนย์กลาง 

ต่อมาสังคมเปลี ่ยนแปลงไป รัฐเป็นผู ้จ ัดสวัสดิการให้แต่ไม่ทั ่วถึง ขณะที ่ส ังคมมีความเหลื ่อมล้ำ  
มีผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความยากลำบากไม่มีสวัสดิการที่เพียงพอ ชุมชนที่มีประสบการณ์งานพัฒนา
จึงร่วมกันจัดสวัสดิการของชุมชน โดยฟื้นฟูระบบการพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสังคมในอดีต
มาจัดเป็นกองบุญ เพื่อช่วยเหลือกันและกัน ของชุมชน ต่อมารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงาน
สวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมร่วมกันจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 
ส่วน และคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวที่ประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบแนวทาง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  

เทศบาลเมืองเลย 
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(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย ถนนคนเดินเลาะเลย  
 โครงการนี้ มุ ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจาก

จังหวัดเลย คือ 1 ใน 10 จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเลือกไปพักผ่อนหย่อนใจ มีมนต์เสน่ห์แห่งความหนาวเย็น 
ดังคำขวัญ “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ ่นที ่อยู ่อริยสงฆ์ มั ่นคง  
ความสะอาด” ซึ่งในแต่ละอำเภอต่างก็มีจุดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ 
และด้านวิถีความเป็นอยู่ของท้องถิ่นที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนั้น เทศบาลเมืองเลย มีกรอบอำนาจ
และหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่น รวมทั้งด้าน  
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองเลย เมืองอยู่ดี คนมีสุข ภายใต้
สิ ่งแวดล้อมที ่ยั ่งยืน” จึงเกิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย ถนนคนเดินเลาะเลย  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เป็นการสร้างพื้นที่ให้
ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมและสร้างอาชีพ เป็นพื้นที่จำหน่าย
อาหารพื้นเมือง อาหารสำเร็จปรุงสด ปรุงสำเร็จ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน สินค้าทำมือ สินค้าหัตถกรรม 
สินค้าของที่ระลึก เกษตรอินทรีย์ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เวทีชุมชนสำหรับประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา ทุกกลุ่มอายุ ผู้พิการได้มาแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามและการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนเกิดการสร้างรายได้และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเลย 

(3) โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเลย เป็นนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคมให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี อยู่ในกลุ่มติดสังคมให้นานที่สุด ลดจำนวนผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เนื่องจากเทศบาลเมืองเลยใกล้  
เข้าสู่เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ มีประชากรผู้สูงอายุ จำนวน 3,914 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มกราคม 2564 (จำนวนผู้สูงอายุร้อยละ19.05 ) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  
ซึ่งถ้าผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ไม่ดูแลสุขภาพตนเองก็จะกลายไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ที่จะเป็นปัญหา
ในการดูแลกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเลย มีโรงเรียนผู้สูงอายุ 2 แห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน โดยเกิดความร่วมมือระหว่างจากภาคีเครือข่าย 
คือ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเลย โรงพยาบาลเลย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
กศน.จังหวัดเลย สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย ร่วมวางแผนพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
รวมถึงให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ แก่โรงเรียนผู้สูงอายุ เกิดการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุในสังคมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพช่วย
พัฒนาสังคม โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มองค์กรเกิดจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยมีคำขวัญโรงเรียน ว่า “สนุกดี...มีสาระ...ชนะโรคภัย...ใส่ใจดูแล
กัน” กิจกรรมจะมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
  สภาพสังคมของเทศบาลเมืองเลยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผล

กระทบต่อสัมพันธภาพและความมั ่นคงของครอบครัวนำไปสู ่ป ัญหาสังคมด้านต่างๆ มากมาย  
หากครอบครัวไม่เข้มแข็งพอ การดำเนินชีวิตครอบครัวให้รอดพ้นคงทำได้ยาก ศูนย์พัฒนาครอบครัวฯเป็น
องค์กรภาคประชาชนจัดตั้งขึ ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางและกลไกในการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาให้
คำแนะนำส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมั่นคง ทั้งนี้ 
เทศบาลเมืองเลยได้ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย จัดประชุมคัดเลือกและ
แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จัดทำข้อบังคับและแผนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน จัดฝึกอบรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการให้ความรู้และศึกษาดูงานกับพ้ืนที่
ต้นแบบ ผลักดันหนุนเสริมให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและ  
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากโครงการทั้ง 4 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 
(1) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเลย 
  โครงการฯ เริ่มดำเนินการโดยการจัดประชุมเพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีคุณภาพเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน  
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้ และ
การสื่อสารทางสังคม ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมเพ่ือร่วมดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

  1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยเป็นหน่วยสนับสนุน
ทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น บุคลากรเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้ให้แก่คณะกรรมการกองทุน
ฯ พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยน/ประชุม/ฝึกอบรม เพ่ือจัดทำแผนการดำเนินงาน/
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับจังหวัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
ที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเสนอขอรับเงินอุดหนุน ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนงานของ
โครงการ และรายงานผลให้ผู ้บริหาร และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (พมจ.) 
ทราบ  

  2) วัดในชุมชน เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น 
สนับสนุนการใช้สถานที่ภายในวัดในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ภายในวัด) ในการใช้เป็น ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงาน 
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 3) ผู้นำชุมชน เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น ร่วม
สำรวจ ค้นหา และส่งต่อเคสประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ 

 4) กลุ่มสตรีในชุมชน ร่วมสำรวจ ค้นหา และส่งต่อเคสประชาชนที่อยู่ในภาวะ
ยากลำบากเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ 

(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเทศบาลเมืองเลย ถนนคนเดินเลาะเลยนั้น 
เทศบาลเมืองเลย ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมดำเนินงานให้บรรลุผลลำเร็จและ 
มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสด้วยการเป็นโครงการประสานการร่วมมือจากประชาชน เริ ่มจาก 
การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการ 
กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม  
สนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเลยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การประชาคมผู้ค้า จัดให้มีประธานผู ้ค้า 
คณะกรรมการผู้ค้า และจัดให้มีการจองล็อคค้า อย่างโปร่งใส ด้วยใช้เทคโนโลยีจองระบบล็อคท่ีหมุนเวียน
กันตามคิว 

(3) โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข 
  เทศบาลตำบลเมืองเลย เป็นกลไกในการส่งเสริมการีส่งนร่วมของประชาชน กลุ่ม

ผู้สูงอายุ เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเลยตำบลกุดป่อง เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนชน
ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  
การปรึกษาและเผยแพร่แก่แกนนำผู้สูงอายุหลายคส หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เห็นศักยภาพของชมรม
ผู้สูงอายุตำบลกุดป่องในชุมชน 10 ชุมชน จึงเกิดการรวมกลุ่มก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเลยขึ้น บริหารงานใน
รูปแบบคณะกรรมการ โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

  1) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ  ได้แก่ กิจกรรม 
การเรียนรู้เพ่ือชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ จัดให้มีห้องเรียน /ฐานการเรียนรู้ เชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านต่างๆ ที่
เหมาะสมกับผู ้สูงอายุมาให้ความรู้ อาทิ เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขมาให้ความรู้เรื ่องอนามั ยใกล้ตัว ให้
คำแนะนำด้านสุขภาพ การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ  

 2) กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อาทิ การสอนภาษาอังกฤษ 
การสอนใช้คอมพิวเตอร์ จัดให้มีโอกาสได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในกิจกรรมชีวิตของแต่ละบุคคลด้วย  
การซักถาม อภิปราย สนทนา จัดให้มีการนำเอาหลักธรรมในศาสนาที่ผู้สูงอายุนับถือมาใช้ในการเรียน  
การสอน เช่น นิมนตร์พระสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิมาแสดงธรรม หรือปาฐกถาธรรม จัดให้มีการร่วมกิจกรรม  
ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน อาทิ การไปทำบุญในวัดในเขตเทศบาลเมืองเลยหมุนเวียนไปจนครบ
ทุกวัด การจัดกิจกรรมโรงเรียนสัญจรในชุมชน  
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 3) กิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง รำวง เล่นเกม การออกกำลังกาย จัดให้มี
กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ทุกเดือน และตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปีละ 1 ครั้ง  

 4) กิจกรรมการเยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสเพ่ือให้กำลังใจแก่เพ่ือนผู้สูงอายุ  
 5) กิจกรรมฝึกอาชีพ อาทิ สอนการทำงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  
(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทุกส่วน ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการศูนย์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนร่วมในการสำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว 
 2) คณะกรรมศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุข มีส่วนร่วม

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาครอบครัวกับครอบครัวทุกช่วงวัยและ
ครอบคลุมทุกมิติของปัญหา โดยผลักดันให้เป็นแผนครอบครัวในเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอตามแผนที่กำหนดไว้ 

 4) แกนนำผู้สูงอายุ แกนนำเยาวชน สตรี มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และส่งเสริม
การเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครอบครัวชุมชน มีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาเครือข่ายครอบครัว การประสานงานเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาครอบครัว 

 5 ) อาสาสมัคร สามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการบรรเทาปัญหาครอบครัวและ
ประสานความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาครอบครัวและปัญหาทางสังคมได้ และส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม 

 6) คณะกรรมการศูนย์ ผู ้นำชุมชน ร่วมกับแกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมใน  
การหาช่องทางแหล่งทุน และทรัพยากรในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  จัดตั้ง
กองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นที่
รู้จัก 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  
2565 

จากโครงการทั้ง 4 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
กล่าวคือ  
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(1) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเลย มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการอย่าง
มีส่วนร่วม จุดแข็ง คือ การมีส่วนร่วมของกลุ่ม ภาคเอกชน กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ การบริหารงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกุดป่องมีความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
สมาชิก ตรวจสอบ ซักถาม การเงินของกองทุนได้ตลอดเวลา มีการจัดทำข้อมูลรายรับ-รายจ่ายเป็น
ปัจจุบัน มีการรายงานสถานะการเงินตามระเบียบของกองทุน จ่ายสวัสดิการการเกิด การคลอดบุตร  
การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตรายงานสถานะกองทุนทุกไตรมาสต่อคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย และ
สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเลย ถนนคนเดินเลาะเลยนั้น  เป็น
โครงการประสานการร่วมมือจากประชาชน เริ ่มจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ประกอบการ กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กติกา แนวทาง
ปฏิบัติในการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองเลยอย่างต่อเนื ่องและเป็นรูปธรรมเพื ่อสร้างเอกลักษณ์ด้านการท่องเที ่ยว โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน โดยมีกิจกรรมพัฒนา ดังนี้ 

 1) จัดให้มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกด้าน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ทุกกลุ ่มอายุ ผู ้พิการได้มาแสดงความสามารถเชิง
สร้างสรรค์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันดีงา มและการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาในตัวจังหวัดเลยเพ่ิมมากข้ึน 

 2) พัฒนาพื้นที่ต่อยอดจากบริเวณถนนเส้นหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลยจาก
เดิม 300 เมตร ขยายพื้นที ่เพื่อรองรับไปลานพญานาคปู่ไหลคำมา 100 เมตร เพื ่อสนองต่อจำนวน
ผู้ประกอบการที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

 3) ขยายกิจกรรมเพิ่มขึ้นต่อยอดจากวันเสาร์จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมในวันพุธ ตามนโยบายคณะผู้บริหารพัฒนาพื้นที่โครงการฯ ไปยังบริเวณริมน้ำเลยใน
รูปแบบถนนคนเดินเลาะเลยลอยฟ้า 

 4) เทศบาลเมืองเลย จัดให้ตลาดเลาะเลย เป็นพื้นที่แห่ง “โอกาส ปลอดโฟม  
ไร้แอลกอฮอล์” ด้วยการบริหารจัดการ โดยยึดการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อน และบูรณาการจากทุกภาคส่วน 
ซึ่งได้รับการประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม “ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดิน
เลาะเลย” และยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ได้รับรางวัลระดับดี
มาก จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เช่น ล้าง  
ทำความสะอาด ตีเส้นล็อคผู้ประกอบการ 

(3) โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข การดำเนินงานของเทศบาลเมืองเลยนั้น เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญกับข้อมูล มีกลุ่มองค์ภายนอกเข้ามาถอด
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บทเรียนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยราชภัฏเลย 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค  ยิ่งไปกว่านั้น  
ยังจัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ของผู้สูงอายุ เป็นองค์กร
ส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู ้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และจะขยาย
เครือข่ายโรงเรียนผู ้สูงอายุ ไปสู ่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเลย การส่งเสริมการมีรายได้แก่ผู ้สูงอายุ  
การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย การเอื้ออาธรซึ่งกันและกันในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองผักก้ามหรือวัดสุธัมมิการาม ในการจัดกิจกรรม 

(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลเมืองเลย ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการ
ถอดบทเรียนการดำเนินงาน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย คณะทำงานด้านครอบครัวจังหวัดเลย สสส .และหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง ช่วยกันระดมความคิด/รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพ่ือนำข้อมูล อุปสรรค ปัญหา วิธีที่
ได้ดำเนินกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ต่อไป เช่น การดำเนินการร่วมกันของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ร่วมกับประชาชนในเขตโซนที่รับผิดชอบ (BUDDY) 

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
มีการต่อยอด เข้าสู่กิจกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อให้สังคม
ตระหนักและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงเคารพต่อความแตกต่างหลากหลายทางเพศโดยมี
จุดเริ่มต้นจากการสร้างสังคมความเข้าใจในกลุ่มแกนนำชุมชน แกนนำครอบครัว การใช้สื่อประชาสัมพันธ์
รวมถึงจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเพ่ือดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 4 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองเลย 
  ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่เป็นรูปธรรม กล่าวคือกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ได้รับ 

การสมทบงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และเทศบาลเมืองเลย กองทุน
สวัสดิการชุมชนฯมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกและมีการบันทึกข้อมูลรายรับ -รายจ่ายในโปรแกรม
สำเร็จรูป และคณะกรรมการบริหารกองทุนได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนให้เทศบาลเมืองเลยและ
สมาชิกรับทราบในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
กองทุนเป็นประจำทุกปี 

(2) โครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเทศบาลเมืองเลย ถนนคนเดินเลาะเลยนั้น 
เทศบาลเมืองเลย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที ่ยวภายใต้ชื ่อถนนคนเดินเลาะเลย โดยเริ่ม
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ดำเนินการมาตั ้งแต่ปี 2559 โดยใช้กระบวนการ มีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ หอการค้าจังหวัดเลย 
ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรชุมชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเลย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนใน
รูปแบบชมรมถนนคนเดินเลาะเลย ซึ่งสมาชิกชมรม ประกอบด้วยพ่อค้า -แม่ค้า ตัวแทนองค์กรต่างๆ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณใน  
การดำเนินการแต่อย่างใด  

  ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจ เป็นโครงการที่สร้างรายได้กับชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 
50 ชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าเฉลี่ย ต่ำสุด จำนวน 1,000 บาท/
สัปดาห์ และสูงสุด จำนวน 15,000 บาท/สัปดาห์ เป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีสร้างรายได้ให้กับเทศบาลเมืองเลย
โดยการจัดเก็บรายได้จากผู้ประกอบการ จำนวน 280 ราย/สัปดาห์ เป็นค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด 
จำนวน 8,100 บาท/สัปดาห์ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า จำนวน 7,430 บาท/สัปดาห์ ก่อให้เกิดรายได้
ให ้ก ับทางเทศบาลเมืองเลย เฉล ี ่ยป ีละ 500,00-600,000 บาท ทำให้เทศบาลมีงบประมาณใน 
การบริหารและพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึน 

(3) โรงเรียนผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ช่วยเกิดผลลัพธ์ที่เด่นชัด คือ 1) เทศบาล
เมืองเลย ได้ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายมีการประชุมติดตาม และวางแผน
การจัดกิจกรรม ร่วมกันเสนอความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสัญจร กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  รวมถึงนำรูปแบบการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นต้นแบบในการต่อยอดขยายการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุ
พุทธรักษา(บ้านภูบ่อบิด) และวางแผนดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งที่ 3 วัดศรีบุญเรือง(บ้านติ้ว) 
2) เกิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริม
คุณภาพผู้สูงอายุให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่ม กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุติด
เตียง การดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ภาคประชาชน (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) 
ภาครัฐ (เทศบาลเมืองเลย โรงพยาบาลเลย สาธารณสุขจังหวัดเลย ) 3) เกิดรูปแบบการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ผลักดัน สร้างเครือข่ายให้เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
หรือหน่วยจัดการเรียนรู้ในทุกตำบล ในจังหวัดเลย 

(4) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการดำเนินงาน
ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ก่อให้เกิดกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน
ดำเนินการโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพ่ือสนับสนุนภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชน ระยะ
ที่ 2 มีกิจกรรมช่วยฝึก/แนะนำปฏิบัติให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการห่างไกลเลข 11 ภายใต้โครงการเสริม
ศักยภาพกลไกและเครือข่ายขับเคลื่อนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สกค.)เพื่อรองรับและเผชิญภาวะ
วิกฤตโรคระบาดในระดับพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
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ชุมชนตำบลกุดป่อง ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในชุมชน และกิจกรรมสำรวจแบบสอบถามประชากรกลุ่มเฉพาะได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมิน
และจัดทำฐานข้อมูลผลกระทบและแนวทางการลดผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในประชากรกลุ่มเฉพาะ
ในโครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามประเมินผล โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพภาคี
และกลไกภาคประชาสังคม สุดท้ายคือ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการดูแลลูกหลาน 
ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบเพื่อสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัวในชุมชน ปี 2 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
1) การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีการดำเนินงานต่อเนื่อง มีกลไก

การทำงานภาคประชาชนในพื้นที่ในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาในชุมชน ทำให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที สามารถส่งต่อการดูแลไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเกิดการทำงานแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลเพ่ือลดภาวะพ่ึงพิง ตามโครงการห่างไกลเลข 11 

2) โรงเรียนผู ้สูงอายุ เป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้สำหรับผู ้ส ูงอายุ  
มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีหลายหน่วยงานให้ความ
สนใจ ขอศึกษาดูงาน และได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จากศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธานี ประจำปี 2561 โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เกิดจากการส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกับเทศบาลเมืองเลยในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
พ้ืนที ่

3) ตลาดเลาะเลย ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 
ได้รับรางวัลระดับดีมาก จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสระบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง 1/1 ม.2 ถ. พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240 
4. รายชื่อผู ้ประสานงาน นางสาววิไล สาระเดช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     

เบอร์โทร 089-8019652 สำนักงาน 036-347125-6 ต่อ 102 
 

เทศบาลตำบลหน้าพระลาน 
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5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลตำบลหน้าพระลานมีการนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใส
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นในเขตควบคุมมลพิษ 
 จากสถานการณ์ในพ้ืนที่ ที่มีปัญหาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีการ

ฟุ้งกระจายในอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ในบริบทพื้นที่มีเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน และกิจการบรรทุกขนส่งหิน
แหล่งใหญ่ของประเทศ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะทำให้การระบายอากาศเป็นไปได้
ยาก ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มา
ของการจัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่  

 ซึ่งในทุกๆ ปีจนถึงปี 2565 ในปัจจุบันเทศบาลตำบลหน้าพระลานและประชาชน
ในพื้นที่มีความพยายามที่จะจัดการแก้ปัญหาฝุ่นในเขตควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการเพ่ิม
สมรรถนะการบริหารจัดการฝุ่น โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมในการจัดการฝุ่น เพิ่มกิจกรรม
โดยเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น อาทิ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ ปลูกวัชพืชหญ้า
แฝก และปลูกต้นไผ่ เพื่อมิให้เป็นภูเขาหัวโล้น การตัดถนนเพื่อให้รถบรรทุกสัญจรในเขตรอบนอกเพื่อลด
ปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่ ผู้ประกอบการร่วมกวาดถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมฉีดล้างถนนให้ส ะอาด
และปลอดภัย  

(2) โครงการกองทุนธนาคารขยะชุมชน 
 เป็นโครงการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจาก โครงการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง 

โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ในปีแรกมีครัวเรือนที่เข้าร่วมจำนวน 138 ครัวเรือน ซึ่งในปัจจุบัน  
มีครัวเรือนที่เข้าร่วม 467 ครัวเรือน ด้วยสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งมีขยะที่เกิดจากครัวเรือน สถาน
ประกอบการต่างๆ ไม่ได้กำจัดอย่างถูกวิธีหรือไม่ลดการใช้พลาสติก ไม่มีการนำมาใช้ซ้ำ ไม่สามารถลด
ปริมาณขยะได้ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ทาง
เทศบาลตำบลหน้าพะลานเห็นว่าการที่ทำให้ปริมาณขยะลดลง ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  
คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการจัดจุดรวมขยะของชุมชนแบบแยกประเภท จำนวน 17 ชุมชน ซึ่งทาง
เทศบาลสนับสนุนรถอัดขยะแบบอัดท้าย พร้อมทำความสะอาด จำนวน 2 คัน งดการใช้ถุงพลาสติก 
ตลอดจนให้ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะผ่านโครงการ “กองทุนธนาคารขยะ” ที่สามารถนำขยะมา
ขาย ออมเงิน และได้รับสวัสดิการ นอกจากนี้ทางเทศบาลยังมีการรณรงค์การคัดแยกขยะ สร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ และการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำมาปรับใช้กับ
พ้ืนที่เทศบาลตำบลหน้าพระลานอีกด้วย 
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(3) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
 เป็นโครงการที่มีการต่อยอดจาก “กองทุนธนาคารขยะ”ของเทศบาลตำบลหน้า

พระลาน ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลหน้าพระลาน เริ่มต้นจากการ
ที ่ทางเทศบาลร่วมกับประชาชนทบทวนข้อมูลในพื้นที ่ใช้ทุนที ่มีบูรณาการกับความรู ้สมัยใหม่ ใน 
การจัดตั้งกองทุนเงินออมวันละ 1 บาท มีการจัดสวัสดิการได้ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต ดูแล
ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง ซึ่งสมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการต่อ
ชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด กองทุนสวัสดิการชุมชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญที่จะดูแลสมาชิกอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม ทำให้ประชาชนรู้จักออม รู้จักดูแลคนอื่นโดยพึ่งตนเองเป็นหลัก เกิดเป็นความยั่งยืน
ในการพัฒนาอยา่งมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน มีช่องทางในการติดต่อสื ่อสารที ่หลากหลาย ได้แก่  

(1) กลุ่มไลน์ “ร่วมใจหน้าพะลานสู้ สู้”(2) Facebook เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ซึ่งเป็นการสื่อสาร
แบบออนไลน์ (3) ประกาศเสียงตามสายโดยผู้นำชุมชน และอสม. (4) ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม และ (5) 
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชน สำหรับสื่อสารระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ ใน
การพูดคุย สอบถาม ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล รายงานสถานการณ์ ตลอดจนรายงานปัญหาและ
ความต้องการอื ่นๆ ซึ ่งจะทำให้เจ้าหน้าที ่ทราบข้อมูลสามารถนำไปสู ่การวางแผนและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที  

จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน พบว่า มีวิธีการ กลไก 
และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นในเขตควบคุมมลพิษ 
 มีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างมีส ่วนร่วมระหว่างกลไกภาคประชาชน 

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วัด ภาคเอกชนสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่วนกลาง มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

 ในการดำเนินงาน มีการ สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที ่เพื่อ
แก้ปัญหาฝุ่นละออง โดยทางเทศบาลได้มีการเชิญภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยงานราชการ ตำรวจ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ภาคประชาชน วัด 
ภาคเอกชนสถานประกอบการ และส่วนกลาง กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมประชุมวางแผน เสนอความ
คิดเห็น และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทำให้เกิดการบูรณาการ
ทำงานร่วมกัน ส่งผลให้ปัญหาได้รับการแก้ไข และปริมาณฝุ่นละอองมีจำนวนลดน้อยลงได้  และมีกลไก
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่มาจากภาคประชาชน เป็นแกนนำในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม 
เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ปัญหาฝุ่นกับทางเทศบาล โดยมีบทบาทในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างใน  
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การจัดการฝุ่นละออง การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์
ฝุ่นละอองตลอดจนความผิดปกติของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบ มีการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม มีการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1) จัดเวทีประชาคมเมืองแล้วเชิญภาคีเครือข่ายภาพส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วม
วางแผนการดำเนินงาน พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 2) นำบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มาร่วมวางแผนพัฒนาโครงการ  
จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล รวมถึงผลการถอด
บทเรียนการดำเนินงานร่วมกันแล้ววางแผนงานต่อไป  

 3) รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและให้ความรู้แก่ประชาชน นำโดยเทศบาลฯ ร่วมกับ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณฝุ่น การดูแลสิ่งแวดล้อม 
การชี้เป้า รวมถึงการเฝ้าระวังผู้ปฏิบัติผิดกฎการลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
และปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลาน 

 4) ดำเนินโครงการย่อยต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอย่างมี
ส่วนร่วม ได้แก่ (1) การปรับปรุงถนน (2) ระบบฉีดล้างล้อบริเวณถนนสาธารณะ (3) การปรับปรุงลาน
จอดพักรถบริเวณอู่ซ่อมรถ (4) การคลุมผ้าใบที่เน้นการขนส่งขนาดเล็ก ฝุ่นผง ลูกรัง หรือมีลักษณะ 
ที่ไม่ปลอดภัย (5) การควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกทั้งการตรวจสภาพรถ (6) การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังต่อผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และ(7) ภาคเอกชนสถานประกอบการสร้าง CSR การติดสปริงเกอร์น้ำเพ่ือ
ลดปริมาณฝุ่น และในปีที่ผ่านมามีการเพ่ิมกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ ปลูกวัชพืชหญ้าแฝก และ
ปลูกต้นไผ่ กันฝุ่นเพื่อมิให้เป็นภูเขาหัวโล้น การตัดถนนเพื่อให้รถบรรทุกสัญจรในเขตรอบนอกเพ่ือ  
ลดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ ผู้ประกอบการร่วมกวาดถนนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมฉีดล้างถนนให้สะอาด
และปลอดภัย 

  เทศบาลฯ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

  - แอพพลิเคชั่น Air 4 Thai มาใช้ในการบริหารจัดการผ่านกลุ่มไลน์ ร่วมใจ
หน้าพะลานสู้ สู้ ซึ่งจะมีการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี ่ยวกับการปฏิบัติตนหากมีความจำเป็นต้องมี  
การเดินทางผ่านในบริเวณท่ีมีฝุ่น และสถานการณ์ฝุ่นในเวลาปัจจุบัน 

  - เคร ื ่องตรวจวัดค ่าฝ ุ ่นละอองในพื ้นที่  โดยมีการติดตามตรวจสอบ 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษ ดำเนินการด้วย 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การติดตาม
ตรวจสอบด้วยเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ โดยกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งจัดตั้งบริเวณสถานีตำรวจภูธรหน้าพะ
ลาน 2) การติดตามตรวจสอบเฉพาะบริเวณด้วยเครื ่องตรวจวัดคุณภาพอากาศชนิดเคลื ่อนที ่ของ
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สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 ในบริเวณโรงเรียนคุ้งเขาเขียว ซึ่งประชาชนจะสามารถติดตามข้อมูลและ
ค่าของฝุ่นละอองได้แบบ Real Time (ระบบที่ตอบสนองตรงเวลาจริง) 

  - การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Real Time บริเวณเส้นทางขนส่งเพื่อเป็น 
การเฝ้าระวัง และเจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ความผิดปกติแบบReal time 

  - การติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อเฝ้าระวังและ
บังคับใช้กฎหมายในการไม่ให้ดำเนินการใดๆ ในการก่อมลพิษทางอากาศ 

  - การประยุกต์ใช้ระบบ AI เข้ามาใช้ในการทำระบบพ่นหมอก  เพื ่อลด
ปริมาณฝุ่นละอองในเขตเทศบาล โดยเฉพาะบริเวณถนนที่มีรถสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลา 

 5) มีการจัดตั้งกองทุนดูแลกลุ่มเปราะบางที่อยู่รอบเหมืองในรัศมี 500 เมตร 
โดยผู้ประกอบการ ร่วมกับเทศบาลดูแลประชาชน ที่อาศัยอยู่ในรัศมี 500เมตร ในการสร้าง CSR ปี  
ลงเงินในการจัดการ 2 ประเภท คือ 1) การจัดการสุขภาพอนามัยของกลุ่มเปราะบาง 50 สตางค์ต่อ  
การผลิตไม่น้อยกว่า 200,000 บาทต่อปี 2) การจัดการสิ่งแวดล้อม กองทุนละ 1 บาท ต้องไม่น้อยกว่า 
500,000 บาทต่อปี ซึ่งเหมืองต่างๆ ต้องจัดตั้งกองทุนในการจัดกิจกรรม CSR เพ่ือดูแลประชาชน 

 6) เพิ ่มกิจกรรมอบรมพัฒนาส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน โดยเฉพาะ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ในการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการอบรมพัฒนาบทบาท
กลไกที่สำคัญ ดังนี้ 1) ทักษะการเฝ้าระวัง หากพบผู้ปฏิบัติผิดกฎ จะมีการแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์ เช่น เจอรถบรรทุกข์ไม่ปิดคลุมผ้าใบ หรือพบหินร่วงหล่นตามถนน  จะมีการแจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์  
2) การใช้แอพพลิเคชั่นการแจ้งคำร้องทั่วไปผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) 
3) สนับสนุนเป็นตัวแทนประชาชนในการตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการต่างๆ ตาม
มาตรการ EIA และควบคุมกิจการตามเทศบัญญัติ และ 4) เสริมสร้างการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ
คนในชุมชน  

 7) ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ รพ.สต.
หน้าพระลาน โดยมีการเอ็กเรย์ปอด เจ้าหน้าที่มาคัดกรอง เฝ้าระวังจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้
ประชาชน พร้อมทั้ง ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และประเมินด้านสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตลอดจนเจ้าหนา้ที่ 
รพ.สต.สนับสนุนในการการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่น การคัดแยกขยะ และ  
การนำขยะติดเชื้อไปกำจัด เป็นต้น 

 8) การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน โดยภาคประชาชน ร่วมกับเทศบาล
ตำบลหน้าพะลานเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ 

 9) กิจกรรมการถอดบทเรียน โดยเทศบาลตำบลหน้าพระลานมีการเชิญทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนการดำเนินงาน ความสำเร็จ ปัญหา
อุปสรรค และร่วมกันทำแผนเพ่ือพัฒนาโครงการ และป้องกัน แก้ปัญหาฝุ่นอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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(2) โครงการกองทุนธนาคารขยะชุมชน มีการดำเนินงานโดยมีกลไกกระบวนการดังนี้ 
 กองทุนธนาคารขยะชุมชน มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1) เทศบาลตำบลหน้าพระลานจัดเวทีประชาคมเมือง โดยเชิญภาคประชาชน

เข้ามาร่วมประชุม เพื่อสอบถามความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดโครงการ
ธนาคารขยะ ซึ่งผลปรากฏว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเทศบาล ซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อ
ตนเองและชุมชน 

 2) จัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ 3 Rs ให้แก่ประชาชน อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก การจัดทำถังขยะเปียกทุกครัวเรือน และได้มีการทำกิจกรรม Big Cleaning กิจกรรมปลูกต้นไม้
และเก็บขยะ  

 3) จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน
ธนาคารขยะที่มาจากภาคประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนทางด้านวิชาการ 
พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์สวัสดิการดึงดูความสนใจของประชาชน 

 4) ดำเนินการบริหารขยะต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ 
  - การจัดการขยะต้นทาง โดยทางเทศบาลมีการจัดทำถังขยะเปียกแล้วมอบให้

ทุกครัวเรือน โดยมี อถล. เป็นแกนนำในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน และทาง
เทศบาลได้ม ีการพาไปศึกษาดูงานพื ้นที ่ต ้นแบบในการจ ัดการขยะ แล ้วกล ับมาถอดบทเร ียน  
การดำเนินงานพร้อมทั้ง ปรับกระบวนการให้เข้ากับบริบทพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

  - การจัดการขยะกลางทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขยะมูลฝอยโดยกอง
สาธารณสุข เมื่อประชาชนมีการคัดแยกขยะแล้วทางเทศบาลจะมีการนำรถขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน  
วิ่งเก็บขยะในชุมชน และมีแนวทางที่จะร่วมวางแผนจากภาคประชาชน ลดจำนวนถังขยะ และจุดทิ้งขยะ
ให้เหลือเพียงจุดเดียว เพ่ือเป็นการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 

  - การจัดการขยะปลายทาง เนื่องจากเทศบาลมีบ่อขยะ เนื้อที่ 12 ไร่ อยู่
บริเวณสวนป่าพุแค และได้มีการประสานงานกับบริษัทเอกชนในการทำ RDF เปลี่ยนจากขยะให้เป็น
พลังงาน และจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต 

 5) มีการจัดทำแผนการจัดการขยะของเทศบาล อาทิ การขนขยะ การคัดแยก
ขยะ เส้นทางการเดินรถขยะ ตลอดจนการอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอย่างต่อเนื่อง 

 6) ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่รับซื้อขยะจากประชาชน ทุกวันพุธของสัปดาห์
ที่ 3 และ 4 ของเดือนจะมีการใช้สถานที่วัดในชุมชนเป็นที่รับซื้อ โดยมีคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะ
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มาร่วมดำเนินการทุกครั้ง ขยะที่ประชาชนนำมาขายนั้น เป็นขยะที่ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น
ทางแล้ว เพื่อที่จะให้ประชาชนมีรายได้ และมีเงินออม 

 7) มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะท่ีมาจากภาคประชาชน โดยมี
เจ้าหน้าที ่เทศบาลเป็นพี ่เลี ้ยง และที่ปรึกษาการดำเนินงาน ซึ ่งคณะกรรมการกองทุนมีบทบาทใน  
การบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ติดตามและตรวจสอบความถูกต้อง แสดงให้เห็น
ถึงเทศบาลมีการให้ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจ และบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง 

 8) มีสมุดบันทึกบัญชีการรับซื้อ-ขายขยะ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสว่าใน 
แต่ละครั้งนั้นมีการขายได้กี่กิโลกรัม จำนวนกี่บาท ซึ่งเทศบาลรับซื้อกิโลกรัมละ 3 บาท และได้มีการ
กำหนดกติกาว่าสมาชิกทุกคนจะต้องมีการออมเงินคนละไม่ต่ำกว่า 300 บาท เพื่อที่จะได้รับสิทธิใน  
การรับสิทธิสวัสดิการจากกองทุนต่อไป อาทิ การจัดสวัสดิการฌาปนกิจให้สมาชิกใช้เงินกองทุนเมื่อ  
มีผู้เสียชีวิตในครอบครัวให้สามารถนำเงินในส่วนนี้ไปใช้ได้ 

 9) การจัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการทำ 
ความสะอาดบริเวณถนนที่มีฝุ ่น ทางเท้าต่างๆ เพื่อให้สภาพแวดล้อมดีขึ ้น อีกทั้งยังมีการปลูกต้นไม้  
โดยการสร้างความเชื่อว่าต้นไม้จะช่วยดูดทรัพย์ เช่น ต้นตะแบก ต้นยางนา ต้นไผ่ เป็นต้น เพื่อช่วยใน  
การปรับภูมทิัศน์ สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึนได้ 

(3) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
 กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) มีการบริหารจัดการในรูปแบบ

คณะกรรมการกองทุน ที่มาจากภาคประชาชน สามารถบริหารจัดการกองทุนด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่
จากทางเทศบาลเป็นพี่เลี้ยง โดยมีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 

 1) ทบทวนข้อมูลในพื้นที่ใช้ทุนที่มีบูรณาการกับความรู้สมัยใหม่  หาแนวทาง
การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนอย่างมีส่วนร่วม 

 2) ร่วมกำหนดระเบียบของกองทุน ให้สมาชิกมีการเงินออมวันละ 1 บาท โดย
สามารถแบ่งจ่ายตามที่สะดวก บางรายมีการจ่ายเป็น 1) รายเดือน 2) แบบแบ่งจ่าย 1 ปี 2 ครั้ง หรือ  
3) จ่าย 1 ครั้งต่อปี 365 บาท ก็สามารถทำได้ 

 3) ชี้แจงรายละเอียด รายงานยอดเงิน การบริหารจัดการกองทุนให้สมาชิก
รับทราบ เป็นประจำทุกเดือน หรือหากสมาชิกต้องการทราบข้อมูลก็สามารถขอดูข้อมูลได้ 

 4) นำเงินกองทุนมาจัดสวัสดิการให้สมาชิกกองทุนรวมถึงสมาชิกในครอบครัว 
อาทิ ค่าชุดนักเรียนปีละ 300 บาท หากมีการพักรักษาที่โรงพยาบาล จะได้รับการใช้สิทธิประโยชน์จาก
ทางกองทุน ค่าตอบแทนในการนอนโรงพยาบาลคืนละ 100 บาท (1ปี ได้รับสิทธิ์เพียง 12 คืน)  กรณี 
การเสียชีวิตหรือเสียชีวิตทางกองทุนก็จะมีเงินมาช่วยเหลือในการฌาปนกิจศพ ถ้าเป็นสมาชิกมาเป็น
เวลานานก็จะได้ค่าตอบแทนมาก  
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5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  

จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน พบว่า มีความโดดเด่นที่
เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นในเขตควบคุมมลพิษ 
 สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม 

เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ  
มีกลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นส่วนสำคัญที่มีจิตอาสาในการเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาฝุ่น
ละอองที ่เพิ ่มมากขึ ้น และมีการสร้างกลุ ่มไลน์ “ร่วมใจหน้าพะลานสู ้ สู ้” เพื ่อใช้เป็นช่องทางใน  
การติดต่อสื่อสาร รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการก่อให้เกิดฝุ่นละออง ระหว่างเทศบาลกับประชาชน
ตลอดจนภาคีเครือข่าย ซึ่งในการดำเนินงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ ได้แก่ เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ นำข้อมูลวิชาการจากแอพพลิเคชั่น 
Air 4 Thai มาใช้ในการให้ข้อมูลและบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่น อีกทั้งยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ 
Real Time เพื่อสอดส่องพ้ืนที่ ตลอดจนการติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานประกอบการทุกแห่ง นอกจากนี้
ยังมีการประยุกต์ใช้ระบบ AI เข้ามาใช้ในการทำระบบพ่นหมอก เพื่อลดปริมาณฝุ่น และมีการสร้างถนน
คอนกรีตเส้นเลี่ยงเมือง เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นที่อาจส่งกระทบต่อประชาชน และภาคเอกชนได้มี 
การการจัดตั้งกองทุนดูแลกลุ่มเปราะบางที่อยู่รอบเหมืองในรัศมี 500 เมตร  

 ทั้งนี้พบว่า โครงการมีความโดดเด่นด้านความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ได้แก่ 1) สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละออง โดยทาง
เทศบาลได้มีการจัดเวทีประชาคมเมืองร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ 2) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ แอพพลิเคชั่น Air 4 Thai เครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละอองใน
พ้ืนที่ การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ Real Time การติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานประกอบการทุกแห่ง การ
ประยุกต์ใช้ระบบ AI เข้ามาใช้ในการทำระบบพ่นหมอก 3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ดำเนินการ 
ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการร่วมกับเทศบาลฯ 4) ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานของเทศบาลฯ 5) มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่างหลากหลาย อาทิ ใช้กลุ่มไลน์ “ร่วมใจ
หน ้าพะลานส ู ้  ส ู ้” การประกาศเส ียงตามสาย และการส ื ่อสารในที ่ประช ุมของเทศบาลที ่มี  
การจัดเป็นประจำทุกเดือน 6) มีการจัดตั้งกองทุนดูแลกลุ่มเปราะบางที่อยู่รอบเหมืองในรัศมี 500 เมตร 
โดยร่วมกับภาคเอกชนเป็นการ CSR ให้สวัสดิการแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลสุขภาพของตนเอง
และคนครอบครัว และ 7) มีการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการเฝ้าระวัง จัดการแก้ปัญหาฝุ่น ให้ความรู้
ทั้งการปฏิบัติตน การใช้แอพพลิเคชั่นในการส่งเรื่องเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว สามารถส่งเรื่องราว และจะ
มีเจ้าหน้าที่สามารถมาแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
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(2) โครงการกองทุนธนาคารขยะชุมชน 
  เป็นโครงการที่แก้ปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาลและในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริม  

การออมให้ประชาชนในพื้นที่ โดยภาคประชาชนมีความประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชน  
มีการดำเนินงานโดยให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ใน
ระดับครอบครัว ชุมชน และระดับตำบล มีกลยุทธ์ในการดึงดูดใจให้ประชาชนนำขยะมาขายให้กับ
เทศบาล โดยมีการจัด “กองทุนธนาคารขยะ สวัสดิการฌาปนกิจ” ขึ้น โดยสมาชิกจะต้องมีเงินออมไม่
ต่ำกว่า 300 บาท และให้มีการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ คือ ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต
ในครอบครัวของสมาชิกจะได้รับการคุ้มครองเยียวยา จำนวน 5 คน ศพละ 8 ,000-10,000 บาท และใน
กรณีพระสงฆ์ จะได้รับสิทธิ์การเยียวยา จำนวน 3 รูป ถึงแม้ว่าเทศบาลจะรับซื้อขยะพลาสติกในกิโลกรัม
ละ 3 บาท แต่เอกชนรับซื้อ 3.5 บาท แต่ประชาชนก็นิยมมาขายขยะให้กับเทศบาลเนื่องจากมีสวัสดิการ
ให้ จะเห็นได้จากการมีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากในปีแรก 2560 มีสมาชิก 138 ครัวเรือน และมาในปี 
2565 มีสมาชิก 467ครัวเรือน ถือได้ว่าประชาชนให้ความสนใจในโครงการมากขึ้น 

 ซึ่งความโดดเด่นของโครงการ มีความโดดเด่นทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใส มีดังนี้ 1) ทางเทศบาลจะมีการลงพื้นที่รับซื้อขยะจากประชาชน 2 ครั้งต่อเดือน ที่วัดคุ้ง  
เขาเขียว และวัดหน้าพระลาน 2) มีสมุดบันทึกบัญชีการรับซื ้อ -ขายขยะที่ประชาชนร่วมดูแลและ
ตรวจสอบ 3) มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนธนาคารขยะที่มาจากภาคประชาชน 4) จัดทำ MOU 
ร่วมกับบริษัทเอกชน ในการจัดการขยะเชื้อเพลิง RDF แบบฝังกลบ และ MOU ร่วมกับ รพ.สต. หน้าพระ
ลานในการรับขยะติดเชื้อไปกำจัด และส่งให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 และ อบจ.สระบุรี นำขยะไป
กำจัดที่บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน 5) การจัดสวัสดิการสำหรับสมาชิก มีการกำหนดกติกาว่าสมาชิก 
ทุกคนจะต้องมีการออมเงินคนละไม่ต่ำกว่า 300 บาท เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการรับสิทธิ สวัสดิการจาก
กองทุนต่อไป อาทิ การจัดสวัสดิการฌาปนกิจให้สมาชิกใช้เงินกองทุนเมื่อมีผู้เสียชีวิตในครอบครัวให้
สามารถนำเงินในส่วนนี้ไปใช้ได้  

(3) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 

 เป็นโครงการที ่ม ีมาจากคนในชุมชน ประชาชนร่วมกันเสนอถึงปัญหาและ 
ความต้องการของตนเอง พร้อมทั้งร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการบริหารจัดการ รวมถึง
การสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนอย่างเป็นธรรม จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มี
มาตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ ทำให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจและ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความไว้เนื้อเชื่อใจในการบริหารจัดการ 

 โครงการมีความโดดเด่นทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใส มีดังนี้ 
1) ประชาชนมีการบริหารจัดการกองทุนด้วยประชาชนเองในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีเจ้าหน้าที่



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
236 

เทศบาลเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา 2) มีระบบการทำบัญชีพร้อมทั้งมีการแสดงบัญชีให้สมาชิกทราบเป็น
ประจำทุกเดือน และ 3) ประชาชนได้รับประโยชน์สวัสดิการจากกองทุนออมวันละบาท โดยสมาชิกใน
ครอบครัวก็ได้สิทธิสวัสดิการคุ้มครองด้วย 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของทั้ง 3 โครงการโดดเด่นของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นนั้น พบว่า เทศบาลตำบลหน้าพะลานได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด  
ร่วมทำ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม และความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานของเทศบาล มีผลลัพธ์หลักฐานเชิงประจักษ์ดังนี้ 

1) ไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตในการบริหารงาน และมีการนำบทเรียนที่ได้จากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา มาร่วมวางแผนพัฒนาโครงการให้ดียิ่งขึ้นไป 

2) ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ปี 2564 ได้ระดับ AA 

3) ได้รับรางวัลการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น เป็นท้องถิ่นต้นแบบ
ในการจัดการขยะดีเด่น 

4) ได้รับรางวัลการบริหารจัดการกองทุนดีเด่น 
5) ได้รับรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จากสำนักนายกรัฐมนตรี 
แผนในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เป็นเมือง SMART CITY โดยมีการเสนองบประมาณ

ในการเจาะถนน เพ่ือก่อสร้างAI ในการรดน้ำต้นไม้ ฉีดล้างรถ และล้อรถในพื้นที่ 
สำหรับผลลัพธ์การดำเนินงานรายโครงการ มีดังนี้ 
(1) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นในเขตควบคุมมลพิษ  
 - ค่าความเข้มข้นของฝุ่นมีแนวโน้มลดน้อยลง จากการวัดค่าความเข้มข้นของ  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน พบว่าสถิติจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบใน
เดือนตุลาคมถึงเดือนมิถุนายน 2565 ของปีงบประมาณ 2564 พบว่า จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
สะสมจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานสะสมจำนวนไม่เกิน 90 วันต่อปี หากเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีที่
ผ่านมา มีจำนวนค่าฝุ่นที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 120 วัน (ไม่เกิน 200 ) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มค่า
ความเข้มขน้ของฝุ่นละอองลดน้อยลงเรื่อยๆ และการบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นที่ดี 

 - เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใน 
การดูแลสภาพแวดล้อม ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ 

 - ประชาชนมีจิตสำนึกรัก และหวงแหนชุมชน มีการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้จากประชาชนมีการสอดส่องดูแล และมีการรายงานสถานการณ์ชี้จุดที่เป็นปัญหาของ
ฝุ ่น และรายงานพฤติกรรมของผู ้กระทำตนผิดระเบียบ เข้ามาในกลุ ่มไลน์หน้าพะลานสู ้ๆ และ  
มีการสนทนาอย่างต่อเนื่อง 
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 - ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายดีขึ้น ไม่เจ็บป่วยบ่อยๆ 
และมีผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจน้อยลง 

 - ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการร่วมกับเทศบาลฯ โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการรับฟัง
การชี้แจงข้อมูลโครงการทุกไตรมาส มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการต่อประชาชน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการดำเนินงานของเทศบาล นำไปสู่ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนจะ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป และไม่พบข้อร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
เทศบาลฯ 

(2) โครงการกองทุนธนาคารขยะชุมชน 
 - เทศบาลตำบลหน้าพะลานสามารถลดการใช้งบประมาณ และลดการใช้น้ำมัน

เชื้อเพลิง เนื่องจากมีการเก็บขยะน้อยครั้ง และจากการมีการมารวมขยะไว้ที่จุดเดียว และลดงบประมาณ
ในการกำจัดขยะได้มาก เดิมมีการจัดเก็บขยะ 10 ตันต่อวัน ในปัจจุบันปี 2565 เหลือเพียง 7 ตันต่อวัน 

 - ประชาชนมีความรู้ สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี และมีพฤติกรรมการทิ้ง
ขยะที่ดีข้ึน โดยไม่ก่อให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่มาเก็บขยะไปกำจัด 

 - ประชาชนมีรายได้เสริมจากการขายขยะที่เกิดจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน 
(ต้นทาง) ซึ่งสามารถทำให้ขยะมีมูลค่าได้ สามารถนำเงินมาจุนเจือครอบครัวได้ 

 - ประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ โดยจำนวนสมาชิกกองทุน
ธนาคารขยะเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจำนวนตัวเลขจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากในปี 2560 มีสมาชิก 
138 ครัวเรือน และมาในปี 2565 มีสมาชิก 467 ครัวเรือน ซึ่งเพ่ิมข้ึนมา 329 ครัวเรือน  

 - ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรต่อกัน ผูกพันกันมากขึ้น เห็นได้จาก
การช่วยเหลือกัน เมื่อสมาชิกคนใดเดือดร้อน หรือมีคนในครอบครัวเสียชีวิต สมาชิกก็จะมีการไปช่วยงาน 
แบ่งเบาความเหน็ดเหนื่อยให้กันมากขึ้น 

 - สภาพแวดล้อมบริเวณเขตเทศบาลตำบลหน้าพระลานดีขึ้น ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด
หรือน้ำขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นๆ จากการกำจัดขยะเปียกอย่างถูกวิธี 

(3) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) 
 - ประชาชนมีหลักประกัน ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น 
 - คนในชุมชนมีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลต่อกัน รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 - ประชาชนมีเงินทุนในการจัดงานต่างๆ ซึ ่งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายใน

ครอบครัวได้ 
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5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
- เทศบาลตำบลหน้าพระลานร่วมกับประชาชนมีความตั้งใจ และพยายามที่จะร่วมกัน

แก้ปัญหา การลดปัญหาฝุ่นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ฝุ่นจะไม่หมดไปจากพื้นที่ แต่สถิติการวัดค่าของ
ฝุ่นต่อวัน ปริมาณของฝุ่นลดน้อยลงในทุกๆ ปี 

- เข้าร่วมประชุมกลุ่มทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีความประทับในโครงการ
ทั้ง 3 โครงการ ด้วยความพยายามแก้ปัญหาฝุ่นในเขตควบคุมมลพิษของเทศบาล ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกองทุนธนาคารขยะให้ประชาชนมีรายได้และมีเงินออม รวมถึงกองทุนสวัสดิการชุมชนออมเงินวัน
ละบาท ส่งผลให้ประชาชนมีหลักประกันความม่ันคง มีสวัสดิการในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้
เป็นอย่างด ี

- ทั้ง 3 โครงการโดดเด่นมีกลไกจิตอาสา “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.) ซึ่งมี
จำนวน 135 คน มาจากภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็ง กล่าวคือ มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาล
อย่างต่อเนื่อง มีการรับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลนำไปบอกต่อแก่ประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง
ยังสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ และการใช้ถังขยะเปียกที่ถูกวิธี และ 
มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี ระบบออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคประชาชนกับ
เทศบาล และกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อีกด้วย 

- ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในทั้ง 3 โครงการ ทางเทศบาลฯ ได้มีการนำเทคโนโลยี
มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ว และเป็นการลดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ พลังงาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น AI ในการฉีดพ่นน้ำ 
การสังเกต เฝ้าระวังผู้กระทำความผิดระเบียบ ผ่านกล้อง CCTV ในระบบออนไลน์ ซึ่งไม่จำเป็นต้อง
เดินทางไปเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงของฝุ่นละอองที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ  
รวมไปจนถึงผู้บริหารมีการจัดทำ QR CODE แล้วให้ประชาชนสแกนแล้วรายงานเรื่องราวร้องทุกข์  
ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงเทศบาลมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาแจ้ง
รายงานเรื่องราวที่เทศบาลฯ 

- เทศบาลฯ มีการบูรณาการทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ 
โดยเฉพาะภาคเอกชนทั้ง 3 โครงการ นำมาซึ่งการสนับสนุนงบประมาณ หรือการจัดสวัสดิการกองทุน
ต่างๆ ที่ภาคเอกชนได้จัดขึ้น เช่น สถานประกอบการเอกชนจัดกิจกรรม CSR ในการจัดตั้งกองทุนดูแล
กลุ่มเปราะบางที่อยู่รอบเหมืองในรัศมี 500 เมตร และในโครงการขยะ บริษัทเอกชนมีการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับกำจัดขยะอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้ได้รับการช่วยเหลือและไม่ถูกเอาเปรียบ 
และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
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1. ช่ือ (อปท.) เทศบาลเมืองบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ท่ีตั้ง เทศบาลเมืองบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสุภาภรณ์ ศรีตองอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

เบอร์โทร 089-257 9502 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) โครงการอาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี 
 โครงการอาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี เป็น

โครงการที่มุ่งเน้นในจะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองบางกะดี
ที่มีปัญหาทางด้านฐานะทางครอบครัว ผู้ปกครองไม่สามารถส่งเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ เดิมทีเทศบาล
เมืองบางกะดีมีการดำเนินงานจัดตั้งกองทุน CSR เพ่ือจัดหางบประมาณในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้กับเด็ก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเป็น
การให้ทุนการศึกษาปีละ 10,000 บาทต่อคนจนจบหลักสูตร ซึ่งเป็นทุนเปล่า นักเรียนไม่ต้องคืนทุน และ
ในปี 2565 ทางเทศบาลเมืองบางกะดีมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการโดยเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษา
ให ้ก ับเด ็กและเยาวชนท ี ่ม ีความสนใจท ี ่จะเร ียนต ่อสายอาช ีพ ในระด ับ ปวช. และ ปวส.  
ซึ่งโครงการอาชีวศึกษากองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่เมืองบางกะดีได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษาทั้งประกาศนียบัตร
วิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตลอดจนมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกงานและสร้างโอกาสในการมี
งานทำในสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่เมืองบางกะดีตามที่มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการ
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนโดยมีกลไกหลักคือเทศบาลเมือง
บางกะดี สถานประกอบการในเขตเมืองบางกะดี และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีในรูปแบบของการบันทึก
ข้อตกลง MOU ร่วมกัน อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสและขาด
แคนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่เมืองบางกะดีให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับความเสมอภาคทาง
การศึกษา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและคนในชุมชนที่มีส่วน
รว่มในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่การคัดเลือก การสรรหา การระดมทุน และการมอบทุนการศึกษา 
ตลอดจนการให้โอกาสในการทำงานเพื่อประกอบอาชีพซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เทศบาลเมืองบางกะด ี
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ประชาชนให้มีองค์ความรู้ มีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มีการดำรงชีวิตที่ดีพร้อมที่
จะเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและสังคมต่อไปในอนาคต 

(2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ ่น เป็นโครงการที ่ม ุ ่งเน้นที ่จะสืบสาน

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่นของเมืองบางกะดีที่มีมาอย่างช้านาน ผ่านกลไกปราชญ์
ชาวบ้าน โดยจะมีการถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดการสืบสานและการอนุรักษ์ ซึ่งใน
การดำเนินงานโครงการนี้มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์โครงการเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งจากชุมชนในฐานะปราชญ์
ชาวบ้านผู้ที ่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสู่เด็กและเยาวชนรุ่นหลังในเขตเทศบาลเมือง  
บางกะดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่สืบไป และเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่องค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่มี
มาแต่โบราณในเมืองบางกะดีให้กับหน่วยงานภายนอกและบุคคลอื่นได้รับทราบรับรู้ ซึ่งในการดำเนิน
โครงการการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นนี้ จะมีการดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชน
วัดสังลาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านของ
เมืองบางกะดีไว้ 

(3) โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมืองบางกะดี 
 โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมืองบางกะดี เป็นโครงการที่

เกิดจากความร่วมมือของภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนที่เป็นตัวแทนในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการรักษาความสงบ
เรียบร้อยความปลอดภัยและลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เมืองบางกะดี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเช็คกำลังพลเพ่ือออกตรวจชุมชน เป็นการรวมกำลัง
พล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าประจำจุดตรวจในช่วงเวลากลางคืนในแต่ละสัปดาห์และ
ในช่วงเทศกาลงานสำคัญต่างๆ ประจำปี ซึ่งเป็นการบูรณาการการออกตรวจพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น 
ประธานชุมชนต่างๆ แกนนำอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดีใน  
การป้องกันปัญหาด้านยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาด ด้านการมั่วสุมการรวมกลุ่มของวัยรุ่นในการประพฤติมิ
ชอบ และด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา
การลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมภายในเขตพ้ืนที่เมืองบางกะดีด้วย 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
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(1) โครงการอาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี มีวิธีการ
และกลไกในการดำเนินงานสามารถอธิบายให้เห็นได้ดังนี้ 

1) มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองบางกะดี ตัวแทนจากสถาน
ประกอบการในเขตเมืองบางกะดี และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ร่วมกันในการ
ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งชี ้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงาน การระดมทุนและเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้
ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

2) จัดประชุมและประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานประกอบการต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือ
ทำความเข้าใจและระดมทุนผ่านการทำ CSR ของสถานประกอบการ นั่นคือการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับผู้ที่ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีมาตรการบังคับทางกฏหมายแต่สถานประกอบการส่วนมากก็อยากให้ความสำคัญใน
เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม 

3) มีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองบางกะดี 
หน่วยงานสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางและข้อตกลง
ในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งในปี 2565 มีรายนามสถานประกอบการที่ดำเนินการร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 22 แห่ง 

4) หลังจากที่มีการบันทึกข้อตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นร่วมกับสถานประกอบการก็มีการระดมทุนเงินบริจาคของสถานประกอบการในเขตเมืองบางกะดี
ที่เป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งในการบริจาคเงินให้กับกองทุนมีข้อตกลงร่วมกันโดยการใช้ฐานจำนวนพื้นที่ของ
สถานประกอบการนั้นนั้นในการจ่ายเข้ากองทุน เช่น ตารางเมตรละ 50 สตางค์ โดยเริ่มที่ 5,000 บาท  
ไปจนถึง 40,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานประกอบการ 

5) มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทน
จากเทศบาลเมืองบางกะดี ผู้แทนจากสถานประกอบการ และผู้แทนจากชุมชน โดยจะมีการดำเนินงาน
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุน ได้แก่ เด็กและเยาวชนจะต้องมี เกรด 2.5 ขึ้นไป เป็นเด็กในพื้นที่
เขตเทศบาลเมืองบางกะดี มีความประพฤติที่ดี ผู้ปกครองอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบางกะดี และ
มีรายได้ในครัวเรือนรวมกันต่ำกว่า 300,000 บาทต่อปี 

6) ดำเนินการประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษาผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล และแฟนเพจ 
Facebook ของเทศบาล 

7) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
โดยในวันที่มีการพิจารณาทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาที ่เข้าสมัครขอรับทุนจะต้องมาพร้อมกับ
ผู้ปกครอง 
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8) หลังจากนั ้นจะมีการประกาศแจ้งผลการคัดเลือก พร้อมกำหนดพิธีมอบ
ทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

(2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ ่น มีวิธีการและกลไกในการดำเนินงาน
สามารถอธิบายให้เห็นได้ดังนี้ 

 1) เดิมทีว ัดสังลานมีการจัดทำพิพิธภัณฑ์ช ุมชน โดยจะเป็นแหล่งรวบรวม 
องค์ความรู้ อุปกรณ์เครื่องใช้ วิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษในเขตเมืองบางกะดีที่มีมาตั ้งแต่
โบราณ ซึ่งของที่ได้จะมาจากการที่คนในชุมชนเริ่มมีการบริจาคสิ่งของพื้นถิ่นตามวิถีชีวิต เนื่องจากเดิมที
ในเขตพื้นที่เมืองบางกะดีเป็นพื้นที่ที่มีชาวมอญหรือคนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้มี
การจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นขึ้นโดยอาศัยพื้นที่วัดสังลานเป็นพื้นที่ในการจัดตั้ง ซึ ่งในพิพิธภัณฑ์ก็จะ
ประกอบไปด้วย การแสดงเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตของคนสมัยก่อน ข้าวของเครื่องใช้ ลักษณะอาหาร
การดำรงชีพ การแสดงประเพณีวัฒนธรรม และอุปกรณ์ของประดับงานบุญพวงมโหตร 

 2) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ ่นนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความมุ่งเน้นที่จะมีการส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแก่คณะครู
และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบางกะดี 

 3) ซึ่งทางคณะครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำพวงมโหตร ธงตะขาบ 
และของที่ระลึก พร้อมทั้งการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ 

(3) โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมืองบางกะดี มีวิธีการและ
กลไกในการดำเนินงานสามารถอธิบายให้เห็นได้ดังนี้ 

 1) มีการออกคำสั ่งแต่งตั ้งเจ้าหน้าที ่ โดยเทศบาลเมืองบางกะดีร่วมกับสถานี
ตำรวจภูธรปากคลองรังสิต ได้จัดทำโครงการซึ่งเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจจะมีหน้าที่นำกำลังเจ้าหน้าที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบ ออกตรวจตราความเรียบร้อยใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมีหน้าที่ในการตรวจค้น จับ 
ผู้กระทำผิดหรือต้องสงสัยเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย และในส่วนของเทศบาลเมืองบางกะดี มีหน้าที่
จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย น้ำมันเชื้อเพลิง ชุดตรวจสารเสพติด ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการออกตรวจฃ 

 2) มีการจัดทำตารางมอบหมายการออกปฏิบัติหน้าที ่ให้แก่เจ้าหน้าที ่ โดยมี  
การแบ่งเป็นชุดปฏิบัติการ 2 หน่วย คือ ชุดปฏิบัติการที่ 1 และชุดปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งจะมีหน้าที ่และ
กำหนดออกปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาที่แตกต่างกัน 

 3) การออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
ในช่วงเวลา 20:00 น. ไปจนถึงเวลา 02:00 น. 

 4) เมื่อมีการปฎิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการรายงานผลการปฎิบัติงาน
ประจำเดือน 
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5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากการดำเนินโครงการทั ้ง 2 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นที ่ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีความโดดเด่นที ่เป็นทั ้งนวัตกรรมและบทเรียนที ่ด ีต่อ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

(1) โครงการอาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี เป็น
โครงการที่มุ ่งเน้นที่จะสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางกะดีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากกลไกหลักทั้ง 4 กลไกหลัก  
อันได้แก่ เทศบาลเมืองบางกะดี สถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองบางกะดี วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี และคนในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางกะดี  ซึ ่งหลังจากที่มีการดำเนินการระดมทุนและ
พิจารณามอบทุนให้กับเด็กและเยาวชนเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางเทศบาลเมืองบางกะดีจะมีการสรุปรายรับ- 
รายจ่ายและการใช้งบประมาณที่ได้จากกองทุนเพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้กับสถานประกอบการ  
คนในชุมชน ได้รับทราบผ่านแฟนเพจ Facebook ผ่านการติดประกาศหน้าเทศบาล และผ่านเว็บไซต์ของ
เทศบาล โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือให้กับประธานชุมชนได้มี  
การประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสใน  
การดำเนินงานของเทศบาล และจากความร่วมมือของสถานประกอบการต่อความเชื่อถือในภาพลักษณ์
ของผู้นำท้องถิ่น การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ก่อให้เกิด
ความร่วมมือและการได้รับการสนับสนุนไว้วางใจจากชุมชนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งนโยบายการคืน
กำไรสู่สังคมของแต่ละสถานประกอบการในการช่วยเหลือทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมือง 
บางกะดีเป็นแกนนำหลักในการประสานความร่วมมือและบูรณาการความช่วยเหลือ ซึ่งดำเนินการธุรกิจ
ยุคใหม่ไม่ได้มุ่งหวังแต่กำไรเพียงอย่างเดียวแต่ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนสู่
สังคมด้วย ซึ่งสถานประกอบการในเขตเมืองบางกะดีได้ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 
โดยเทศบาลเมืองบางกะดีมีการดำเนินงานที่ยึดหลักความโปร่งใสเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทำงาน การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฎิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังแห่งการขับเคลื่อนและการผลักดันงานอย่างต่อเนื่องและยังยืน 

(2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือ
กับภาคประชาชนโดยใช้กลไกปราชญ์ชาวบ้านเป็นหลักในการดำเนินงานผ่านกระบวนการให้ความรู้  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่เด็กและเยาวชน นอกจากนี้ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ ่นที ่มี 
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนในวัดสังลานยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีจิตสำนึกที่จะ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตนเอง ผ่านการร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อให้นำมา  
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อันจะทำให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนอยากที่จะอนุรักษ์
และสืบสานให้คงอยู่สืบไป 
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(3) โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมืองบางกะดี เป็นโครงการ
ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ที่มีส่วนในการเฝ้าระวัง
และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ชุมชนของตนเอง ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้น
เพ่ือที่จะป้องกันด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพ้ืนที่ โดยการนำมาตรการกฎหมายมาปรับใช้ 
ซึ่งจากการดำเนินงานก่อให้เกิดความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชนจำนวน 19 ชุมชนและจากภาครัฐ  
ทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อันเป็นการมีส่วนร่วมที่มีการบูรณาการงานร่วมกัน 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
จากการดำเนินโครงการทั ้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ 

(1) โครงการอาชีวศึกษา กองทุน CSR สถานประกอบการในเมืองบางกะดี ทำให้
เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการศึกษา มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
อันเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เป็น
นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู ้ปกครองที่ อยู่ในเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองบางกะดีได้เป็นอย่างมาก และการดำเนินโครงการในครั้งนี้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่เมืองบางกะดีและเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถานประกอบการที่เดิมทีมักเจอปัญหาพนักงานย้ายถิ่นฐานอยู่บ่อยครั้ง ทำให้สถานประกอบการ
จะต้องสรรหาอัตรากำลังและพนักงานใหม่อยู่เป็นประจำ ในการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการร่วมกับ
เทศบาลเมืองบางกะดีในครั้งนี้ ทำให้สถานประกอบการได้ช่วยเหลือและคืนประโยชน์สู่สังคม ได้สาน
สัมพันธ์กับเครือข่ายและชุมชน และในอนาคตจะได้บุคลากรเข้าไปทำงานในสถานประกอบการของ
ตนเอง ซึ่งเป็นการลดอัตราการย้ายถิ่นฐานของพนักงาน เพราะหากได้พนักงานที่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตพื้นที่ 
การเดินทางมาทำงานของพนักงานก็จะสะดวกมากยิ่งขึ ้น และคนในพื้นที่เองก็จะมีอาชีพมีรายได้ใน  
การดำรงชีวิตอันเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เกิดความร่วมมือของภาคประชาชนใน
ตำบลบางกะดีในรูปแบบของปราชญ์ชาวบ้านที่เข้ามาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ให้แก่คณะครูและนักเรียน โดยมีการเผยแพร่ความรู้สู ่ชุมชนให้กับบุคคลทั่วไปที ่เข้ามาศึกษาดูงาน  
เป็นความร่วมมือของชุมชนในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นถิ่น โดยการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านของตำบลบางกะดี 

(3) โครงการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนเมืองบางกะดี ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการเฝ้าระวังรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเมืองบางกะดี จำนวน 19 ชุมชน โดยมี
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เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และตัวแทนชุมชน ประธานชุมชน และ
จิตอาสาชุมชน ในแต่ละชุมชน ซึ่งประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
นอกจากนั้นในการดำเนินโครงการยังทำให้เทศบาลเมืองบางกะดีเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน 
เนื่องจากมีนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ ่น กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เข้ามาศึกษาดูงาน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
ไม่มี 

 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง เลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160  
4. รายชื่อผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เบอร์โทร 

065-4769151 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการแอพพลิเคชั ่นพลังชุมชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู ่ (Community 

Empowering Application For WiangThoeng) 
 เทศบาลตำบลเวียงเทิง สามารถสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนได้ โดยหลักคิดการนำพลังชุมชนมาผนวกกับการพัฒนาด้านเทคโลยีดิจิทัล จึงเป็นแนวทาง  
การขับเคลื ่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม (Digital Social Innovation) ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์กร คือ “ท้องถิ่นดิจิทัล เปิดเผย เชื่อมโยง และร่วมกันสร้างบริการสาธารณะที่มีคุณค่าให้ประชาชน” 
โดยเทศบาลได้เน้นสร้างสมดุล 2 ประการสู่ความยั่งยืน คือ และการสร้างคุณค่าให้สังคม การสร้างคุณค่า
ให้องค์กร ดังนั้น นวัตกรรมพลังชุมชนสร้างสรรค์สู่แอพพลิเคชั่นเพ่ือเวียงเทิงน่าอยู่ จึงเป็นนวัตกรรมที่ให้
ความสำคัญกับภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการนำเทคโนโลยี  
แอพลิเคชันเข้ามาช่วยดำเนินงานและยกระดับขีดความสามารถการให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตบริการ ก่อให้เกิดประโยชน์ 6 
ประการหลัก 1) เกิดระบบฐานข้อมูลการจัดการบริการสาธารณะด้านต่างๆ เพื่อใช้วิเคราะห์ วางแผน  
การทำงานขององค์กร 2) เกิดพลวัตรการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองสู่การเป็น

เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
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เม ืองอัจฉร ิยะ (Smart City) 3) เป ็นต ้นแบบองค์กรแห่งนว ัตกรรม ( Innovative Organization)  
4) ลดค่าใช้จ่ายองค์กร 5)ประชาชนรู้สึกความเป็นเจ้าของทำให้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการ
รับผิดชอบต่อสังคม 6) ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถพัฒนาทั้งมิติด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี 
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 จากการริเริ่มกำหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะด้วยการสร้าง
กลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเทิง  ได้มีการระดมความคิดเห็นผ่านเวที
แลกเปลี่ยนทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่น ที่ใช้งานในเทศบาล
ตำบลเวียงเทิงเป็นการเฉพาะ มาเป็น เครื่องมือในการจัดการปัญหา ตามสถานการณ์และบริบทของชุมชน 
ภายใต้สโลแกน “พลังชุมชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่” ประกอบด้วย “เมนูแจ้งเหตุ” และ “เมนูโควิด” โดย
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กับ เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน และภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่ชุมชน ปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเกิดการปรับเปลี ่ยน
พฤติกรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยั่งยืน 

(2) โครงการ กิจกรรมเยาวชนพิชิตขยะ TRASH HERO เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 เทศบาลตำบลเวียงเทิง สามารถสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนได้จาก กิจกรรม TRASH HERO เทศบาลตำบลเวียงเทิง นั่นคือ การเก็บขยะตามพ้ืนที่สาธารณะ 
โดยเป็นการรวมตัวระหว่าง ประชาชน จิตอาสา อาสาสมัคร เด็กและเยาวชน สถานศึกษา เทศบาลตำบล
เวียงเทิง ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ความกระตือรือร้นในการลงมือทำบางอย่างเกี่ยวกับวิกฤตขยะใน
พ ื ้นท ี ่ของเทศบาลตำบลเว ียงเท ิง และ ทำงานร ่วมก ันภายใต ้ปร ัชญาเด ียวก ันค ือการเป็น  
จิตอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเทิงให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ขบวนการ กิจกรรม TRASH HERO @ THOENG กลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเหล่าฮีโร่ที่มีภารกิจหลัก
ร่วมกันคือ “การกำจัดขยะ” ขับเคลื่อนกิจกรรมโดย เด็กและเยาวชน กว่า 400 คน ภายในสถาบันการศึกษา 
สร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะปัญหาขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
โดยรวม TRASH HERO @ THOENG เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาในพื้นที่ สร้างพฤติกรรมของ 
การสำนึกใน “หน้าที่พลเมือง” เชื่อมโยง เด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม ครอบครัว โรงเรียน เทศบาล
ตำบลเวียงเทิง ด้วยแนวคิด “We Clean. We Educate. We Change.” เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือ
ของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่อไป 

(3) โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ประจำปี 2564 
 เทศบาลตำบลเวียงเทิง สามารถสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน โดยการทำงานและร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเทิง ทั้ง 12 แห่ง  
ในการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่
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อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำหรับให้การดูแลและควบคุมผู้ติดเชื้อในระดับเริ่มต้นแต่ยังไม่มีอาการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ก่อให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ ผู ้ติดเชื ้อได้รับการคัดแยกอาการและรักษาดูแลตามแนวทางปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งกระบวนการ
สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกันในการบริหาร
จัดการและสนับสนุนงบประมาณในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) วางแผนการดำเนินงานโดยเครือข่ายความร่วมมือของคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคในพื ้นที ่อำเภอเทิง (ศปก.อ.เทิง) ประกอบไปด้วย คณะทำงานด้านการวางแผนงบประมาณ 
คณะทำงานภายในศูนย์แยกกักตัว คณะกรรมการตรวจสอบภาคประชาชน การรายงานผลการดำเนินงาน 
นั่นจึงเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ  
(1) โครงการแอพพลิเคชั่นพลังชุมชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ (Community 

Empowering Application For WiangThoeng) มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 
 เครือข่ายภายใน 
 1. ผู้นำชุมชน 5 หมู่บ้าน มีหน้าที่ ร่วมดำเนินการวางแผน กำหนดจัดทำนวัตกรรม 

ประชุมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีและช่วยประชาสัมพันธ์ทำความแนะนำการใช้แอพพลิเคชั่น  
 2. ประชาชนในเขตเทศบาล 1) ร่วมประชุมหารือและเสนอแนะแนวทางเพ่ือ

ร่วมกันออกแบบการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 2) ร่วมลงทะเบียนในระบบเพื่อเข้าใช้บริการผ่านมือถือ เพื่อใช้
บริการ 3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น การทำคิวอาร์โค้ดติดตั้งในพื้นที่รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ
เทศบาล  

 3. สภาเด็กและเยาวชน: ช่วยออกแบบแอพพลิเคชั่นร่วมกับทีมงานเทศบาล 
รณรงค์การใช้แอพพลิเคชั่นผ่านมือถือแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป  

 4. อาสาสมัครสาธารณสุข มีหน้าที่ สำรวจ จัดเก็บ ให้ข้อมูล รายงาน และแนะนำ 
เทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่นเมนูแจ้งเหตุโควิด-19 เพ่ือรายงานอาการตามระบบ  

 5. จิตอาสา/อาสาสมัคร หน้าที่ รายงานเหตุ และแนะนำเทคนิคการใช้แอพพลิเคชั่น
เมนูแจ้งเหตุ เพ่ือแจ้งเหตุตามระบบให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป  

 6. เทศบาลตำบลเวียงเทิง มีหน้าที่ในทุกกระบวนการดำเนินงานกับภาคส่วน
ต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประสานงาน สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการนวัตกรรม 
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แก้ไขปัญหาตามเมนูการแจ้งเหตุต่างๆ และ เมนูการแจ้งเหตุโควิด-19 จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือใช้
ในการวางแผนการพัฒนาเทศบาล การบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 เครือข่ายภายนอก 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย: สนับสนุนองค์ความรู ้ในการร่วมออกแบบ

แอพพลิเคชั่นร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเทิง และ ประเมินความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่นในพื้นที่ 
 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับเมนูการแจ้งเหตุโควิด-19 

กลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางจากต่างจังหวัดตามโครงการสวัสดีเชียงราย  
 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับเมนูการแจ้งเหตุโค

วิด-19 กับอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรอง เฝ้าระวัง และติดตามกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาในพ้ืนที่  
 4. โรงพยาบาลเทิง สนับสนุนการแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงแก่ทีมงานเทศบาล 
 5. ประชาชนทั่วไป ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆในพื้นที่ ประชากรแฝง ใน

พื้นที่ เข้าร่วมใช้บริการแอพพลิเคชั่น ในการแจ้งเหตุต่างๆ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนกรอกหมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน 

(2) โครงการ กิจกรรมเยาวชนพิชิตขยะ TRASH HERO เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 

 ลักษณะการดำเนินงาน  
 1. เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 2. คัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท (ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล และขยะ

อันตราย) 
 3. เก็บสถิติของจำนวนขยะ ที่ทำการคัดแยกแล้ว 
 4. นำขยะไปใช้ประโยชน์ ตามประเภทของขยะ ที่ทำการคัดแยกและเก็บสถิติ

ของจำนวนน้ำหนักขยะ 
  5. วางแผนระยะยาวในการจัดการขยะที่มีอยู่เดิมและกำลังจะเกิดข้ึนในอนาคต 
(3) โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ประจำปี 

2564 มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 
 การดำเนินงานภายใต้การควบคุมดูแลของคณะทำงานระดับอำเภอ โดย  

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื ้นที ่อำเภอเทิง (ศปก.อ.เทิง) ในทุกขั ้นตอนของการดำเนินงาน  
สร้างกระบวนการด้านความโปร่งใส โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีกลไก  
การตรวจสอบการทำงานจากคณะกรรมการตรวจสอบจากภาคประชาชน การวางแผนงบประมาณ  
อยู่บนพื้นฐานรับรู้ร่วมกันในระดับอำเภอ (ศปก.อ.เทิง) การบริหารจัดการภายในศูนย์แยกกักตัว ภายใต้
งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อปท.ทั้ง 12 แห่ง มีการจัดสรรงบประมาณก่อนดำเนินงานจากมติที่
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ประชุมระดับอำเภอ การใช้จ่ายงบประมาณด้านการสาธารณสุข อยู่ภายใต้การวางแผนการบริหารจัดการ
จากบุคลากรด้านสาธารณสุข มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ทาง หน่วยงานสนับสนุนได้
รับทราบในระดับอำเภอ จึงทำให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินโครงการ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) โครงการแอพพลิเคชั่นพลังชุมชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ (Community 
Empowering Application For WiangThoeng) 

 โครงการแอพพลิเคชั่นสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นการริเริ่ม 
คิดค้น พัฒนาการการแก้ไขหรือ จัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเอง และประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำนวัตกรรมมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน  

(2) โครงการ กิจกรรมเยาวชนพิชิตขยะ TRASH HERO เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 ความโดดเด่นของโครงการ กล่าวคือ โครงการเยาวชนพิชิตขยะ TRASH HERO 

@ THOENG เกิดประโยชน์กับประชาชน ชุมชน อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึก
ความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 

(3) โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ประจำปี 
2564 

 ความโดดเด่นของโครงการ สอดคล้องกับภารกิจหลักของเทศบาล ในการจัดบริการ
สาธารณะและการจัดการสถานการณ์วิกฤตของชุมชน  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์ก รที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบ
ยกข้ึนมานั้น พบว่า 

(1) โครงการแอพพลิเคชั่นพลังชุมชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ (Community 
Empowering Application For WiangThoeng) 

 1. เพื่อสร้างพลวัตรความร่วมมือของ พลังชุมชน ในการพัฒนาให้ เทศบาลตำบล
เวียงเทิงน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะ โดยใช้เทคโนโลยี Application 
มาเป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา ในการตรวจสอบติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถนำข้อมูล
มาวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนทีให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) มากที่สุด 

 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานในเชิงรุกและให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
บริบทชุมชน ลดขั้นตอนในการทำงาน ประหยัดงบประมาณ คุ้มค่า สามารถสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) โครงการ กิจกรรมเยาวชนพิชิตขยะ TRASH HERO เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. เกิดพลวัตรความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที ่ได้สร้างกลไก  
การทำงานร่วมกับเทศบาลเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน 
สภาเด็กและเยาวชน อาสาสมัคร จิตอาสา และ ประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับสังคม 

 2. เด็กและเยาวชน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการช่วยกันจัดการปัญหา สร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดข้ึนในเด็กและเยาวชน  

 3. เกิดกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียน และสามารถขับเคลื่อน
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 4. เทศบาลตำบลเวียงเทิงเป็นแหล่งเรียนรู ้ ด้านนวัตกรรมองค์กรเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริการสาธารณะให้กับประชาชน สามารถถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับหน่วยงานองค์กรที่
สนใจได้เป็นอย่างด ี

 5. เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการปัญหาในพื้นที่ สร้างพฤติกรรมของการสำนึกใน 
“หน้าที่พลเมือง” เชื่อมโยง เด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม ครอบครัว โรงเรียน เทศบาลตำบลเวียงเทิง 
ด้วยแนวคิด “We Clean. We Educate. We Change.” เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของเด็กและ
เยาวชนในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่อไป 

(3) โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation ประจำปี 
2564 มีผลการดำเนินการ ดังนี้ 

 1. เพ่ือให้มีสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรค ในพื้นที่อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สำหรับให้การดูแลและควบคุมผู้ติดเชื้อ ในระดับเริ่มต้น
แต่ยังไม่มีอาการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ  

 2. เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน
อย่างเป็นระบบ 

 3. เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้รับการคัดแยกอาการและรักษาดูแลตามแนวทาง
ปฏิบัติด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 
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 4. เพื ่อให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องในพื ้นที ่ ได้ร ่วมดำเนินการและสนับสนุน
งบประมาณในการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

➢ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น 

(4) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 
 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง หมู่ที่ 20 ถนนยางตลาด-ขอนแก่น ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

46120 
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน นิดานุช ภูผานิล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั ่วไปชำนาญการ 

 เบอร์โทร 0856484513 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจอมศรี หมู่ที่ 15-บ้านฮ่องฮี 

หมู่ที่ 13 เชื่อมหนองน้าสร้าง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 เดิมถนนสายนี้เป็นถนนดินเพื่อการเกษตรและเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ที่

ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านใช้สัญจรร่วมกัน อีกทั้งเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและลำเลียงพืชผลทางการ
เกษตรของประชาชนออกสู่ตลาด โดยที่ผ่านมาประชาชนผู้ใช้ถนนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนมาก
โดยเฉพาะฤดูฝน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ำท่วมขัง การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก องค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางตลาดจึงเสนอแผนงาน โครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุน งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจำปีงบณมาณ 2564 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  เมื่อได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด 
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งบประมาณจึงดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ระยะทางยาว  
3,200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ย 0.20 เมตร ให้เป็นไปตามแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลยางตลาดกำหนดในสัญญาจ้าง อีกทั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้าง 
ประชุมผู้รับจ้างเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง พร้อมเชิญผู้แทนภาคประชาชน
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างในโครงการด้วย และเม่ือดำเนินการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วน
ตำบลยางตลาด ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่ที่15 และ หมู่ที่ 13 ได้สำรวจความพึงพอจากก่อสร้างถนนสาย
ดังกล่าว ซึ่งพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจเนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลผู้สัญจรทั่วไปทั้ง
ทางด้านการเกษตร การพาณิชย์ และและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมาด้วย 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
 โครงการนี้เกิดขึน้เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ลด คัดแยก ขยะต้นทาง 
พร้อมต่อยอดการรณรงค์ลดขยะภาคครัวเรือนของประชาชนในพื้นที่เพื่อลดขยะต้นทางขององค์การ
บริหารส่วนตำบลยางตลาด ก่อนนำไปกำจัด ณ แหล่งกำจัดตามหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย การใช้ซ้ำ 
และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ ่งดำเนินการผ่านกลไกภาคประชาชนที่สมัครเข้าร่วมเป็นครัวเรือนต้นแบบ 
กล่าวคือ เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านนำร่อง คือบ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13 และหมู่ท่ี 14 สมัครใจเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการเพื่อคัดแยกขยะต้นทางที่ครัวเรือนของตนเองก่อน จำนวน 294 ครัวเรือน จากนั้น
จึงมีการให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยกับชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตลาดสด ฯลฯ อีกทั้งยังให้มี
กระบวนการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนเป้าหมาย และ
ผลักดันให้เป็นชุมชน/กลุ่มเป้าหมายนำร่อง เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อ
สิ้นสุดโครงการได้รับผลลัพธ์ คือ มีหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดขยะต้นทางเกิดขึ้น 2 หมู่บ้าน คือ 
บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13 บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 14 มีปริมาณขยะลดลงถึงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่
เกิดข้ึนก่อนดำเนินโครงการ และสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอ่ืนได้ 

(3) กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายธุง บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7 
 กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายธุงนี้เกิดจากการรวมตัวของผู้สูงอายุ  ณ ศาลากลางบ้าน 

หมู่ที ่ 7 ร่วมกันผลิตธุงใยแมงมุมซึ่งเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนที่เป็นการผสานระหว่างภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมความเชื่อและศิลปะการร้อยด้ายให้มีการสลับสีสวยงามแกว่งปลิวไปตามลม ทั้งนี้ ต่อมาทาง 
อบต.ยางตลาดได้ทำการส่งเสริมให้เป็นแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี โดยเริ่มจากการไปให้ความรู้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น นำพาไปเปิดการแสดงและเผยแพร่ออก
บูทออกงานยังพื้นที่อื่น พร้อมหาช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการพาไลฟ์สดขายใน
ช่องทางออนไลน์ 
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5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจอมศรี หมู่ที่ 15-บ้านฮ่องฮี 

หมู่ที่ 13 เชื่อมหนองน้าสร้าง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น นอกจากจะดำเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังทำโดยมีส่วนร่วมจากประชาชนและผู้นำชุมชนในทุกขั้นตอน กล่าวคือ 
การก่อสร้างมาจากการทราบปัญหาที่มาจากความต้องการของประชาชนจากการประชุมประชาคมชุมชน 
การดำเนินการในขั้นตอนตรวจรับงานนั้นมีการดำเนินการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วมมากกว่าที่กฎหมาย
กำหนดไว้ โดยมีการตั้งกรรมการตรวจรับการจ้างที่มาจากผู้แทนภาคประชาชนและมีการเรียกประชุมทำ
ความเข้าใจกับผู้รับจ้าง และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าใช้
ถนนสายดังกล่าวอีกดว้ย 

(2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง นั้น 
กระทำโดยกลไกว ิธ ีการ ตามลำดับดังน ี ้  1) เข ียนโครงการเสนอสำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ 2) รับสมัครครัวเรือนต้นแบบ
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 294 ครัวเรือน 3) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่มีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชน  
ประชาชนในครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการที ่ได้ร ับความเห็นชอบจากคณะทำงานร่วมดังกล่าว 5) สรุปถอดบทเรียน  
การดำเนินงานในพ้ืนที่ 6) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้เจ้าของงบประมาณและผู้บริหารทราบ 

(3) โครงการกลุ ่มผู ้ผลิตและจำหน่ายธุง บ้านหัวงัว  นั ้น กระทำโดยวิธีการตาม
ขั้นตอน คือ อันดับแรก ศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีศักยภาพต่อยอดในการผลิตและจำหน่ายสร้าง
รายได้และยังสะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชน ขั้นต่อมาก็เข้าสนับสนุนด้วยวิชาการความรู้สมัยเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์โดยยังยึดหลักการให้กลุ่มชุมชนเป็นผู้ดำเนินกา ร
ด้วยตนเอง และได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็สนับสนุนการหาช่องทางจัดจำหน่ายให้กว้างขวาง
และทันต่อยุคสมัยมากยิ่งข้ึน 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจอมศรี หมู่ที ่ 15-บ้าน 
ฮ่องฮี หมู่ที่ 13 เชื่อมหนองน้าสร้าง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ดำเนินการด้วย 
ความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่ง ให้โอกาสประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง แม้ว่าใน
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หลายกระบวนการกฎหมายก็ไม่ได้บังคับให้ต้องทำถึงเพียงนั้นก็ตาม กล่าวคือ มีการประชุมประชาคม
เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการแล้วจึงนำผลดังกล่าวมาเขียนโครงการ การตั้งกรรมการตรวจรับ  
การจ้างก็มีกรรมการที่มาจากผู้แทนประชาชน และขณะดำเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจรับ
ร่วมกับชุมชนร่วมกันตรวจสอบการก่อสร้าง และมีการประชุมกับผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการ
สำเร็จเรียบร้อยตามท่ีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกำหนดไว้ 

(2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
นั้น แม้ว่าจะริเริ่มจากการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย แต่การดำเนินการของ อบต.
ยางตลาดนั้น เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นอย่างมาก ใช้กลไกให้ครัวเรือนสมัครเข้าร่วมเป็น
ครัวเรือนต้นแบบด้วยความสมัครใจ ต่อมาก็สนับสนุนผลักดันครัวเรือนเหล่านี้จำนวน 294 ครัวเรือน
ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ สร้างเป็นครัวเรือนและชุมชนต้นแบบ และเม่ือหมู่บ้านอ่ืน
หรือชุมชนอื่นได้รับรู้ถึงความสำเร็จก็จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยความสมัครใจและขยายเป็นวงกว้าง
ออกไป และความสำเร็จนี้ทำให้ได้รับโล่ zero waste พร้อมเงินรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

(3) โครงการกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายธุง บ้านหัวงัว  นั้น โดดเด่นในด้านการให้
ความสำคัญกับการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีส่วน
ร่วมดำเนินการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาของตนเองและสามารถต่อยอดทำให้เกิดรายได้
แก่ชุมชนได้ด้วย 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบ
ยกข้ึนมานั้น พบว่า 

(1) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เชื ่อมระหว่างหมู ่บ้าน 
ระยะทางยาว 3,200 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี ่ย 0.20 เมตร  สำเร็จลุล่วง 
ทั้งในทางระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายและในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ชุมชนได้ถนนที่มีมาตรฐาน และเม่ือได้
สำรวจความพึงพอจากก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแล้วพบว่า ก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลผู้สัญจรทั่วไป  
ทั้งด้านการพาณิชย์ ทางด้านการเกษตรที่ทำให้เกษตรกรส่งของได้ทันเวลาสินค้าไม่ เสียหาย และสร้าง
ความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมาด้วย 

(2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง นั้น 
ทำให้เกิดหมู่บ้านต้นแบบด้านการบริหารจัดขยะต้นทางเกิดขึ้น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ 13 บ้าน
ฮ่องฮี หมู่ที่ 14 มีปริมาณขยะลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นก่อนดำเนินโครงการ 
และสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอ่ืนได้ 
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(3) โครงการกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายธุง บ้านหัวงัว นั้น ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ซึ่ง
ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีความมั่นคงในชีวิต มีกิจกรรมทำ
ร่วมกันอันเป็นประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพของผู้สูงอายุเอง 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดนั ้น โดดเด่นที ่ส ุดคือ  

ความโปร่งใส ซึ่งในเบื้องต้น สามารถพิจารณาได้จากการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ AA โดยได้คะแนน 96.33 คะแนน ทั้งนี้ จากการ
ประเมินภาคสนามพบว่า องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
เป็นอย่างยิ่ง การดำเนินงานต่างๆ ล้วนเปิดเผยและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสิ้น นอกจากนั้นเมื่อ
พิจารณาจากโครงการโดดเด่นที่นำเสนอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคัดแยกขยะนั้น ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากและมาโดยสมัครใจ อีกทั้งยังเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมจริงได้รับโล่พร้อมเงิน
รางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นชุมชนต้นแบบที่นอกจากสามารถขยาย
ผลไปยังชุมชนอ่ืนได้อีกด้วย 
 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั ้ง 168 หมู ่ที ่ 6 ถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่ม ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด

ขอนแก่น 40160 
4. รายช่ือผู้ประสานงาน นางสาวอุมาภรณ์ นาเหล็ก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 เบอร์โทร 0643149784 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลสวนหม่อน ประจำปีงบประมาณ 2564 
 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนได้ดำเนินโครงการลด คัดแยก และ

ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (3Rs) ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดตั้งเป็นกองทุนฌาปนกิจขยะ 
ตำบลสวนหม่อน เพื่อลดปริมาณของขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย และโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรมโครงการการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
ในครัวเรือนและการจัดการขยะอันตรายชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคครัวเรือนที่เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน 
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โครงการคิดเป็น ร้อยละ 27.27 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันขยะอินทรีย์ ขยะเปียก ขยะทั่วไปในพื้นที่ตำบล  
สวนหม่อน ยังคงมีปริมาณมาก องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการ
เชิงรุกและรณรงค์ต่อเนื่องในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือน ที่
ยังคงมีปริมาณมาก โดยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้เข้าร่วมกิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรยี์
ขยะเปียก ขยะทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็น
อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะและนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตของพืชผัก
ลดการใช้สารเคมีนำไปสู่ชุมชนสุขภาพดี และเกิดชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ Zero 
Waste ชุมชนปลอดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมในถิ่นของตนเอง และดำเนินการจัดทำภาชนะรองรับขยะแบบ
แยกประเภทไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การ
บริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ 
ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 และเป็นการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ทั้งนี้ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นมา เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนสุขภาพดี องค์การบริหารส่วน
ตำบลสวนหม่อนอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลสวนหม่อนประจำปี
งบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ภายใต้กิจกรรม 3 ข 1) ขยะเป็นกองทุน
ฌาปนกิจขยะ 2) ขยะออมทรัพย์ และ 3) ขยะช่วยให้สุขภาพด ี

 การดำเนินโครงการดำเนินการคู่กับโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางทำให้ 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนลดลงขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีความรู้ มีความตระหนักในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะมาใช้
ประโยชน์ชุมชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ด้วยตัวเองประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการขายขยะรีไซเคิล เกิดกองทุนช่วยเหลือ เกิดการออมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี 

(2) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนคนตำบลสวนหม่อน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนคนตำบลสวนหม่อนจัดตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี ปัจจุบันมี

สมาชิกจำนวน 2,875 คนมีคณะกรรมการที่ยังทำงานอยู่จำนวน 27 คน มีเงินกองทุนจำนวน 761,801.85 
บาท จากการสอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชนปี 2564 กองทุนอยู่ในกลุ่ม เกรด D ซึ่งมีความจำเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ อีกหลาย ดังนั้นในปี 2564 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนคน
ตำบลสวนหม่อนจึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเห็นความสำคัญของสวัสดิการชุมชน  
และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุน นอกจากนั้นยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ ่น ภาคประชาชนและภาคราชการอื ่นในการจัดสวัสดิการให้กับชุมชน ส่งเสริม
กระบวนการ การพัฒนาความมั่นคงในชีวิตและการพึ่งตนเองของชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
การจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นศูนย์รวมน้ำใจของทุกเพศ ทุกวัย ในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดสำนึก
รับผิดชอบในการพึ่งตนเองโดยผ่านกระบวนการฝากสัจจะวันละบาทและการจัดสวัสดิการที่ทั่วถึง เป็น
ธรรมและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของสมาชิกและชุมชน โดยเงินกองทุนนี้มีขึ้นเพื่อใช้จ่าย
ในการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย  

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากโครงการทั้ง 2 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) โครงการกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลสวนหม่อน ดำเนินการโดยมุ่งเน้นให้ทุก
กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน และหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง โดยมีขั ้นตอนดังนี ้ จัดประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินแต่ละส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่าย
อำนวยการ ฝ่ายการเงิน-จัดซื ้อ ฝ่ายคัดแยกขยะ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือ
ดำเนินการตามโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ ต่อมาดำเนินการจัดหาไข่ไก่เพื่อใช้ในกิจกรรมขยะพิษ  
แลกไข่ และอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ เช่น ตราชั่ง ใบสมัครสมาชิก สมุดบัญชีกองทุนฌาปนกิจขยะ 
ต่อมาจึงการออกรับซื้อขยะรีไซเคิลพร้อมจัดกิจกรรมขยะพิษแลกไข่  กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง/หมู่บ้าน 
ในระหว่างดำเนินการนั้นจะมีการติดตาม ประเมินผลและให้การสนับสนุนกิจกรรมการคัดแยกขยะจัดการ
ขยะ พร้อมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในครัวเร ือนที ่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง
ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกใหม่และบ้านที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นบ้านจัดการขยะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนได้ สุดท้ายจึงประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 

(2) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนคนตำบลสวนหม่อน นั้น คณะกรรมการกองทุน
เรียนรู้และพัฒนาทักษะในกระบวนการคิดร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเดียวกันในการให้บริการ
สมาชิกและผู้ยากไร้ในชุมชนด้วยความเต็มใจ มีวิธีการดำเนินงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ การบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด้านต่างๆ อย่างชัดเจน 
และมีระบบตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการในลักษณะถ่วงดุลที่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
เช่น การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจะดำเนินการในลักษณะคณะกรรมการไม่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีอำนาจในการเบิก
จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการจะดำเนินการในลักษณะเปิดเผยโดยการจ่ายค่าฌาปนกิจศพในงานพิธี
โดยคณะกรรมการเดินทางไปร่วมพิธีและมอบเงินสวัสดิการให้ญาติผู้เสียชีวิตทุกรายและเดินทางไปมอบ
เงินช่วยเหลือผู้ป่วยทุกราย การได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก ซึ่งช่วยเหลือ
ด้านการให้ความรู้ การดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านการวางแผนและ
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การบริหารจัดการจากข้าราชที่เกษียณอายุแล้วที่อาศัยในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์และ
ความรู้ ทำหน้าที่บริหารกองทุนฯ และเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สวัสดิการ
ชุมชนฯ ให้เป็นที่เข้าใจในชุมชนอย่างท่ัวถึง 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  
2564 

จากโครงการทั้ง 2 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการกองทุนฌาปนกิจขยะตำบลสวนหม่อน นั้นทำให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
จากครัวเรือนลดลง ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ได้ด้วยตัวเอง ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล
สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี ทำให้ประชาชนมีเงินออมและเงินช่วยเหลือสมาชิ กกรณีเสียชีวิตจาก
กองทุนฌาปนกิจขยะ ตำบลสวนหม่อน ซึ่งกองทุนนี้บริหารโดยคณะกรรมการกองทุนซึ่งมาจากตัวแทน
ประชาชนในชุมชนเอง 

(2) กองทุนสวัสดิการชุมชนคนตำบลสวนหม่อน จัดตั้งขึ้นเมื่อ 11 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ. 2550 จัดตั้งมาเป็นเวลา 15 ปี เกิดข้ึนจากการที่ราษฎรในตำบลสวนหม่อน ร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง
ระบบร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์ จึงเป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ ดังนั้น 
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จึงได้มาจากการสมทบของสมาชิกในรูปแบบที่กองทุนกำหนดขึ้นมา ซึ่งได้
เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมแก่ชุมชน โดยสนับสนุนการสร้างกองทุน
สวัสดิการของชุมชนเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของสมาชิกในชุมชนตั้งแต่เกิดจน
ตาย กองทุนสวัสดิการชุมชนมุ่งเน้นการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันบนหลัก “ให้อย่างมี
คุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” เป็นระบบสวัสดิการของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนที่อยู่บนพื้นฐานหลักการ
ของการเคารพและอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและใช้หลักการศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการมี  
ส่วนร่วมของคนทุกระดับในชุมชน 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 2 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น
มานั้น พบว่า 

(1) กองทุนฌาปนกิจขยะตำบลสวนหม่อน  บรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
ครัวเรือนนำเศษอาหารในครัวเรือนมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้นทาง เช่น ขยะอินทรีย์ 
ขยะเปียก ขยะทั่วไปมีจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ ณ แหล่งเกิด จัดการมูลฝอยตาม
หลักการพัฒนาอย่างยั ่งยืน จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดมูลฝอยที ่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆได้ ส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี   
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพในชุมชนส่งเสริมการออมและช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชวีิต
จากกองทุนฌาปนกิจขยะ ตำบลสวนหม่อน มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทตามสถานที่
ท่องเที่ยว หรือสวนสาธารณะและในสถานที่ราชการในตำบลสวนหม่อน  

(2) ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนลดลง ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประชาชนมีความรู้ มีความตระหนักในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งและนำขยะมาใช้ประโยชน์ชุมชนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้
ด้วยตัวเองประชาชนได้รับประโยชน์จากการขายขยะรีไซเคิล เกิดกองทุนช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ 
เกิดการออมขยะอันตรายและขยะรีไซเคิลสามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธี 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
นอกจากการดำเนินโครงการโดดเด่นสองโครงการข้างต้นแล้ว การดำเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อนนั้นเน้นการทำงานที่มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
การดำเนินงานต่างๆ ของท้องถิ่นได้โดยง่าย มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสาร งบประมาณ และ
โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน ให้ประชาชนในท้องถิ ่นได้รับทราบอย่าง
สม่ำเสมอ 

 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 41000 
4. รายช่ือผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ พรมสีดา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบล เบอร์โทร 0910503795 

5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(1) โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการนี้ฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ

บริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69 /1 พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 
มาตรา 16 (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม 
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มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบดังกล่าว หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี ้ว ัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมูบ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความ
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(2) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 1) จากสภาพสังคมในอดีตของเขตพื้นที ่ตำบลลอมคอม ผู้คนมีชีวิตอยู ่เป็น

ชุมชนมีความสัมพันธ์เป็นบ้านเดียวกัน ความเป็นชุมชน ให้ชาวบ้าน "พึ่งตนเองได้" สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบ "ยังชีพ" ไม่มีการลงทุนลงแรงมากมายปลูกเลี้ยงเพื่อขาย เป็นวิถีแบบ
ทำมาหากิน โดยการปลูกข้าวเป็นหลัก และปลูกเพียงเพื่อให้พอกิน แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันนั้นวิธีชีวิต
แบบชุนชนได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากโดยความขาดความเอ้ืออาทร เห็นประโยชน์ส่วนตนมากว่าส่วนรวม  

2) องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ได้สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชน ผู้นำ
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนและร่วมกันประชาคม
จัดทำระเบียบของกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกได้รับ 

(3) โครงการลอมคอมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ 
รวมถึง เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆ ด้าน ทั้ง จึงได้จัดทำโครงการลอม
คอมห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น และจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุในตำบลลอมคอม โดยมุ่งหวังให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ ่งเน้นในด้าน  
การส่งเสริมสุขภาพ และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ให้เป็นผู้สูงอายุที่ มีคุณภาพ
ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ  
มีผลกระทบต่ออัตราส่วนภาระพึ่งพิง หรือภาระโดยรวมที่ ประชากรวัยทำงานจะต้องเลี้ยงดูประชากรวัย
สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัญหาในด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
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ด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุมีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมของร่างกาย อวัยวะต่างๆ ทั่วไป
เริ่มอ่อนแอและเกิดโรคง่าย ภูมิต้านทานโรคน้อยลง รวมถึงมีการ เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและสังคม 

(4) โครงการชุมชนน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 การฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพอาชีพตามแนวเศษฐกิจพอเพียง  

 เป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน และผู้ที่สนใจ ประจำปี 2564 จัด
ขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่ง เสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนารายได้ของประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและ
ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ยกระดับสินค้าอุตสาหกรรมพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่
ยอมรับของผู้ บริโภค รวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ  ซึ่งในครั้งนี้
เป็นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้
วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เต็มใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ ให้แก่ผู ้เข้ารับ 
การฝึกอบรม เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  โครงการนี ้ฯ มุ ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน โดยเริ ่มตั ้งแต่

กระบวนการที ่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ ่มดำเนิน โครงการจากเวทีการทำ
ประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับตำบล แล้วนำสภาพปัญหาของชุมชนบรรจุเข้าในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำงบประมาณมาดำเนินโครงการตาม
ปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป โดยมีขั ้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  
การดำเนินโครงการดังนี้  

 1) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่วมวางแผนในการดำเนิน
โครงการได้เชิญประชาชนในทุกภาคส่วนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเสนอรายละเอียด 
และจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีการคัดเลือกจัดทีมหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้ม โดยจัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอมร่วมกับประชุมประชาคมท้องถิ่น  กำหนดแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  

 2) กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอมร่วมกับประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
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 3) ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลอมคอม จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการองค์การบริหารส่วน
ตำบลลอมคอมกำหนด พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลลอมคอม (ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โดยพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลลอมคอม)  

(2) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในชุมชนของตำบลลอมคอม โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของและรับผลประโยชน์ร่วมกัน
ของคนในชุมชน โดยใช้จากสมาชิกจำนวนเงินวันละ 1 บาทเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดสภาพของชุมชน 
หากกองทุนสวัสดิการชุมชนมีจำนวนเงินทุนเพิ่มขึ้น สามารถที่กำหนดระเบียบให้มีการยืมสำหรับเป็น
ทุนการศึกษาโดยไม่คิดดอกเบี้ย นอกจากนั้นยังสามารถที่จะใช้เงินกองทุนในการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อย
โอกาสในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งการฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงาม ให้ประชาชนในเขตพื ้นที ่เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ตรวจสอบ และร่วมประเมินผล  
การดำเนินงาน 

(3) โครงการลอมคอมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

  โครงการฯ ได้เริ ่มต้นจากกระบวนการเก็บข้อมูลสุขภาพผู ้ส ูงอายุและนำมา
วิเคราะห์ ประชุมร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื้นที่ ผู้สูงอายุและครอบครัว ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน สำรวจผู้สูงอายุที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง ประสานงานหน่วยงาน 
เพ่ือตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทุกคน สรุปผลและประเมินผลโครงการ 

(4) โครงการชุมชนน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 การฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพอาชีพตามแนวเศษฐกิจพอเพียง  

  โครงการชุมชนน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 การฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพอาชีพตามแนวเศษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นดำเนินโครงการจากการสำรวจความต้องการด้าน
อาชีพของประชาชนในพื้นที่ และนำข้อมูลมาประชาคมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลอมคอม มุ่งเน้นที่สภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน “ฟังเสียงและความต้องการของ
ประชาชน” นำความต้องการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจากการประชาคมมาพิจารณา เพื่อกำหนดหลักสตูร
การฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบอย่างทั่วถึง ประสานไปยังสมาชิก  
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กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ประสานวิทยากรเพื่อให้การอบรม ดำเนินการฝึกอบรมตาม
แผนการดำเนินการ ติดตามและประเมินผลโครงการ ฯ 

 
5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  

(1) โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 โครงการนี้ฯ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนของชุมชน สร้าง

การมีส่วนร่วมด้วยการใช้กลไกการ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิม 
หรือเปลี่ยนแปลง มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) พิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯร่วมกับประชุม
ประชาคมท้องถิ ่น (ประชาคมระดับตำบล) พิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาร่างแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  มีการแต่งตั้งและประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนฯ เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(2) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
  1) โครงการนี้ฯ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันออมเงินจากการลดค่าใช้จ่ายวันละ  

1 บาท ที่มุ ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างชาวบ้านกับองค์กรการปกครอง
ท้องถิ่น/หน่วยงานและองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายกองทุนต่างๆ ในตำบล ทั้งการ
เชื่อมโยงสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมให้เกิดข้ึนในชุมชนท้องถิ่น 

 2) มีคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน การเงินของกองทุน โดยมีการประชุม
ชี้แจงรายรับรายจ่ายทุกเดือน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นที่ไว้ใจของสมาชิกกองทุน 

(3) โครงการลอมคอมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

 โครงการลอมคอมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ มุ่งเน้นให้ชุมชนได้ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงวัย อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ สามารถดูแลสุขภาพและ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง อีกท้ังเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ รวมถึงด้านวัฒนธรรมประเพณีของผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่นตำบลลอมคอม ผู้สูงอายุมีขวัญและกำลังใจ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ร่วมกิจกรรม  
ทำให้เกิดความสนุกสนานและรู ้สึกไม่ทอดทิ้งกัน เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สูงอายุดีเด่นแต่ละหมู่บ้าน 

(4) โครงการชุมชนน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 การฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพอาชีพตามแนวเศษฐกิจพอเพียง 
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 องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอมได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น
ตำบลลอมคอม โดยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ข้อ 6) และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (ข้อ 6) และมาตรา 68 (7) และได้ยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ให้คนชุมชนได้ปฏิบัติตาม และให้
บังเกิดได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนด้วยการรู้จักการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนได้อย่างคุ้มค่า รู้จักการรู้
รักสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกข้ึนมานั้น พบว่า  
(1) โครงการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม มีแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ เพิ ่มเติม หรือ

เปลี่ยนแปลง ที่มาจากปัญหา ความต้อง ความจำเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วน มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  
ในส่วนที่เกี ่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาได้ ประชาชนมี  
ความพึงพอใจสูงสุด หมู่บ้านได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข 
เกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

(2) โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 ผลลัพธ์การดำเนินการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับ  โดย

สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง ได้แก่ สวัสดิการเกี่ยวกับการคลอดบุตรทำขวัญเด็กแรกเกิด 
500 บาท ค่านอนโรงพยาบาล คืนละ 200 บาท ไม่เกิน 5 คืน เกี่ยวกับการเสียชีวิตจ่ายเป็นค่าทำศพให้
ตามอายุการเป็นสมาชิก เช่น อายุสมาชิกครบ 6 เดือน จ่าย 2,500 บาท อายุสมาชิกครบ 16 ปีขึ้นไป 
จ่าย 30,000 บาท การยืมเงินยืมได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยจาก กองทุน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ ยืมในกรณีจำเป็น
เร่งด่วน เช่น จัดงานบุญ,งานบวช,งานแต่งงาน,งานศพ,หรืองานพิธีต่างๆ อายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป 
ยืมได้ไม่เกิน 15,000 บาท ต่องาน ให้ส่งคืนภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯต้องมีผู้ค้ำ
ประกันที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จำนวน 1 คน ยิ่งไปกว่านั้น ได้มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีได้รับ
คัดเลือกให้เป็นทหารเกณฑ์ โดยจ่ายให้คนละ 1,000 บาท ทั้งนี้กรณีได้รับคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ต้อง
เข้าเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเข้ารับการคัดเลือกเกณฑ์ทหารอุปสมบท  
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกรณีที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยจ่ายให้คนละ 1,000 บาท ก่อนวันอุปสมบท
ทุนการศึกษาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เป็นนักเรียน หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 
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จนถึงระดับมหาวิทยาลัย และมีอายุไม่เกิน 25 ปีในวันขอรับสวัสดิการ จ่ายให้คนละ 100 บาท/เทอม โดย
มีเงื่อนไขต้องเข้าเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันเปิดเทอม (ยกเว้น กศน.) การแต่งงาน จัด
สวัสดิการเป็นเงินจำนวน 1,000 บาท/คน ให้กับสมาชิกที่จัดและเข้าพิธีมงคลสมรส ทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและ
เจ้าสาวที่เป็นสมาชิกกองทุนฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนถึงวันจัดพิธีมงคลสมรส  

(3) โครงการลอมคอมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 

  องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้มีคุณค่า และได้รับการใส่
ใจจากลูกหลาน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่การออกแบบ วางแผนงาน การดำเนินงาน 
และการประเมิลผลการดำเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้สูงอายุมีความรู้ เจตคติ ทักษะและการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการดูแลตนเองได้ถูกต้อง มีสุขร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยด้วยโรคหรือได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตนที่ไม่ถูกต้อง ประการสำคัญคือ เกิดความเข้าใจและสามัคคีระหว่างผู้สูงอายุด้วยกัน 

(4) โครงการชุมชนน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 การฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพอาชีพตามแนวเศษฐกิจพอเพียง  

 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม มีทักษะอาชีพ
เพิ่มขึ้น สามารถนำไปสร้างงานสร้างรายได้ในช่วงนอกฤดูทำนา โดยได้อบรมอาชีพการเลี้ยงด้วงมะพรา้ว 
ที่สามารถนำขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิก มีทุนหมุนเวียนในกลุ่ม ลดการไป
ทำงานต่างถ่ินช่วงนอกฤดูทำนา ส่งผลให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) ด้านความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินโครงการ 
 องค์การบริหารส ่วนตำบลลอมคอมมีแผนพัฒนาท้องถิ ่นที ่ เพ ิ ่มเต ิม หรือ

เปลี่ยนแปลง ที่มาจากปัญหา ความต้อง ความจำเป็นของประชาชนและทุกภาคส่วนมีแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบ
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนและพัฒนาได้ ประชาชนมีความพึง
พอใจสูงสุด หมู ่บ้านได้รับการพัฒนาที่ด ีขึ ้น ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ร ับการแก้ไข  
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจสอบ 
การดำเนินงานจากภาคประชาชน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม การสร้างการมีส่วนร่วมกับคนทุกกลุ่มวัย ให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน  
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(2) สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลอมคอม สามารถดำเนินการมาได้
อย่างต่อเนื่องและยังขยายให้ครอบคลุมไปถึง การจัดงานศพปลอดเหล้าจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มี  
การจัดงานบุญกฐิน หรือบุญฉลองอัฐิ หรืองานศพ ที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน โดยกองทุนฯ
จะมอบน้ำดื่มหรือน้ำแข็งเป็นมูลค่าจำนวน 1,000 บาท/งาน ทั้งนี้ต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม ได้ร ับรางวัลโล่เกียรติยศ หน่วยงานที่มี
พัฒนาการสูงที่สุด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA 
อวอร์ด) หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 
2. ประเภทรางวัล ด้านความโปร่งสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นายอนุรักษ์ แก้วถาวร ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ เบอร์โทร 

0897030988 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(1) โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข 
 โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เกิดขึ้นจากปัญหาทางสภาพสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน ถือเป็นโครงการที่เป็นศูนย์ร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ซึ่งเป็นฐานพลังในการขับเคลื่อน
จากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชนของตนเองอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นโครงการที่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนให้เกิดจิตสำนึก 
และปลูกฝังวินัยให้แก่เยาวชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและช่วยกันดูแลรักษาวัสดุและสิ่งปลูก
สร้างที ่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื ่อเป็นพลังในการขับเคลื ่อนตำบลนาดีให้เป็นตำบลที่สะอาดและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 

 โครงการนี้เกิดจากปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ล้วนเกิดขึ้น
จากการกระทำของมนุษย์ แทบทั้งสิ้น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต้องเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกด้าน ผู้ที ่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที ่เกิดมลพิษนั้นๆ 
ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากทุกคนในชุมชนร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 
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อย่างจริงจัง ทั้งที่ลงมือกระทำด้วยตนเองตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะสามารถ
ฟื้นฟูบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสภาพมาอย่างดังเดิมได้ การสร้างจิตสำนึก
โดยให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ได้มีการร่วม
คิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะมีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นๆ กลับคืนสภาพดังเดิมได้  

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกภาคส่วน
ในชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มดำเนิน โครงการ
จากเวทีการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านและในระดับตำบล แล้วนำสภาพปัญหาของชุมชนบรรจุเข้าใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อนำงบประมาณมาดำเนิน
โครงการตามปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป โดยมีขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการดำเนินโครงการดังนี้  

(1) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่วมวางแผนในการดำเนิน
โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนั้น ก่อนการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้
เชิญประชาชนในทุกภาคส่วนของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเสนอรายละเอียด และจัดทำ
แผนการดำเนินงาน โดยมีการคัดเลือกจัดทีมหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้ม และจัดทีมคณะทำงานร่วมกับกลุ่ ม
เยาวชนทำความสะอาดทั่วทั้งหมู่บ้าน โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ขุดลอกคูคลองรางระบายน้ำ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบของชุมชน เช่น ศาลากลางบ้าน 
แหล่งน้ำ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสะอาดและสวยงาม การจัดทำฐานเรียนรู้ 
การบริหารจัดการขยะเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ตลอดจนการจัดทำป้ายชื่อบอกทางถนน ป้าย
ชื่อถนน ป้ายชื่อซอย เพื่อประโยชน์และความสะดวกของคนในชุมชนในการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน 
และประโยชน์ในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ เช่น การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และ
การจัดเก็บภาษีรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการดำเนินโครงการได้มีการสำรวจถนนและ
ซอยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดีไปแล้ว จำนวน 148 เส้นทาง 

(2) ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการดำเนินงานโครงการบ้านเมือง
สะอาดคนในชาติมีสุขนั้น เนื่องจากโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเกิดขึ้นจากปัญหาทางสภาพ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน และประชาชนที่อยู่ในชุมชนโดยส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในชุมชนของตนเอง ดังนั ้น ในการดำเนินงานโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีส ุขจึงได ้รั บ 
ความร่วมมือจากประชาชนและกลุ ่มภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนอาทิ เช่น  
กลุ่มผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการที่อยู่ในพื้นที่ 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มผู้ค้าผู้ประกอบการพาณิชย์ในชุมชน และกลุ่มเยาวชนที่
อยู่ในชุมชน 
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(3) ขั้นตอนของการร่วมประเมินผลรวมถึงการร่วมรับผลประโยชน์ของประชาชนใน
โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขนั้น ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ โดยเมื่อได้มีการดำเนินโครงการแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้มีการสำรวจความพึง
พอใจของประชาชนในชุมชน ซึ่งผลจากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับ  
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 94.86 ซึ่งจากผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนดังกล่าวย่อมเป็น
เครื่องชี้วัดอย่างดีว่า การดำเนินโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขประชาชนในชุมชนได้มีส่วนรว่ม
รับประโยชน์ในโครงการดังกล่าวทั้งโดยตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนตลอดจน
ถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์สะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง ในชุมชนมีป้ายชื่อถนน 
ป้ายซอย ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการพ้ืนที่ และปลุกจิตสำนึกของประชาชนในชุมชน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความสุข มีสุขภาวะและสุขภาพจิต
ที ่ดี ประชาชนในชุมชนมีความรู ้ในการบริหารจัดการขยะและรู ้จักวิธีการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เป็นต้น 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่น กล่าวคือ  
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ดำเนินการร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนในเขตพ้ืน

ที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและมีผลการดำเนินโครงการเป็นที่ประจักษ์ 
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA 4100 ระดับเกียรติบัตรรับรอง จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ด้านสาธารณสุข จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ได้
ขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุดรธานีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้
จังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ และ
สามารถต่อยอดการดำเนินโครงการได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการได้คลอบคลุมครบพ้ืนที่ชุมชน
ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  

(2) การมีส่วนร่วมของกลุ ่มผู้นำชุมชนกำนันผู ้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน และสถานที่ราชการที ่อยู ่ในพื ้นที ่ กลุ ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ ่มผู ้ค้า
ผู้ประกอบการพาณิชย์ในชุมชน และกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในชุมชน โดยมีการจัดทีมคณะทำงานอย่างเป็น
ระบบ เช่น มีการจัดทีมกลุ่มเยาวชนทำการออกสำรวจเส้นทางภายในชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับ 
การจัดทำป้ายชื่อบอกทางถนน ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย เพ่ือประโยชน์และความสะดวกของคนในชุมชน
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ในการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน และประโยชน์ในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น 
การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการจัดเก็บภาษีรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกข้ึนมานั้น พบว่า  
(1) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน เกิดการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเสนอรายละเอียด 

และจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีการคัดเลือกจัดทีมหัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้ม  
(2) เกิดการปรับทัศนคติของประชาชนให้รักและหวงแหนชุมชน เกิดทีมคณะทำงาน

ร่วมกับกลุ่มเยาวชนทำความสะอาดทั่วทั้งหมู่บ้าน โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ขุดลอกคูคลอง
รางระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหนทางและสิ่งสาธารณประโยชน์ในความรับผิดชอบของชุมชน เช่น 
ศาลากลางบ้าน แหล่งน้ำ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสะอาดและสวยงาม  

(3) มีฐานเรียนรู้การบริหารจัดการขยะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน ตลอดจน
การจัดทำป้ายชื่อบอกทางถนน ป้ายชื่อถนน ป้ายชื่อซอย เพ่ือประโยชน์และความสะดวกของคนในชุมชน
ในการติดต่อสื่อสารไปมาหาสู่กัน และประโยชน์ในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพ้ืนที่ เช่น 
การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และการจัดเก็บภาษีรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) ด้านความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ในการดำเนินโครงการ 
  โครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข เป็นโครงการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อมในชุมชนของตน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา และร่วมกัน
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนของตน ซึ่งก่อนการดำเนินโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวน
ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองในช่อ งทางต่างๆ เช่น รถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจำชุมชน และประชาสัมพันธ์
โครงการทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น  

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
(1) การสร้างการมีส่วนร่วมกับคนทุกกลุ่มวัย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา

ชุมชน ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการตั้งชื่อซอย ถนน เป็นชื่อของประชาชน 
(2) ขายสินค้าจากขยะรีไซเคิล ไม่กวาดพลาสติกใน Shopee สร้างรายได้ให้ชุมชน 
(3) ได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ  
(4) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป รหัสการรับรอง EHA 4100 
(5) รางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ITA อวอร์ด) หน่วยงานที่มีผล
คะแนนระดับ AA สำนักงาน ป.ป.ช. 
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2. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 

ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

➢ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสังคม มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่  

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ เบอร์โทร 097-9208685 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ สู่ มาตรฐานสถานที่จัดงาน

ประเทศไทย MICE City 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวัง

จันทน์และเขตโบราณสถานฯ มาอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับการถ่ายโอนภารกิจการบริหารจัดการศนูย์
ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และการดูแลบำรุงรักษาเขตโบราณสถานจากกรมศิลปากร ตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2558 ซึ่งบริเวณ เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมที่สำคัญของ
จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะการจัดการแสดงแสง เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
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พร้อมทั้งร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดการแสดงแสง เสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ก่อเกิดการบูรณาร่วมมือกันหลายภาคส่วน ซึ ่งจังหวัดพิษณุโลกได้เสนอขอรับ  
การประเมินเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของ
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นคณะทำงาน  เนื่องด้วยศูนย์
ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และพื้นที่เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษ
ของจังหวัดพิษณุโลก คือ งานแสดงแสง เสียง(Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ
เป็นหนึ่งในสถานที่ขอรับการประเมินเมื ่อปี พ.ศ. 2563 ซึ ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินกิจกรรมมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(Thailand MICE Venue Standard: TMVS) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ร ับตรวจ
ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard-TMVS) ปี พ.ศ. 2564 
(ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ด้านกายภาพ (Physical), ด้าน
ความปลอดภัย (Safety and Security), ด้านการสนับสนุน (Support) และด้านการจัดการอย่างยั่งยืน 
(Sustainability) และมีการตรวจประเมินพื้นที่ (Online) และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.ได้รับรองให้ศูนย์ประวัติศาสตร์
พระราชวังจันทน์ได้รับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ประจำปี 2564 (ประเภทสถานที่จัดกิจกรรม
พิเศษ) หลังจากการประกาศให้จังหวัดพิษณุโลกผ่านการประเมินให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) ลำดับที่ 
9 ของประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2563 

(2) โครงการรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ 
 โครงการ “ฝึกอบรมรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ ปี 2551 เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ การขยายเครือข่าย  
กลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และประชาชนได้รับความรู้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย สามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนบนพื้นที่สูงจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเดิมประชาชนต้องขนน้ำจากลำน้ำเอง อีกทั้ง
ประสบปัญหาแล้งซ้ำเติมการมีฝายชะลอน้ำช่วยเพ่ิมปริมาณน้ำในลำน้ำ และเพ่ิมความชุ่มชื้น รักษาระบบ
นิเวศน์ของพื้นที่โดยรอบ อีกทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน
อีกด้วย 

(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก 
 โครงการ “พัฒนาปรับปรุง/ก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก” ปัจจุบันเพ่ือเป็น 

การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื ่อง แต่งตั้ง
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คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด
พิษณุโลก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมกีฬาแห่ง
จังหวัดพิษณุโลก เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยมีหน้าที่ปรึกษาหารือวางแผนบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก อาทิ ร่างแผนพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก การปรับปรุงระเบียบการใช้สนามกีฬา  
การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสภาอบจ.พิษณุโลก โดยให้มีหน้าที่
ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สนาม และสถานกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยต้องสอดคล้อง
กับมติ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหาร
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (ปี 2562 เป็นต้นมา) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาภายในสนามกีฬา
จังหวัดพิษณุโลก และยังได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 
417,200,000 บาท จนปี 2564 จึงได้กำหนดโครงการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 
1,304,000,000.-บาท เพ่ือยกระดับสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า จุดร่วมของกลไกการปฏิบัติงาน คือ เกิดภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน เอกชน รัฐ ประชาชนในพื้นที่ ในการบูรณาการจัดงาน/โครงการต่างๆ ร่วมกันใน
พ้ืนที่ ทั้งระดับจังหวัด องค์กร และชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์สู ่มาตรฐานสถานที่จัดงาน  
ประเทศไทย MICE City 

 เครื่องมือในการทำงานได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
MICE ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นคณะทำงาน 

(2) โครงการรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ 
 เครื่องมือในการทำงานได้แก่ บันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ โดยมีข้อตกลงร่วมกันคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงาน
หลักในการสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุ สำหรับการดำเนินโครงการ แต่บทบาทภายหลังการก่อสร้างฝาย เช่น 
การดูแลลบำรุงรักษาให้เป็นหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนใน
พ้ืนที ่

(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก 
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 เครื่องมือในการทำงาน ได้แก่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
พิษณุโลก นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ โดยมีหน้าที่
ปรึกษาหารือวางแผนบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ร่างแผนพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก การปรับปรุงระเบียบการใช้สนามกีฬา การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา  
เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกสภาอบจ.พิษณุโลก โดยให้มี
หน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้สนาม และสถานกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยต้อง
สอดคล้องกับมติ ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  
2565 

จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์สู ่มาตรฐานสถานที่จัด งาน 
ประเทศไทย MICE City 

 ยกระดับการพัฒนาโบราณสถานให้ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยเพ่ือต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาเครือข่ายให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ยกระดับโบราณสถานให้
เป็นมากกว่าโบราณสถาน คือ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่ที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
คิดถึงเป็นลำดับแรกเมื่อต้องการพื้นที่ในการเชื่อมวัฒนธรรม การส่งต่อวัฒนธรรม หรือเป็นศูนย์รวมของ
การจัดงาน เวทีสัมมนา การจัดงานระดับนานาชาติต่อไป 

(2) โครงการรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ 
 การสร้างฝายชะลอน้ำในความคิดแรกของประชาชนหรือหน่วยงานทั่วไปย่ อม

คิดถึงทั้งด้านดีและด้านลบ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าฝายชะลอน้ำมีไว้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่า  
การกักเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรสำหรับพื้นที่ห่างไกล แต่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ฝายชะลอน้ำมีหน้าที่
มากกว่าการกักเก็บน้ำ หรือทำการเกษตร หนึ่งในหน้าที่หลักของฝายชะลอน้ำสำหรับพ้ืนที่นั่นคือการเป็น
แหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของชุมชน และการกักเก็บน้ำชะลอน้ำลดความรุนแรงของ
อุทกภัยในพื้นท่ีลุ่มน้ำ ซึ่งอยู่ปลายน้ำและประสบอุทกภัยเมื่อถึงฤดูฝนเป็นประจำทุกปี และการมีเครือข่าย
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ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความร่วมมือให้เกิดในชุมชน แต่ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรักษา 
ต้นน้ำ การเข้าใจถึงหลักการทางธรรมชาติ การรับมือกับธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆ ได้โดยไม่กระทบกับ 
การทำกินของชุมชน ภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่ภูมิปัญญาคนรุ่นใหม่จากการลงมือทำจะช่วยให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก 

 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ปรึกษาหารือ
วางแผนบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ร่างแผนพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
การปรับปรุงระเบียบการใช้สนามกีฬา การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา เป็นต้น และ  
จัดให้มีคณะทำงานบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และ
ขั ้นตอนการใช้สนาม และสถานกีฬาจ ังหวั ดพิษณุโลก โดยต้องสอดคล้องกับมติที ่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 คณะพิจารณาการบริหารจัดการ
จากปัญหาที่พบเป็นหลัก ซึ่งปัญหานั้นมาจากการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทาง Facebook Line 
และWebsite หลักของหน่วยงาน 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น
มานั้น พบว่า 

(1) โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์สู ่มาตรฐานสถานที่จัดงาน  
ประเทศไทย MICE City 

 ยกระดับโบราณสถานสู่ทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ L'Etape Phitsanulok by 
Tour de France 2022 โดยศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์จะเป็นทั้งจุด Start และจุด Finish 
ทั้งนี้ ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกจะได้ร่วมทำหน้าที่เจ้าบ้าน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้คึกคักยิ่งขึ้น 
จากเป็นเมืองผ่านจะกลายเป็นเมืองท่องเที ่ยวอย่างสมบูรณ์ และเป็นเมืองหลักแห่งการท่องเที ่ยว  
เชิงสุขภาพ 

(2) โครงการรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ 
 ในปี พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจำนวน 15 ฝาย และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ครบถ้วนซึ่งเป็นการก่อสร้างฝายในลำคลองแควน้อย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 รุ่นที่ 1 หมู่ที่ 16 บ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ

ก่อสร้างฝายชะลอน้ำใน คลองห้วยน้ำไซ ซึ่งเป็นลำคลองสาขาจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ซึ่งเป็น
โครงการต่อเนื ่อง ครัวเรือนที ่ได้ร ับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 228 ครัวเรือน พื ้นที่
เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,500 ไร่  
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 รุ่นที่ 2 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยน้ำไซ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำใน คลองห้วยผาลาด ซึ่งเป็นลำคลองสาขาจากน้ำตกผาลาด ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ครัวเรือนที ่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 221 ครัวเรือน พื ้นที ่เกษตรกรรมที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,365 ไร ่  

 รุ่นที่ 3 หมู่ที่ 17 บ้านน้ำขะมึน ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำใน คลองขะมึน ครัวเรือนที ่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 220 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,300 ไร่ 

 รุ ่นที ่ 4 หมู ่ที่ 6 บ้านห้วยท้องฟาน ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ดำเนินการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำในลำน้ำคลึง ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 
211 ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,400 ไร่ 

 รุ่นที่ 5 หมู่ที่ 4 บ้านท่าสะแก ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำคลองหนองควายเถื่อน ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 
200 ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,250 ไร่ 

 รุ่นที่ 6 หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวขาว ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำภาค ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 198 ครัวเรือน 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,350 ไร่ 

 รุ ่นที ่ 7 หมู ่ที ่ 2 บ้านขอนสองสลึง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก
ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำภาค ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 171 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,580 ไร่ 

 รุ่นที่ 8 หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำภาค ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 284 ครัวเรือน 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,170 ไร่ 

 รุ่นที่ 9 หมู่ที ่ 1 บ้านนาทุ่งใหญ่ ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 159 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,190 ไร่ 

 รุ่นที่ 10 หมู่ที่ 2 บ้านนาลานข้าว ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 187 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,430 ไร่ 

 รุ่นที่ 11 หมู่ที่ 4 บ้านโนนนาซอน ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 94  
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,100 ไร่ 
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 รุ่นที่ 12 หมู่ที่ 7 บ้านนาฟองแดง ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 221 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 1,340 ไร่ 

 รุ่นที่ 13 หมู่ที่ 8 บ้านนาตาด ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 68 ครัวเรือน 
พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 980 ไร่ 

 รุ่นที่ 14 หมู่ที่ 5 บ้านหนองลาน ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการ
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 172 
ครัวเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 2,170 ไร่ 

 รุ่นที่ 15 หมู่ที่ 3 บ้านโนน ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลกดำเนินการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ำในคลองแควน้อย ครัวเรือนที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 529 ครัวเรือน พื้นที่
เกษตรกรรมที่ได้รับผลประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ จำนวน 2,780 ไร่ 

(3) โครงการพัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก   
 ในปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้จัดส่งเรื ่องการจัดทำ

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก และได้นำเข้าสภาอบจ.พิษณุโลก พร้อมทั้งประกาศเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 

➢ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่าย
รัฐ เอกชน และประชาสังคม มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่  

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  
 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง 500 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวปิยชนก สุดมุข ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบอร์โทร 

082-2441919 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
277 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินโครงการโดดเด่นด้านการเสริมสร้าง

เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 4 โครงการ โดยแต่ละโครงการความสำคัญและความโดด
เด่น ดังนี้  

(1) โครงเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (CCTV) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการจัดให้มี
ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน และนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำ
โครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนขึ้น โดยเป็นโครงการที่มีการบูรณา
การร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรอำเภอต่างๆ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการร่วมสำรวจจุดติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที ่ เพื ่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

โครงการจัดตั ้งศูนย์ร ับแจ้งเหตุและสั ่งการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นโครงการที่
ดำเนินการขึ้นจากข้อจำกัดของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยในปัจจุบันที่ การให้บริการผู้ป่วย
อย ู ่ ในเฉพาะพื ้นท ี ่ย ังไม ่ครอบคลุมท ั ่วพ ื ้นที ่  ประกอบกับ อบจ . เล ็งเห ็นถ ึงความสำค ัญของ 
การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บและ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนนำส่งโรงพยาบาลและเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้การปฐมพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล
ผู้ได้รับบาดเจ็บจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนา พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มาตรา 33 ได้
สนับสนุนการมีบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้คณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน สนับสนุนและ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้
ดำเนินโครงการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
สามารถเข้าถึงง่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้การทำงานประสานงานกับผู้ป่วย หรือผู้ประสบเหตุ  
และสามารถบริหารจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับ
ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน มีคุณภาพ
มาตรฐานโดยได้รับความช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 

(2) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการ 
ศูนย์เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด (TO BE NOMBER ONE) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
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เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วย 
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุก
จิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่
หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลัง
ของแผ่นดินที ่จะต่อสู ้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โครงการ TO BENUMBER ONE  
เริ ่มดำเนินงานมาตั ้งแต่ ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ได้รับ
มอบหมายทำหน้าที่เลขานุการโครงการเพ่ือเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางของโครงการ TO BE NUMBER ONE 

(3) เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้สูงอายุใน
พื้นที่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่
สำคัญอย่างยิ่งของสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีสุขภาพจิตดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงได้บูรณาการร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี โ รงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี และชมรมผู ้ส ูงอายุทั ้ง 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ใน 
การร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพ
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (CCTV) เป็น

โครงการที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สถานี
ตำรวจภูธรอำเภอต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรีใน  
การร่วมสำรวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดทีค่วรติดตั้งกล้องเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของประชาชนแต่ละพ้ืนที่  

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพะยายมราช โรงพยาบาลประจำ
อำเภอ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และทีมกู้ชีพในจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อบูรณาการการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ได้มีการจัดอบรมให้
ความรู้กับอาสาสมัครกู้ชีพในพื้นที่ 9 อำเภอ จากมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี โดยได้รับการฝึกอบรม
จากบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพะยายมราชเพ่ือให้มีความรู้และทักษะการทำงานร่วมกับทีมศูนย์รับแจ้งเหตุ
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และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน และร่วมดำเนินงานรับส่งผู้ป่วยได้อย่างฉุกเฉินร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการศูนย์
เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา  
เสพติด (TO BE NOMBER ONE) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ โครงการ TO BE NUMBER ONE โดย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้เริ่มดำเนินงานเป็นเครือข่ายต่อเนื่อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้
เข้าร่วมสนับสนุนในการดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชน
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และเพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื ่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน 
การฝึกอบรม ทั้งยังมีความร่วมมือใช้สถานที่จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัด
สุพรรณบุรี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับด้านองค์ความรู้ ทักษะต่างๆ ได้ดำเนินการจัดหา
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่อง
ต่างๆ ทั้งการร้องเพลง การเต้น และการเล่นดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน 

(4) เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยมีการบูรณาการประสานความร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ได้แก่ (1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จ ังหวัดสุพรรณบุรี  (2) ท้องถิ ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  (3) สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี  
(4) โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

ร่วมกับภาคประชาสังคม ได้แก่ (1) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี (2) สาขา
สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำจังหวัด
สุพรรณบุรีและ (3) ชมรมผู้สูงอายุ 10 อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี  ในการดำเนินโครงการเครือข่าย
ผู้สูงอายุ โครงการเครือข่ายผู้สูงอายุเป็นโครงการที่ภาคีเครือข่ายได้ร่วมดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
ถึงปัจจุบัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้บรรจุในแผนและตั้งงบประมาณ เพื่อดำเนิน
โครงการ และมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรีให้
เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุด้วย  

สำหรับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ ได้มีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้  
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่

ประสานและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวั ดสุพรรณบุรี 
และจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
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- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ทำหน้าที่ประสานและให้ความร่วมมือในการสนับสนุน
สถานที่จัดประชุมฝึกอบรม จัดกิจกรรม และวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที ่ดูแลรับผิดชอบศูนย์ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรีรวมทั้งประสานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
จัดหาวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

- สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนีประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ดูแลเครือข่ายผู้สูงอายุจำนวนกว่า 540 ชมรม และโรงเรียนผู้สูงอายุ
จำนวน 22 แห่ง ทำหน้าที่รวบรวมแผนงานความต้องการของผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประสานกลุ่ม
ผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ เมื่อโครงการ /กิจกรรมได้รับ 
การอนุมัต ิ  

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 
จากโครงการทั้ง 4 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) โครงเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (CCTV) ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์จำนวน 101 จุด จำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 205 ตัว ใน
เขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า, อำเภออู่ทอง และอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรีโดยสามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  ตลอดจน
การบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งนี้หากระบบกล้องมีปัญหา (กล้อง
ดับ) จะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 1 วัน 

(2) โครงการจัดตั ้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั ่งการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นโครงการที่
ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุที่สามารถช่วยเหลือชีวิตของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที สามารถเข้าถึงง่าย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้การทำงานประสานงานกับผู ้ป่วย หรือ  
ผู้ประสบเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ สามารถรับส่งผู้ป่วยได้อย่างฉุกเฉิน ทั้งยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิต
ได ้

(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการศูนย์
เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา  
เสพติด (TO BE NOMBER ONE) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
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เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมต่อยอดให้เด็กและเยาวชน
ได้มีโอกาสในประสบการณ์บนเวทีที่ได้มาตรฐานในระดับประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการสร้างความยั่งยืนของ
โครงการด้วยการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดการจัดประกวดใน
แต่ละปีให้มีความเหมาะสม พัฒนารูปแบบการฝึกอบรม สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถใน
ระดับประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการสร้าง
พื้นฐานให้เด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาไปสู่การประกวดในระดับสูงขึ้นไปตามความสนใจของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

(4) เครือข่ายผู้สูงอายุ เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอายุ มีกิจกรรมและฝึกอบรมร่วมกัน ทั้ งในด้านกิจกรรมนันทนาการ การศึกษา 
ดูงานต่างๆ ตลอดจนเป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของจังหวัดในภาพรวม 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ีมีการช่วยเหลือตนเองบนพื้นฐานของความพอเพียง 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 4 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมา

นั้น พบว่า ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้  
(1) โครงเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (CCTV) ทำให้มี

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถนำภาพเหตุการณ์ไปเป็นข้อมูลและหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีกรณีเกิดปัญ หา
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนงานด้านจราจรและ
ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ผลจากการติดตั้ง CCTV พบว่า จำนวนอาชญากรรม การโจรกรรมในพ้ืนที่
มีจำนวนคดีลดลง ซึ ่งช่วยสร้างความเชื ่อมั ่นในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดโครงการโดยอยู่ระหว่างการจัดทำความร่วมมือ (MOU) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลท่า
ระหัด ในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้สามารถใช้ ข้อมูลร่วมกันได้ ประชาชน 
ตำรวจทหาร และหน่วยงานราชการอื่นๆ จะมีช่องทางในการขอรับบริการขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดได้มากขึ้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทํางานร่วมกันและเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
282 

(2) โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน การดำเนินการจัดตั้ง
ศูนย์การรับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์การแพทย์) ส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน มี
คุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ 
และจังหวัดสุพรรณบุรีมีศูนย์รับแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพ ทำให้อัตราการเสียชีวิต และพิการจากการ
บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินลดลง ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความช่วยเหลือ มีการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้
ประสบอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 

 นอกจากนี้ยังมีการนำข้อจำกัดเกี่ยวกับความล่าช้าในการนำส่งผู้ป่วยอันเนื่องมาจาก
สาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาด้านการจราจร ที่ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาที่จะนำผู้ป่วยส่ง
โรงพยาบาลได้ถูกต้องมาพัฒนาศูนย์ร ับเรื ่องและจ่ายงานฉุกเฉินการแพทย์ระบบแบบบูรณาการ 
(IntegrationTest) ให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยการทางการแพทย์ดิจิทัล (Medical Information 
System:MIS) สำหรับแสดงและประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตระหว่างส่งตัวผู้ป่วยจาก
ทีเ่กิดเหตุมาสู่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพ่ือพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นยิ่ง 

(3) โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และโครงการศูนย์
เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ตามแนวทางของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา  
เสพติด (TO BE NOMBER ONE) ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ทำให้เกิดการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี และมีการจัดการฝึกอบรม
ให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ ในการร้องเพลง การเต้น  
การเล่นดนตรี สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่การประกวดในระดับประเทศได้ รวมถึงสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไปได้ 

(4) เครือข่ายผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีขึ้น 
ทั้งยังได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะอาชีพจำนวน 12 โครงการ นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ดำเนินการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 
จนถึงปัจจุบัน โดยได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และ  
ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
สุพรรณบุรี และเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการบริหารจัดการศูนย์
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงาน
ราชการภายในจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจเยี่ยมและมอบกระเช้าให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นปี เป็นประจำ 
ทุกเดือน 
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5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้ง

ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ทั้งในด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การให้บริการด้านสุขภาพ และการเฝ้าระวังยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ครอบคลุมทั้งในส่วนของเด็ก เยาวชน ประชาชนและเครือข่ายผู้สูงอายุ 
 
 

ระดับเทศบาล ด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
➢ เทศบาล ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม   

มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น 
(2) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
(3) เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
(4) เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
(5) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
(6) เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 
(7) เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองเมืองพล 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง 324/1 ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 

40120 
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน  นางสาวผ่องศรี โสภา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ

งบประมาณ เบอร์โทร 084-5791126  
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) เครือข่ายนวัตกรรม “พลชนะ พาฮักคืนเฮือน”  

เทศบาลเมืองเมืองพล 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 3 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2564 มีการระบาดหนัก พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันโดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เช่น กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี เป็นต้น เกิดปัญหาใน
ระบบการสาธารณสุขโรงพยาบาลมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอที่รองรับผู้ป่วย รัฐบาลประกาศมาตรการ 
Lockdown กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ทำให้ผู้ประกอบการได้สั่งปิดโรงงาน ครอบครัวผู้ใช้แรงงาน 
และประชาชนที่ประกอบอาชีพในจังหวัดดังกล่าว กลัวและตื่นตระหนกได้เดินทางกลับภูมิลำเนา เพ่ือหนี
ภัยโควิด 19 ที ่เกิดขึ ้นในพื้นที ่ระบาด แต่ด้วยความตื่นกลัวของประชาชนในเขตเทศบาล กลัวการ
แพร่กระจายเชื้อเข้ามาในชุมชน จึงเกิดการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ในการเข้ าพื้นที่ของกลุ่ม
ดังกล่าว เทศบาลเมืองเมืองพล เล็งเห็นว่าหากบริหารจัดการโควิด 19 เพียงลำพังอาจทำให้เกิดการแพร่
ระบาดเข้ามาในชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ จึงได้วางกลยุทธ์ในการรับมือกับการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโควิด 19 เข้ามาในชุมชน ด้วยการบันทึกข้อตกลง “พลชนะ” ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วม
บริหารจัดการโควิด 19 อย่างเป็นเอกภาพ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด พ่อค้า คหบดี สภ.พล   
อสม. ชุมชน/ผู้นำชุมชน กู้ภัย ประชาชน ในพื้นที่ ในการวางแผนเพื่อรับประชาชนกลับภูมิลำเนาและ
ร่วมกันในการจัดหาสถานที่กักตัวระหว่างรอผลตรวจยืนยันโรคโควิด 19 ที่วัดจำนวน 1 แห่ง และที่ว่า 
การชุมชน 14 แห่ง รวมทั้งมีการประสานงานการส่งต่อการรักษาอย่างเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
ประชาชนจำนวน 205 คน ได้รับการช่วยเหลือจาก พลชนะ ทำให้ทุกคนสามารถกลับบ้านได้อย่าง
ปลอดภัยด้วยความรัก และได้รับความพึงพอใจจากประชาชน คิดเป็นร้อยละ 100 พลังเครือข่ายพลชนะ
ที่เข้มแข็งได้ต่อยอดความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิด 19 ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในด้านการส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันการติดเชื้อ การสร้างภูมิต้านทานหมู่ การฉีดวัคซีน การรักษา 
บำบัด ฟ้ืนฟู โดยการจัดตั้งศูนย์ CI นอกจากนั้นกระบวนการสร้างการตระหนักรับรู้และการมีส่วนร่วมก็มี
ความคิดสร้างสรรค์เช่น กิจกรรม ฉีดวัคซีนได้ลุ้นทอง(ซึ่งทองที่เป็นรางวัลก็มาจากการสนับสนุนจากภาค
ธุรกิจ) ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการมาฉีดวัคซีน จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ และทำให้อัตรา  
การฉีดวัคซีนในเทศบาลเมืองพลนั้นสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดความมั่นใจต่อ
ทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่มาดำเนินชีวิตในพ้ืนที่เทศบาลเมืองเมืองพล ส่งผลให้เศรษฐกิจ
และวิถีชีวิตฟ้ืนตัวได้เร็วกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ 

(2) เครือข่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โครงการประสานมือ
ร่วมใจ ชุบชีวิตผืนน้ำ บึงละเลิงหวาย  

จากการที่เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ใช้โดรนในการบินสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ เพ่ือ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองบริเวณบึงละเลิงหวาย ซึ่งพบว่าแหล่งน้ำบึงละเลิงหวายที่เป็นหัวใจ
สำคัญของท้องถิ่น ภายในเขตอำเภอพล มีสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไข ดังนี้  

1) น้ำท่วมชังภายในเขตชุมชนเมืองช่วงฝนตก 
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2) เกิดวัชพืชเต็มพ้ืนที่รองรับน้ำ 
3) เกิดมลภาวะจากดอกต้นธูปฤษีที่ปลิวก่อให้เกิดความรำคาญและปัญหาทาง

ระบบหายใจ 
4) เกิดปัญหาการปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของเมือง 
5) ปรับปรุงแหล่งน้ำที่รองรับการระบายน้ำของเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน

หย่อนใจ 
6) ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน 
ต่อมาได้มีการนำข้อมูลจากการบินสำรวจของโดรน บริเวณพื้นที่บึงละเลิงหวาย

ออกสู่สาธารณะ จึงก่อให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาของทุ กภาคส่วนในเขตพื้นที่
อำเภอพล จนเกิดโครงการพัฒนา คือ 1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวายให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของประชาชน 2) โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์  
3) โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และ 4) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอ่างเก็บน้ำบึงละเลิง
หวาย ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ของกรมชลประทาน  

จากการดำเนินการโครงการทั้ง 4 โครงการดังกล่าว จนนำไปสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดการสานต่อพลังความคิด และพร้อมจะรับประโยชน์ร่วมกัน โดยกลุ่มประชาชนใน
ท้องถิ่น (คณะกรรมการงานงิ้ว) พ่อค้า คหบดี และประชาชนในชุมชน ได้มีแนวคิดในการพัฒนาบริเวณ
รอบบึงละเลิงหวาย ให้เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ร่วมกัน ของประชาชนในชุมชน ซึ่งคณะกรรมการ
งานงิ้ว ตั้งต้นการบริจาคเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ให้ก่อน จำนวน 100 ต้น บริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวาย 
ต่อมาชาวบ้านท้องถิ่นเห็นว่าแสงสว่างยังไม่เพียงพอ และยังไม่มีความปลอดภัย จึงเกิดกระแสการอยากมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา จนนำไปสู่การร่วมกันบริจาค เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง (จาก 100 ต้น เพ่ิมขึ้นจาก
เดิมจนปัจจุบันมี 167 ต้น)  

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเมืองพล จึงได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาต่างๆ จากการดำเนินงาน
ดังที่กล่าวมา พบว่ายังมีสภาพปัญหาที่จะต้องรับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ เทศบาลเมืองเมืองพล ยังคง
ประสบปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำของเมืองไปยังแหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน
ระบบระบายน้ำของเทศบาลฯ ขึ ้น เพื ่อสำรวจระบบระบายน้ำ สภาพปัญหาปัจจุบันและแนวทาง 
การแก้ไข พบว่ามีจุดระบายน้ำทิ้งจากชุมซนไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวายโดยตรงตามสภาพภูมิ
ประเทศของเมือง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา แหล่งน้ำทางการเกษตร และที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน 
จึงเป็นที่มาของการประชุมหารือทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ไขปัญหา และจัดทำโครงการนวัตกรรม 
การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โครงการประสานมือร่วมใจ ชุบชีวิตผืนน้ำ บึงละเลิงหวาย ขึ้นจน
สามารถแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชคลุมแหล่งน้ำ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ทำให้นอกจากจะ
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เป็นการแก้ไขปัญหาวัชพืชและแหล่งน้ำโดยตรงแล้ว ยังสร้างสุนทรียภาพจากทิวทัศน์ที่สวยงามของบึง
ละเลิงหวาย และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในอำเภอพล 

(3) เครือข่ายนวัตกรรม “โดรน ให้ชีวิตวิถีใหม่ คนเมืองพล”  
อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวายมีพื้นที่ทั้งหมด 1,600 ไร่ เป็นแหล่งน้ำดิบที่สำคัญใช้ใน

การผลิตน้ำประปา เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ทางการเกษตร และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สภาพอ่างเก็บน้ำ
บึงละเลิงหวายในปัจจุบันเกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม มีสาเหตุมาจาก ไม่มี 
การดูแลบำรุงรักษา การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เดิมทีเทศบาลเมืองเมืองพลใช้ภาพถ่ายทางอากาศของทหารมาใช้ในการวางแผนพัฒนาเมือง 
ต่อมานำภาพถ่ายทางอากาศจาก google earth และปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองพลได้นำโดรนมาเป็น
เครื่องมือในการบินสำรวจพื้นที่ และสนับสนุนภาพมุมสูงประกอบการวางแผนและออกแบบพัฒนาเมือง
บริเวณอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย จนกลายเป็นลานสุขภาพ ลานกีฬาและลานวัฒนธรรม ก่อให้เกิด  
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ จึงเป็นที่มาทำให้เทศบาลเมืองเมืองพล
ได้ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางและวิธีการให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม ที่เรียกว่า “โดรน ให้ชีวิตวิถีใหม่  
คนเมืองพล” ซึ่งนอกจากนี้ ยังนำโดรนช่วยบินสำรวจบริเวณการเกิดอัคคีภัยในชุมชน ในมุมที่สามารถ  
เข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที จำนวน 3 ครัวเรือนโดรนช่วยบินสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในภาวะฝนตก
หนักบินสำรวจตามซอยและชุมชนแออัดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อยู่อาศัย และบินสำรวจ
ความหนาแน่นของการจราจรบนท้องถนน จำนวน 14 ครั้ง เมื่อเกิดเหตุวาตภัยโดรนช่วยบินสำรวจ
บ้านเรือนประชาชนในชุมชนผู้ได้รับผลกระทบในเหตุวาตภัยในช่วงฤดูแล้ง จำนวน 171 ครัวเรือนเพื่อให้
การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีที่สังกะสีหลังคาบ้านเปิด ประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้  บินสำรวจพื้นที่
ก่อสร้างจุดตัดทางลอดทางข้ามรถไฟ ทางน้ำไหลของสภาองค์กรชุมชนเพื ่อนำเสนอในเวทีประชุม
ประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาร่วมกัน นำโครงการไปสู่หาแหล่งเงินงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต ์

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) เครือข่ายนวัตกรรม “พลชนะ พาฮักคืนเฮือน” เริ ่มดำเนินการโดยจัดทำบันทึก 
ความร่วมมือ พลชนะ (COVID Free Setting) การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ภายใต้มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ระหว่าง เทศบาลเมืองเมืองพล 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล โรงพยาบาลพล สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ร้านอาหาร 
ร้านจำหน่ายหม่ำ ร้านเสริมสวย ร้านนวด ตลาดสด ตลาดนัด ทั้งนี้เทศบาลเมืองเมืองพลเป็นหน่วยงาน
หลักท่ีประสานงาน และเป็นผู้ออกงบประมาณเป็นหลักในการจัดตั้งศูนย์พักคอยและศูนย์การดูแลแยกกัก
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ในชุมชน(CI) และใช้งบประมาณส่วนใหญ่ จำนวน 618,100 บาท ในการจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนใน
พื้นที่ ทั้งนี้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมทำความร่วมมือมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1) อำเภอพล มีความ
รับผิดชอบเป็นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.)ระดับอำเภอ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ  
2) สาธารณสุขอำเภอพล ซึ่งเป็นเลขานุการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ศปก.)ระดับอำเภอ มีหน้าที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ศปก.)ระดับอำเภอ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ 3) โรงพยาบาลพลเป็น
เครือข่ายการสร้างภูมิต้านทานโรค ระบบส่งต่อรักษา 4) สถานีตำรวจภูธรพล เป็นเครือข่ายในการร่วม
ปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19 ของภาครัฐ 5) ภาคเอกชน คหบดี มีหน้าที่ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ 
ร่วมสมทบทุนทรัพย์ (รวมเป็นเงินกว่า 352,000 บาท) 6) ชุมชน/ผู้นำชุมชน/อสม./ภาคประชาสังคม 
มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโควิด ในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด 19 
ให้ประชาชนทราบ 7) วัด เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย 1 แห่ง และ 8) งานกู้ภัย มีหน้าที่เป็นจิตอาสารับ
ประชาชนกลับภูมิลำเนา 

(2) เครือข่ายนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โครงการประสานมือ
ร่วมใจ ชุบชีวิตผืนน้ำ บึงละเลิงหวาย” นั้น เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
น้ำของเมือง เพื่อพัฒนาบึงละเลิงหวายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการริเริ ่มครั้งแรกที่เป็นรูปแบบ  
ประชารัฐ เพื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการจัดหา
งบประมาณดำเนินโครงการ ระดมทุนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดย  
ไม่ต้องรองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว โดยหน่วยงานที่สนับสนุน
งบประมาณประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย เทศบาลเมืองพล สำนักงานชลประทานที่ 6 และ
เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนอันได้แก่ กลุ่มพ่อค้า คหบดี และคณะกรรมการงานงิ้ว 

 ทั้งนี้การดำเนินงานทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเครือข่ายต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน ซึ่งทำในรูปของคณะกรรมการต่างๆ ที่ตั้งข้ึน ไม่ว่าจะเป็น คณะทำงานศึกษาระบบการระบายน้ำ
ของเทศบาลเมืองเมืองพล คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะดำเนินงาน คณะทำงาน
ฝ่ายจัดหารายได้ คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาอ่างเก็บน้ำ คณะทำงานเพ่ือปฏิบัติการกำจัด
วัชพืชน้ำและผักตบชวา และ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม 

 นอกจากนั ้นเครือข่ายต่างๆ ก็มีการรับผิดชอบหน้าที ่ในส่วนของตน กล่าวคือ  
1) เครือข่าย ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กรมชลประทาน ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
และหน่วยพัฒนาการเคลื ่อนที ่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที ่คือ  
เป็นเจ้าของสถานที่ โดยอนุญาตให้เทศบาลเมืองเมืองพล เข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่บริเวณโดยรอบ
บึงละเลิงหวาย และสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่ของโครงการนี้ 2) เครือข่าย ภาคประชาสังคม  
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ประชาชนจิตอาสา
เราทำความดีด้วยใจภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  ชมรมคนรักบึงละเลิงหวาย มีความรับผิดชอบ 
ให้การสนับสนุนด้านอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และเข้าร่วมการประชุมและร่วมเป็นคณะทำงานแบบบูรณา
การเชิงพ้ืนที่ เพ่ือทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชที่ข้ึนรกร้างบริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวาย 3) เครือข่าย 
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ภาคเอกชน ประกอบด้วย กลุ ่มพ่อค้า , คหบดี, คณะกรรมการงานงิ ้ว มีความรับผิดชอบในการให้  
การสนับสนุนด้านอาหารกลางวัน น้ำดื่ม และเข้าร่วมการประชุม และร่วมเป็นคณะทำงานแบบบูรณาการ
เชิงพื ้นที ่ เพื ่อทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชที ่ขึ ้นรกร้างบริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวาย และให้  
การสนับสนุนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ จำนวน 167 ต้น รวมงบประมาณ 668,000 บาท 

(3) นวัตกรรม “โดรน ให้ชีวิตวิถีใหม่ คนเมืองพล” นั้น เป็นทั้งตัวกลไกในการเชื่อม
ผสานการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายต่างๆ และเป็นเครื่องมือขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอ่ืน 
กล่าวคือ 

 เทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ใช้โดรน
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
นอกจากนั้นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย มีการใช้โดรนทำงานร่วมกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และสมาคมกู ้ภัยเมืองพล สมาคมวีอาร์กู ้ภ ัยมิตรภาพเมืองพล สำหรับด้าน 
การออกแบบผังเมือง กองช่างและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองใช้โดรนในการถ่ายภาพและออกแบบ
ผังเมือง สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอพลใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน ดำเนินการร่วมกับเทศบาลเมือง
เมืองพลจัดประชุมวางแผนระดมกำลังจากทุกภาคส่วน หน่วยทหารพัฒนา 21 อำเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานีนำเครื่องจักร (รถตัก) มาขุดลอกบึงละเลิงหวายที่ตื้นเขินจากต้นก้านธูปฤษี ชมรมคนรักษ์บึง
ละเลิงหวายและประชาชนในเขตอำเภอพล ร่วมกัน และการระดมทุนจากภาคเอกชนห้างร้านต่างๆ ใน
อำเภอพลและกลุ่มองค์กร ชุมชน สลับผลัดกันจัดทำอาหารเลี้ยงทุกคนที่มาร่วมกันขุดลอกสำหรับด้าน
การจัดการจราจร กองวิชาการทำงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพล นำโดรนบินเช็คสถานการณ์รถติดไฟ
แดงตามแยกต่างๆบนถนนมิตรภาพเพ่ือจัดการจราจรช่วงวันหยุดยาว 

 เทศบาลเมืองเมืองพลยังได้ถ่ายทอดโครงการนวัตกรรมให้กับหน่วยงานในพื้นที่
ข้างเคียงนำไปขยายผลโดยการเรียนรู้ และนำไปสู่การจัดหาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานและต่อยอด 
เช่น โรงเรียนพลและโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ได้ขอความร่วมมือให้นำโดรนไปบินเพ่ือเก็บภาพกิจกรรม
และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งต่อมาโรงเรียนพลได้เห็นความสำคัญของเครื่องมือจึง
ได้ขอคำปรึกษาแนะนำในการจัดหาวิธีการนำใช้ และการเรียนรู้ร่วมประสบการณ์กันระหว่างหน่วยงาน 
จนทำให้โรงเรียนทั้งสองมีโดรนเป็นของตนเองในการจัดทำสื่อ หรือในส่วนของเทศบาลตำบลชนบท 
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง ได้ขอ
ความร่วมมือให้นำโดรนไปบินเพ่ือเก็บภาพกิจกรรมงานวิ่งมาราธอน ซึ่งต่อมาทางเทศบาลตำบลชนบทได้
เห็นความสำคัญของเครื่องมือ จึงได้ส่งบุคลากรมาเรียนรู้ และสอบถามวิธีการใช้งาน เพ่ือนำไปสู่การจัดหา
เพื่อนำมาใช้งานในอนาคต อันจะเห็นได้ว่าในแง่นี้ โดรนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความร่วมมือและ
เสริมสร้างเครือข่ายให้ขยายวงกว้างออกไป 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
289 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  
2565 

จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น มี
ความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
กล่าวคือ  

(1) นวัตกรรม “พลชนะ พาฮักคืนเฮือน” สร้างพลังเครือข่าย เพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการโควิด 19 มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานหรือองค์อิสระ ภาคประชาสังคม ชุมชน วัด สถานศึกษา ข่ามาร่วม
ดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการโควิด 19 ในทุกกิจกรรม ภายใต้หลักการพลชนะ รู้เร็ว เข้าถึง พ่ึงวัคซีน 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเทศบาลเมืองเมืองพลเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน  
การดำเนินการ และผลักดันให้เกิดผลสำเร็จตลอดกระบวนการ ทั้งในด้านการให้ข้อมูล การวางแผนและ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การระดมทรัพยากร การร่วมรับผลประโยชน์และรับผิดชอบ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนการถอดบทเรียน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณะทำงานในการบริหารจัดการ
โควิด 19 ในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัจจัยที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมประสบ
ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และการมีนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน ตั้งแต่การสร้างความรู้ การป้องกันโรค
ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ร่วมจัดหาศูนย์พักคอย การสร้างภูมิต้านทานหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน เป็นศูนย์
ฉีดวัคซีนของอำเภอพล การทำงานเชิงรุก ฉีดวัคซีนในพื้นที่ ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน  
ติดเตียง ผู้พิการ ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง ลดการติดเชื้อโควิด 19 และการแพร่ระบาดในชุมชน เน้น
การตั้งรับแบบเชิงรุก ลงพื้นที่เชิงรุกตรวจ ATK กักตัว ทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ใน
พื้นลดการกระจายและอยู่ในวงจำกัด การเข้าระงับการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ในชุมชนอย่างรวดเร็ว 
ลดการสูญเสีย และเศรษฐกิจเดินหน้าไม่หยุดชะงัก ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในเทศบาลเทศบาล
เมืองเมืองพลและภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการโควิด 19 และสามารถนำผลที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการนำปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานสำหรับเขตพื้นที่อื่น ใน
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) เครือข่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม นั้น เป็นโครงการประสาน
มือร่วมใจ ชุบชีวิตผืนน้ำ บึงละเลิงหวาย โดยเทศบาลเมืองเมืองพล ได้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
น้ำของเมือง เพื่อพัฒนาบึงละเลิงหวายแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มครั้งแรกที่เป็นรูปแบบประชา
รัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการจัดหางบประมาณ
ดำเนินโครงการ ระดมทุนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐหรือส่วนกลางเกิดกระบวนการวิธีการแนวใหม่ ที่แตกต่างจากเดิมก่อให้
เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างยิ่ง  เป็นโครงการริเริ่มเป็นครั้งแรกใน
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อำเภอพลที่ได้นำเอาทุกภาคส่วนมาร่วมดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มต้นคิดโครงการ วางแผนการดำเนินงาน  
จัดหางบประมาณ ดำเนินการ บริหารงาน จนสามารถดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จซึ่งบทเรียนที่เห็นได้ชัด
คือ การให้ชุมชนมามีส่วนร่วมคิดร่วมออกความคิดเห็นและกระบวนการดำเนินงาน ทำให้เกิดความรัก
และความหวงแหนในพื้นท่ีของตนเอง ทำให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย และยังเป็นโมเดลต้นแบบให้กับ
หน่วยงานในพื้นที่สำหรับการบูรนาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยไม่ต้องรอ
งบประมาณจากส่วนกลางทำให้เกิดศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างการมีสุขภาพและชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนในเขตพ้ืนที่ 

 
(3) เครือข่ายนวัตกรรม “ โดรน ให้ชีวิตวิถีใหม่ คนเมืองพล” ใช้เทคโนโลยีโดรนซึ่งเป็น

นวัตกรรมใหม่สำหรับท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยบินสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน  
การวางแผนพัฒนาและออกแบบเมืองให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ ดังวิสัยทัศน์เมืองพลที่ว่า “เมืองพลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชน อย่างยั่งยืนตาม
หลักธรรมาภิบาล” และโดรนยังเป็นเครื่องมือช่วยในการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น 
วาตุภัย อัคคีภัย นอกจากนี้ ยังใช้ในการสำรวจพื้นที ่ในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานเพื ่อให้  
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในส่วนของกลไกวิธีการ “โดรน” 
สำหรับเทศบาลเมืองพลนั้น มิใช่เพียงอุปกรณ์ถ่ายภาพเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและการขยายเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปด้วย 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมา

นั้น พบว่า 
(1) เครือข่ายนวัตกรรม “พลชนะ พาฮักคืนเฮือน” ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

กล่าวคือ ผู้ป่วยจำนวน 205 คน ได้กลับบ้านเพื่อเข้ารับรักษาโควิด19 และได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย 
ทุกคน ในส่วนของประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การป้องกันโควิด 19 ได้รับความรู้ในการฉีดวัคซีน  
ลดการตื่นตระหนก และให้ความร่วมมือในการป้องกันตามมาตรการของรัฐ โดยการรณรงค์ในชุมชน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ระบบเสียงตามสายของทางเทศบาลเมืองเมืองพล ป้ายประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลเมืองเมืองพล สำนักข่าวท้องถิ่น สื่อโซเชียลมีเดียเทศบาลเมืองเมืองพล รถแห่ประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น ประชาชน เพื่อลดการตื่นตระหนก ทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับวัคซีน อย่างน้อยร้อยละ 
80 จนเป็นผลให้พ้ืนที่ได้รับการอนุมัติให้เป็น Blue Zone สำหรับการท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจของชุมชน
เดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

(2) เครือข่ายนวัตกรรม “การบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โครงการประสานมือ
ร่วมใจ ชุบชีวิตผืนน้ำ บึงละเลิงหวาย” อันเกิดจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองพล ร่วมกับ
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หน่วยงานต่างๆ ด้วยการบูรณาการเชิงพื้นที่ ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
โดยรอบบึงละเลิงหวายนั้น ทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบบึงละเลิงหวายดังกล่าว เป็นศูนย์กลางการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของอำเภอพล อีกท้ังยังกลายเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวาทางวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้มากขึ้นด้วย เนื่องจากศาลเจ้าพ่อละเลิง หลายซึ่งตั้งอยู่ใน
สวนสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงนั้น เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีผู้คนมาสักการะตลอดทั้งปี และ
คณะกรรมการงานงิ้วก็จัดงานบวงสรวงโดยใช้ลานดังกล่าวเป็นประจำทั้งปี ยิ่งกว่านั้น ประชาชนและภาค
ส่วนต่างที่มีส่วนร่วมนั้นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ร่วมกันหวงแหนรักษาเนื่องจากเป็นผลผลิตที่เกิดจาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง  

(3) เครือข่ายนวัตกรรม “ โดรน ให้ชีวิตวิถีใหม่ คนเมืองพล” ช่วยเกิดผลลัพธ์ที่เด่นชัด 
คือ 1) ด้านสิ ่งแวดล้อม นำภาพถ่ายหลากมิติทั ้งภาพนิ่งและภาพเคลื ่อนไหว นำเสนอข่าว (เสมือน  
ตาวิเศษ) ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกแขนง เช่น การขุดลอกบึงละเลิงหวาย จากภาพข่าว
ทำให้อำเภอพลประชุมเร่งด่วน แต่งตั้งคณะทำงาน ระดมกำลังคน ระดมเงินจากภาคเอกชน และขุดลอก
แล้วเสร็จใน 3 เดือน 2) ด้านการพัฒนาเมือง คือ นำภาพถ่ายมาออกแบบวางผังการพัฒนาเมือง ให้
สวยงามและเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่ามอง ให้เกิดโครงการพัฒนาหลายโครงการ เช่น โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนของประชาชน โครงการ
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และโครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์
ของอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ให้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ของกรมชลประทาน  3) ด้านสา
ธารณภัย คือเมื ่อเกิดอัคคีภัยหรือน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนช่วยในการชี ้เป้าในการเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 4) ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม คือ สร้างกระแสการรับรู้ให้เกิดความรักความหวงแหนผืนน้ำ
บึงละเลิงหวาย และชุมชนเมือง เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น เกิดชมรมคนรักษ์บึงละเลิงหวาย กลุ่ม
แอโรบิค ชมรมเดินวิ ่งเมืองพล นอกจากนั ้นในอนาคตเพื ่อให้เครื ่องมือได้ใช้ให้รวดเร็วขึ ้นเข้าถึง 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกให้กับภารกิจของเทศบาล จะมีการนำโดรนบินสำรวจที่ดิน 
(กรณีพิพาท) เพ่ือคำนวณภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และจะนำโดรนเข้าเครื่องมือแอพพลิเคชั่นเพ่ือรับแจ้ง
เหตุด่วน และการแจ้งเตือนให้กับประชาชน เพ่ือการประสานร่วมกันระหว่างเทศบาลและประชาชนต่อไป 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
จากการพิจารณาจากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า ใช้กลไก

เครื่องมือที่หลากหลายในการเสริมสร้างเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น MOU การตั้งคณะทำงานร่วม หรือการใช้
โดรน นอกจากนั้น เทศบาลเมืองเมืองพลมีภาคีเครือข่ายที่กว้างขวางและร่วมดำเนินงานกันอย่างจริงจัง 
ภาคส่วนต่างๆ ไม่ได้มาร่วมกันด้วยหน้าที่หรืออำนาจเท่านั้น แต่มาร่วมด้วยจิตใจที่รู้สึกความเป็นเจ้าของ
ท้องถิ่น อยากให้ท้องถิ่นนี้เกิดการพัฒนา และสุดท้ายก็จะได้ประโยชน์กับทั้งตนเองและชุมชน และ
นอกเหนือจากเรื่องการเสริมสร้างเครือข่ายแล้ว สิ่งที่น่าชื่นชมและควรกล่าวถึงคือ ผลการประเมิน



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
292 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) นั้น มิใช่เพียงแค่ได้ระดับ AA 
เท่านั้น คะแนนที่ได้รับนั้นยังสูงถึง 99.86 คะแนนซึ่ง ถือเป็นคะแนนที่สูงที่สุดในบรรดาเทศบาลเมือง
ทั้งหมดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน น.ส.วรสา ษมาชัยเรืองฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เบอร์โทร 093-2869156  
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชน 
 เนื่องจากโครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง 

(โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
ปี 2564) เป็นโครงการที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรค ติดต่อต่างๆ ทั ้งโรคติดต่อท้องถิ ่น และโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงโรคโควิด 19 ด้วย  
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างเครือข่าย หน่วยงาน ชมรม กลุ่มต่างๆ ในเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทั้งภาครัฐ 
และ เอกชน โดยนำสถิติการเกิดโรค 3 ปีย้อนหลัง มาวิเคราะห์ หากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่าย โดย
กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายหลัก คือ โรงพยาบาลแม่สะเรียง, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง, ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเทศบาลตำบลแม่สะเรียง , ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
ตำบลแม่สะเรียง, ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ, ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทอง
สวัสดิ์วิทยาคาร, ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาล แม่สะเรียง (บ้านโป่ง), นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดศรีบุญเรือง, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์,เครือข่ายนักเรียนหอพักคริสเตียน, เครือข่ายลูกจ้าง
โรงน้ำแข็งมิตรภาพ, เครือข่ายลูกจ้าง หจก. เค.ซี.ซี, และเครือข่ายเยาวชนและวัยรุ่นในพื้นที่เขตเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง 
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ด้วย สำหรับกลุ่มเป้าหมายรองหรือเครือข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เช่น ที่ว่าการ
อำเภอ, พื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2, ศาลจังหวัดแม่สะเรียง, สำนักงานที่ดินอำเภอแม่สะเรียง, วัด
จำนวน 9 วัด, โบสถ์จำนวน 3 โบสถ์, มัสยิด จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ, สำนักงาน
การประปาภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง, สำนักงาน ทีโอที สาขาแม่สะเรียง, ที่ทำการไปรษณีย์สาขาแม่สะ
เรียง, เจ้าของกิจการ ห้างร้าน ผู ้ประกอบการที ่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในเขตเทศบาลแม่สะเร ียง 
ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สะเรียง, ธนาคารกสิกรสาขาแม่สะเรียง, ธนาคารออมสินสาขาแม่สะเรียง 
เป็นต้น 

 
 
(2) โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย  
 เนื่องจากโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัยมาจากความต้องการของชุมชนที่จะ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบการจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน อาทิเช่น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง 
สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง หมวดทางหลวงแม่สะเรียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง ธนชาติ
ประกันภัย เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล
แม่สะเรียง สมาคมกู้ชีพกู ้ภัยแม่สะเรียง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอแม่สะเรียง  
จิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชน ฯลฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย 
โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ก่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ตั้งแต่การรวมกลุ่มทุกภาคส่วนพูดคุย
ปัญหาภายในชุมชน เสนอแนวคิด วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบจราจร นำไปสู่
การสำรวจพื้นที่ถนน สภาพแวดล้อม สัญญาณไฟจราจร ปริมาณรถ ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ สถานที่สำคัญ 
เพ ื ่ อปร ับปร ุ งสภาพแวดล ้อมและระบบการจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม ่สะเร ียง และ  
ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ 
ปลูกฝังวินัยจราจร ให้ประชาชนตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบจราจร ตลอดจนวิธีการปัญหาขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เพ่ือลด
ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  

(3) โครงการสตรีสาย STRONG 
 เนื่องจากโครงการสตรีสายสตรองนี้เป็นโครงการที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้เห็น

ความสำคัญของกลุ่มสตรีทุกประเภท ทุกวัย ทั้งสตรีทั่วไป ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จากเดิมที่
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพสตรีมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยการส่งเสริมให้
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ความรู้ความเข้าใจบทบาทของสตรี การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมให้มี
ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ก่อให้เกิดกลุ่มสตรีหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง  
กลุ่มตัดเย็บผ้าไต กลุ่มผ้าด้นมือ กลุ่มบาสโลป กลุ่มฟ้อนรำเชิงวัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้เป็น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีมาตรฐาน
ระดับสากล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในด้านอาชีพ  
ทั้งสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างกระบวนการพัฒนาสตรีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมี
ส่วนร่วมจากท้ังภาครัฐ เอกชน  

 โดยทั้ง 3 โครงการมีความโดดเด่นด้านการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ใช้หลักการมีส่วนร่วมและภาคี
เครือข่ายจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ภายใต้การรับรู้และประสบกับปัญหาเหมือนกัน มีการเกื้อหนุน
พ่ึงพากัน มีการทำงานร่วมกันในเชิงแลกเปลี่ยน มีระบบการจัดการปัญหาแบบพ่ึงพาอาศัย และที่สำคัญมี
เป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาคุณภาพคุณชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
ที่สำคัญเครือข่ายที ่เข้ามาร่วมดำเนินงานเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่องเป็นประจำทุกปี มีการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง รวมถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ โดยผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับรู้ปัญหา ตั้งแต่การรวมกลุ่มทุกภาคส่วน การรับฟัง
ความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคม การพูดคุยปัญหาภายในชุมชน การเสนอแนวคิด วิเคราะห์ปัญหา  
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปอย่างมีระบบแต่สามารถยืดหยุ่นได้ในให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้มีการ
ใช้เทคโนโลยี Application “รู้แล้วรอด” เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วเพิ ่มมากขึ ้น มีเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกรณีฉุกเฉิน มีการจัดเจ้าหน้าที ่ให้ บริการในการให้ 
ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการปักหมุดบ้านทุกหลัง ทั้งนี้เพื ่อให้
เครือข่ายสามารถเขาถึงการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน
การทำงานที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ยังเกิดการจัดการความรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการต่อยอด 
องค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านอาชีพ ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น โดยประชาชนสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ประชาชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความเข้มแข็ง  
เกิดสังคมที่เอื้ออาทรในภาวะวิกฤต และไม่ว่าเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จะเกิดภัยพิบัติในรูปแบบไหน 
ก็จะสามารถจัดการกับภัยนั้นได้ ภายใต้การขับเคลื่อนของพ้ืนที่ ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า จุดร่วมของกลไกการปฏิบัติงาน คือ ในการดำเนิน

โครงการทั้ง 3 โครงการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงที่ผ่านมานั้น เทศบาลตำบลแม่สะเรียงดำเนินงาน
โดยใช้กลไกการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
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สังคม ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหาร การดำเนินโครงการต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานร่วมกันกล่าวคือ ใช้หลัก
นิติธรรมในการทำบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU (MOU-Memorandum Of Understanding) ซึ่งเป็น
การระบุหลักเกณฑ์หรือวิธีการให้มีการดำเนินงานร่วมกันให้ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้หลักคุณธรรม  
ทุกเครือข่ายมีความเสียสละเพื ่อให้ผลดำเนินงานเกิดผลดีต่อประชาชน ร่วมการดำเนินงานด้วย  
ความซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิต โปร่งใส ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที ่มี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซึ ่งกันและกันในการดำเนินงาน เครือ ข่ายร่วมกัน
ดำเนินงานโดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ระหว่างการดำเนินโครงการ ในการดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  
ทุกคนร่วมกันดำเนินงานกับเครือข่ายปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของแต่ละคน แต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี ทั้งนี้
ผู้บริหารสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นำไปใช้ในการดำเนินการร่วมกับเครือข่ายโดยเกิดประโยคสูงสุดต่อ
ประชาชนนอกจากนี้ การมีภาคีเครือข่ายที่มีความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน มีการจัดทำแผนงาน
ที่รองรับปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง มีการ
ติดตามและประเมินผลเพื่อรับทราบถึงการดำเนิงาน ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ มีการ
สรุปผลการดำเนินงานและเสนอให้คณะผู้บริหารทราบ เพื่อรับทราบข้อมูลและสามารถนำใช้ข้อมูล
กลับมาทบทวนและพัฒนางาน/กิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  
การสร้างกลไกลการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จนก่อให้เกิดการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และมี
รูปแบบการดำเนินงานแบบบูรณาการที ่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที ่ของแต่ละ
หน่วยงาน มีการพัฒนาเครือข่ายตามอำนาจหน้าที ่ของแต่ละหน่วยงาน  และมีการขับเคล ื ่อน 
การดำเนินงานร่วมกันเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลตำบล 
แม่สะเรียง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และประชาชนได้ รับประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 
และจากการดำเนินงานดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สามารถเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น นำไปปรับกระบวนการทำงานและการให้บริการให้เกิดความคล่องตัว สะดวกและรวดเร็ว  
ซึ่งวิธีการและการดำเนินงานของทั้ง 3 โครงการ ดังนี้ 

(1) โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชน 
 วิธีการในการดำเนินงานโครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชนเทศบาลตำบล

แม่สะเรียงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคติดต่อ ที่เป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดทำ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายป้องกันโรคติดต่อ ต่างๆ และโรคอุบัติใหม่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  
ปี 2564 ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ซึ่งมีวิธีการในการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
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 1. ประชุมเตรียมความพร้อม 
 2. เขียนโครงการเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสร้างกระแสตื่นตัวในชุมชน 
 4. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจโรคไข้เลือดออกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2 ครั้ง ตาม

กลุ่มเป้าหมายที่แบ่งไว้ 
 5. การประชุมและวางแผนการดำเนินงาน หาข้อสรุปการแพร่ระบาดของโรคและ

หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขให้ทันท่วงที 
 6. ประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อสม.ในพื้นที่ 

โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ผู้นำหมู่บ้านทั้ง 2  หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแกนนำหมู่บ้าน 

 7. การประชาสัมพันธ์โครงการ พ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค 
 8. การดำเนินโครงการ ตามสถานการณ์ปัญหาของโรคระบาดในพื้นที ่
 9. การติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ประเมินผลจากภาพที่บันทึกใน

กิจกรรม 
 10. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 11. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการโดยจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อประโยชน์ใน 

การดำเนินงานสำหรับงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 12. รายงานผลให้ผู้บริหาร ได้รับทราบ 
 ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย แบ่งเป็นดังนี้ 
 (1) ชื่อเครือข่ายหลัก โรงพยาบาลแม่สะเรียง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะ

เรียง ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เข้าร่วมในส่วนของเครือข่ายหลักทั้งสองแห่ง เป็นฝ่ายสนับสนุนด้าน
วิชาการในการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการป้องกัน และควบคุมโรค ต่างๆ รวมถึงลงปฏิบัติงาน
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ในขณะที่เกิดโรคขึ้นในพื้นที่ด้วย 

 (2) ชื ่อเครือข่ายสนับสนุน คณะผู ้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียง , ชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเทศบาลตำบลแม่สะเรียง , ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
ตำบลแม่สะเรียง, ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ตำบลบ้านกาศ ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่
เข้าร่วมเมื่อได้รับแจ้งหรือประสานงานจากทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงทุกเครือข่ายพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของที่
จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 

 (3) ชื่อเครือข่ายสมทบ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, ตัวแทน
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง), นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง, โรงเรียน
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พระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์,เครือข่ายนักเรียนหอพักคริสเตียน, เครือข่ายลูกจ้างโรงน้ำแข็งมิตรภาพ , 
เครือข่ายลูกจ้าง หจก. เค.ซี.ซี , และเครือข่ายเยาวชนและวัยรุ ่นในพื้นที ่เขตเทศบาลด้วย สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายรองหรือเครือข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอ, พื้นที่
การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2, ศาลจังหวัดแม่สะเรียง, สำนักงานที่ดินอำเภอแม่สะเรียง, วัดจำนวน 9 วัด, 
โบสถ์จำนวน 3 โบสถ์, มัสยิด จำนวน 1 แห่ง, โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ, สำนักงานการประปา
ภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง, สำนักงาน ทีโอที สาขาแม่สะเรียง, ที่ทำการไปรษณีย์สาขาแม่สะเรียง, เจ้าของ 
กิจการ ห้างร้าน ผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในเขตเทศบาลแม่สะเรียง ธนาคารกรุงไทยสาขา  
แม่สะเรียง, ธนาคารกสิกรสาขาแม่สะเรียง, ธนาคารออมสินสาขาแม่สะเรียง เป็นต้น ความรับผิดชอบของ
เครือข่ายที่เข้าร่วมให้ความร่วมมือเครือข่ายหลัก เพ่ือรับการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันดูแลตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการร่วมมือเครือข่ายหลักเพื่อให้การปฏิบัติงานที่สะดวกรวดเร็ว ทันท่ วงที และ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย 

(2) โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย 
 วิธีการในการดำเนินงานโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย  
 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้เห็นถึงความสำคัญของชีว ิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในการสัญจรไปมา จึงได้จัดทำโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัยขึ้นมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ระบบการจราจร ซึ่งมีวิธีการในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร และติดต่อประสานงานกับทุก
ภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ระหว่างดำเนินการ สิ้นสุดโครงการ 
ตลอดจนประเมินผลโครงการ โดยผ่านช่องทางหนังสือราชการ สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Line และ
ด้วยวาจา 

 2. เตรียมความพร้อมนัดประชุมทำความเข้าใจกับเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมกันแก้ไข โดยแต่ละเครือข่ายมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความรับผิดชอบ
เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางถูกต้อง 

  - ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ความรับผิดชอบ เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 
ชี้แนะแนวทางถูกต้อง 

  - สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ความรับผิดชอบ เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 
ชี ้แนะแนวทาง ให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับกฎหมายจราจร และมีส ่วนร่วมในการสนับสนุนบุคลากรใน  
การปฏิบัติงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายทางข้าม และอำนวยความสะดวกในการจราจรขณะปฏิบัติงาน 
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  - โรงพยาบาลแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สมาคมกู้ชีพกู้ภัยอำเภอ
แม่สะเรียง ความรับผิดชอบ เป็นทีมที ่ปรึกษาให้คำแนะนำ ชี ้แนะแนวทางถูกต้องในการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น เป็นผู้ให้ข้อมูลสถิติต่างๆ ที่นำมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาในโครงการ 

  - หมวดทางหลวงแม่สะเรียง ความรับผิดชอบ เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 
ชี ้แนะแนวทาง อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตีเส้นจราจร เครื ่องหมายทางข้าม เส้นชะลอ
ความเร็ว 

  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง ความรับผิดชอบ เป็นทีมที่ปรึกษาให้
คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง อำนวยความสะดวกในการตัดกิ่งไม้สองข้างทางถนน 

  - ธนชาติประกันภัย ความรับผิดชอบ เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ชี้แนะ
แนวทาง สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 

  - เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ความรับผิดชอบ 
เป็นทีมที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง และเป็นทีมสนับสนุนช่วยเหลือนอกพื้นที่ หากเกิดเหตุ
สถานการณ์รุนแรง หรือมีการร้องขอ 

  - โรงเรียนเทศบาลในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงความรับผิดชอบ เป็นทีม
สนับสนุนด้านกำลังพลในการปฏิบัติงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายทางข้าม เส้นชะลอความเร็ว 

  - ศูนย ์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอแม่สะเร ียง จ ิตอาสา  
ความรับผิดชอบ เป็นทีมสนับสนุนด้านกำลังพลในการปฏิบัติงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายทางข้าม เส้น
ชะลอความเร็ว และตัดแต่งก่ิงไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน ตลอดจนสองข้างทางถนนให้สะอาด 

  - ผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชนทุกชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
2 ตำบลแม่สะเรียง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ ความรับผิดชอบ เป็นแกนนำในการร่วมกันคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอปัญหาให้แก่เทศบาลเพื่อร่วมกัน
ดำเนินโครงการ 

  - ประชาชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ความรับผิดชอบ เป็นเครือข่ายในการ
การร่วมกันคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และนำเสนอปัญหาให้แก่เทศบาล
เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตีเส้นจราจร เครื่องหมายทางข้าม เส้นชะลอ
ความเร็ว 

 3. เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพลังชุมชน
ถนนปลอดภัย โดยมีการประเมินความพึงพอใจโครงการ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ก่อนดำเนินงาน
โครงการอยู่ในระดับร้อยละ 77.68 และหลังดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับร้อยละ 84.60 สรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย ร้อยละ 84.60 เพ่ิมข้ึนจากก่อน
ดำเนินงานโครงการร้อยละ 6.92 
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(3) โครงการสตรีสาย STRONG 
 วิธีการในการดำเนินงานโครงการสตรีสายSTRONG 
 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวจากเชิญชวนสตรีทั่วไป/สตรี

พิการ/สตรีที ่ เป ็นกลุ ่มติดบ้านติดสังคม เข้ามารวมกลุ ่มเพื ่อทำกิจกรรมต่าง ๆ และได้สอบถาม 
ความต้องการของกลุ่มในการจัดกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือแจ้งความต้องการเทศบาลได้สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้น ซึ่งมีวิธีการในการดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากร และประสานความร่วมมือโดย
หนังสือราชการและวาจา  

 2. หาแนวทางวิธีการระดมทุน โดยการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
จังหวัดลำพูน 

 3. วางแผนและแบ่งหน้าที่หน้าที่ร่วมเครือข่ายในการรับผิดชอบตามความชำนาญ
งานในแต่ละด้านของเครือข่าย ดังนี้  

  - ศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
บรมราชินีนาถจังหวัดลำพูน ความรับผิดชอบของเครือข่าย คือ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน 
และสนับสนุนวิทยากร ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือแก่กลุ่มสตรี  

  - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ความรับผิดชอบ
ของเครือข่าย คือ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน และให้คำปรึกษาโครงการ  

  - วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความรับผิดชอบของเครือข่าย คือ เป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน และให้คำปรึกษาโครงการ  

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง โรงเรียน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่สะเรียง ความรับผิดชอบของเครือข่าย คือ 
สนับสนุนบุคลากรให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมอาชีพ 

 4. เครือข่ายร่วมกันดำเนินโครงการตามที ่ได้วางแผนตามวัตถุประสงค์และ 
ความต้องการของกลุ่มสตรี ในการพัฒนาศักยภาพของสตรี 

 5. การประเมินผลการดำเนินงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุ
รายละเอียด) เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบตามสายบังคับบัญชา หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และสมาชิกกลุ่มสตรี 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา
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สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียงมีกระบวนการสร้างเครือข่าย
เต็มพื้นที่ บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมทั้งเครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชนและเครือข่ายภาค
ประชาสังคม แต่ละเครือข่ายมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือความผาสุขของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ ่งปัจจุบัน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีเครือข่าย จำนวนมากกว่า 30 เครือข่าย  
ซึ่งเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเป็นตัวกลางขับเคลื่อนเครือข่ายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล
จำนวนประชากรชุมชน APPICATION The best data ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงเป็นฐานการพัฒนา 
นำทุนทางสังคม ด้านต่างๆ และ นำข้อมูลจากเวทีการประชาคมมาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชน 
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหา สร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ และผลักดันให้เกิด
การรวมตัวของประชาชน จนเกิดเครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในสังคมพหุวัฒนธรรม เช่น โครงการ
โควิดโรคร้ายสลายด้วยพลังชุมชน โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย โครงการสตรีสายสตรอง ส่งผลให้
ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการรับบริการภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 ถึงร้อยละ 96 โดยความโดด
เด่นของแต่ละโครงการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

(1) โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชน 
 โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชน มีความโดดเด่นในเรื่องของเครือข่าย

ด้านสุขภาพท่ีสามารถแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มพ้ืนที่ทุกภาคส่วน ส่งผลให้ป้องกันและ
ระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึงลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
ตำบลแม่สะเรียง ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเอง 

(2) โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย  
 โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย มีความโดดเด่นในเรื่องเครือข่ายด้านการเฝ้า

ระวังอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในด้านของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยลงและกระตุ้นให้ประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น 

(3) โครงการสตรีสาย STRONG 
 โครงการสตรีสายสตรอง มีความโดดเด่นในเรื่องของเครือข่ายสตรีที ่สามารถ 

ดึงศักยภาพของสตรีให้มีพลังขับเคลื่อนสังคมในทุกมิติในเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สุขภาพ เป็นต้น  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น
มานั้น พบว่า 

(1) โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยพลังชุมชน 
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 ผลลัพธ์เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเกิด
เครือข่ายการทำงานด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง เทศบาลตำบลแม่สะเรียงสามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการรับบริการของประชาชน ส่งผลให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน กล่าวคือ ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
ส่งผลให้ประชาชนมีความรู้เพียงพอท่ีจะดูแลตัวเองและคนรอบข้าง รวมกระท้ังเพ่ือนบ้านได้ จากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงโรคระบาดทางวิทยาอื่นๆ ทั้งนี้การช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนบ้าน 
ในเบื้องต้นทำให้เกิดเครือข่ายการดูแลซึ่งกันและกันภายในชุมชน รวมถึงการดูแลกันระหว่างชุมชน  
โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนนำในการดูแลให้ความช่วยเหลือ 
เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย สามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างทันท่วงที 
การที ่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่สะเรียงรวมถึงเครือข่ายที ่ลงไปช่วยเหลือผู ้ป่วย ส่งผลให้
สุขภาพจิตของประชาชนที่เป็นผู ้ป่วยมีสุขภาพจิตที ่ดี ไม่เกิดอาการวิตกกังวล รู ้ว ิธีการปฏิบัติตน  
มีบุคลากรทางการแพทย์ของกองสาธารณสุขคอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที ่รักษาตัวและเกิด
ความรู้สึกสบายใจ นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับชุดเยี่ยมผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูงที่กักตัวจากทางเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงซึ่งได้รับการบริจาคจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เกิดการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทำงานเป็นทีม เครือข่ายมีความรู้สามารถนำข้อมูลแนะนำต่อประชาชนใน
ชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้รูปแบบการทำงานแบบใหม่จากการร่วมงานกับเทศบาล
ตำบลแม่สะเรียงและเครือข่ายอื ่นๆ นำกลับไปบูรณาการกับการทำงานภายในองค์กรของตนเอง 
นอกจากนี้เครือข่ายยังเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อภายในชุมชนให้เป็น
ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน 

(2) โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย  
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการดังกล่าวได้รับรางวัล 

การันตีจากบริษัทธนชาติประกันภัย ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของระดับประเทศที่องค์กรของเราได้รับรางวัลนี้ 
ทางบริษัทธนชาติประกันภัย ได้ให้เงินสนับสนุนโครงการจำนวน 200,000 บาท เพื่อนำมาจัดการใน 
ส่วนที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงถนนในชุมชนที่ใช้สัญจรไปมา อีกท้ังยังเป็นแรงผลักดันเพ่ือเสริมสร้างความรู้
ให้กับคนในองค์กร ให้รู้จักวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความปลอดภัย ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบจราจร วิธีการแก้ปัญหาขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ เป็นตัวอย่างให้กับคนในชุมชนและองค์กร
อ่ืนๆที่ได้ความรู้ต่อจากองค์กรของเรา เพ่ือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึก  
ในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเสริมสร้าง  
ความปลอดภัยในระบบการจราจร และเพื ่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี ่ยวกับกฎ
จราจร มารยาทในการขับขี่รถบนท้องถนน รู้จักวิธีการป้องกันตนเองขณะขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจน
วิธีการแก้ไขปัญหาขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ อีกทั้งยังเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
ผู้ประสบอุบัติเหตุ รวมทั้งป้องกันการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนให้มีจำนวนลดน้อยลง และ
ประชาชนมีการตื่นตัวในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนอีกด้วยผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นกับกลุ่มองค์กรหรือ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายที่เข้าร่วมได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยระดมความคิดเห็นส่วนรวมเพื่อนำมาปรับใช้ และดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้ เมื่อ
เกิดผลลัพธ์ก็จะทำให้แผนการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเครือข่ายแต่ละภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการจราจร  และเครือข่ายมีความรู้ 
ความเข้าใจที่จะสามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อองค์กรของตนเองและองค์กรอ่ืนๆ ต่อไป 

(3) โครงการสตรีสาย STRONG 
 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของสตรี ซึ ่งเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งนี้ในการดำเนินงานดังกล่าว
ส่งผลลัพธ์ให้เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้นกว่าเดิม 
ทำให้เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ภาคภูมิใจที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนลดการพึ่งพาดูแลจากภาครัฐ 
รู้จักการดูแลพ่ึงพาตนเองและดูแลเพื่อนบ้านได้ดี 

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน กล่าวคือ กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
เห็นคุณค่าในตนเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีทั่วไป สตรีสูงอายุ สตรีพิการ และสตรีด้อยโอกาส มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองสร้างสรรค์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ ได้มีอาชีพ มีรายได้ เลี ้ยงชีพตนเองและครอบครัว  
ได้ดูแลผู้อ่ืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  

 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ เกิดเครือข่าย
สตรีที่เข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ในการนำ
รูปแบบการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่สะเร ียง ไปปรับใช้ให้เข ้ากับบริบทของพื ้นที ่น ั ้น ๆ  
ทำให้องค์กรมีการทำงานที่เป็นระบบและเชื ่อมโยงกันมากยิ ่งขึ ้น เครือข่ายที ่ให้การสนับสนุนเกิด  
ความภาคภูมิใจในกลุ่มสตรีที่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
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จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการที่ผ่านมา ส่งผลให้ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
มีข้อสังเกตอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในการจะพัฒนาให้ 3 โครงการในมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ดังนี้  

1. โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วยชุมชน มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องของการเกิด
วัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมในการทำงานที่โดดเด่น 

2. โครงการพลังช ุมชนถนนปลอดภัย ข้อสังเกตเพิ ่มเติมในเร ื ่องของการขยาย 
องค์ความรู้ด้านกฎจราจรเข้าสู่สถานศึกษา เช่น สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม เพ่ือเป็นการปลูกฝัง ให้เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนน 

3. โครงการสตรีสาย STRONG ข้อสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องของการขยายเครือข่ายอาชีพ 
ในประเด็นนี้มีแยกการขยายเครือข่ายอาชีพออกเป็น 2 แบบ คือ  

 รูปแบบที่ 1 การขยายเครือข่ายเดิมคือเครือข่ายกลุ่มอาชีพสตรี กล่าวคือ ให้มี  
การผลิตสินค้าที่มีความหลากหลาย ต่อยอดสินค้าเดิมในรูปแบบใหม่ ปรับรูปแบบสินค้าในเข้ากับ 
ความต้องการของลูกค้าในยุคสมัยใหม่ เป็นต้น 

 รูปแบบที่ 2 การขยายเครือข่ายในการสร้างอาชีพ กล่าวคือ การรับเยาวชนเข้ามา
เป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดอาชีพในรูปแบบใหม่ตามความต้องการ ความถนัดของเยาชนตามบริบทชุมชน
นั้นๆ  

 ทั้งนี้ในการพัฒนาให้ทั้ง 3 โครงการมีความต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบล
แม่สะเรียงต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายด้วยความใส่ใจอย่างต่อเนื่องให้มีความเข้มแข็ง  
มากยิ่งขึ้น 

 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลนครยะลา  
2. ประเภทรางวัล ด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง 10 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาววัชชินันท์ วงศ์ศรีโรจน์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนชำนาญการ เบอร์โทร 083-1454962 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลนครยะลา  
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โครงการ “ลดช่องว่าง สร้างห่วงโซ่ (Value Chain) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
หลาดยะลา-ตลาดออนไลน์ของคนยะลาโดยคนยะลาเพื่อคนยะลา” 

สถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญหลังวิกฤตโควิด-19 ทุกประเทศมีความจำเป็นต้องเร่ง
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเงินจำนวนมหาศาล เกิดหนี้สาธารณะที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา คือ ภาระหนี้ 
ความไม่คล่องตัวในการใช้ทรัพยากรในอนาคตและภาระหนี้แก่คนรุ่นใหม่ รวมถึงพฤติกรรมของมนุษย์
เปลี่ยนแปลง ธุรกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนแปลงกระทบโครงสร้างเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงชีวิตวิถีใหม่ 
การขับเคลื่อนการสร้างชีวิตวิถีใหม่จะเชื่อมโยง ปัจจัยในทุกมิติของระบบสุขภาพ สังคม ก ารศึกษา 
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยภาครัฐและชุมชนต้องร่วมกันกำหนดจุดหมายของวิถีใหม่ที่เห็น
พ้องกันว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยอาจร่วมกับโลกในการเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) ที ่ประชาคมโลกได้ลงปฏิญญาไว้แล้วซึ ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงและใช้
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเส้นทางสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ให้ความสำคัญ
กับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี รูปแบบของการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อเศรษฐกิจ
ของตัวเองในอนาคต โดยเศรษฐกิจฐานรากจะถูกให้ความสำคัญมากขึ้ น โลกจะถูก ขับเคลื ่อนด้วย
เทคโนโลยีอย่างเต็มที ่และเร็วขึ ้น ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้เห็น
ความสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นซึ่งจะนำไปสู่การเกิดวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับ
เศรษฐกิจชุมชน ประชาชนเริ ่มมองถึงเศรษฐกิจระดับท้องถิ ่นเป็นตัวหลักและเห็นความสำคัญของ
ครอบครัว พี่น้องเป็นอันดับต้นๆ มุ่งหาแนวทางในการสร้างงานในระดับชุมชนให้กับตนเองในรูปแบบที่
เปลี่ยนไปแต่ท่ีสำคัญจะต้องดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานในทุกภาค 

การเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว
และร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ผ่านพ้น Digital Disruption โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงัก แต่กลับเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ทุกบริบทของสังคมกา้วสู่
โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่นเดียวกับเทศบาลนครยะลาที่จำเป็นต้องปรับตัว และพัฒนาต่อยอด
ต้นทุนที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสามารถต่อสู้เพื่อข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ และก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) ในอนาคตจากเหตุผลนี้เองกลุ่มเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว จึงหันมาร่วมมือกันสร้างบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากสถานการณ์นี้เองส่งผลให้ทุกฝ่ายจำเป็นต้องมาตระหนักรู้ร่วมกัน มีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนรว่ม
แสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจ ในทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ประกอบการทุกระดับ กลุ่มอาชีพให้บริการ
ต่างๆ ในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การออกแบบโครงการเพื่อให้การดำเนินการสัมฤทธิ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  

1. ภาครัฐ: เทศบาลนครยะลาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ส่วน
ราชการต่างๆ ในจังหวัดยะลา 

2. ภาคเอกชน/รัฐวิสาหกิจ: บริษัท ซีคฟอร์ซ จำกัด  
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3. ภาคประชาสังคม: เครือข่ายชมรมวินมอเตอร์ไซค์ยะลา เครือข่ายของผู้ประกอบการ
ร้านค้าบริการ 

4. ภาคประชาชน: ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล 
“หลาดยะลา” จึงเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ทางเทศบาลนครยะลาได้ริเริ่ม เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีของพี่น้องชาวยะลาที่สำคัญคือรองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบันที ่ต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้ง 
การปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพ้ืนที่ เพ่ิม
ช่องทางการหารายได้ และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงกระชับพื้นที่ให้ประชาชนและเทศบาล
อยู่ใกล้กันแค่ปลายนิ้ว สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้ง  
ลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อันทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สร้างความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นั่นเอง 

หลาดยะลา มีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจำวันอย่างประสิทธิภาพ 
3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ประชาชนได้อย่างเท่าเทียม 
5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ “ลดช่องว่าง สร้างห่วงโซ่ (Value Chain) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
หลาดยะลา-ตลาดออนไลน์ของคนยะลาโดยคนยะลาเพื่อคนยะลา” 

ได้ดำเนินการผ่านกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ 
ดังนี้ คือ 

เครือข่ายระดับที่ 1 เครือข่ายระดับชุมชน 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เข้าร่วม กลุ่มประชาชน (เครือข่าย) กลุ่มผู้นำชุมชน 

และกลุ่มเยาวชนการมีส่วนร่วมถือเป็นกลไกหลักให้เทศบาลนครยะลา มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการทำงานร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนในพื้นที่ในลักษณะที่เป็น
เครือข่ายเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกันเสนอ 
ความคิดเห็น ความต้องการ และการออกแบบแพลตฟอร์มผ่าน มือถือให้เหมาะสมกับการใช้งานได้  
อย่างทั่วถึงของประชาชนและทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยกลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายระดับชุมชนที่นำมาร่วม
แสดงความคิดเห็นจำนวน 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายกลุ่มประชาชน เครือข่ายวินมอเตอรไ์ซค์ 
เครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้า ได้เสนอแนวคิดด้านการใช้งานเทคโนลียีที่เกี ่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  
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เพื่อตอบโจทย์การใช้งานง่ายของตัวแอฟพลิเคชัน และสามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงการกำหนด
พ้ืนที่ (Zone) หรือขอบเขตที่สามารถให้บริการ 

2. การประชุมรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายกลุ่มผู้นำชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ
ในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสังคมใหม่ New Normal แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล ตลอดจน  
การถ่ายทอดวิธีการใช้บริการสู่คนในชุมชน 

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเยาวชน เป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและมีความคุ้นชินกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลมากที่สุด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สำคัญที่สำคัญมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยเลือกกลุ่ม
เยาวชนและวัยตั ้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นที่สะท้อนสภาพจากการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน 

 
เครือข่ายระดับที่ 2 เครือข่ายระดับหน่วยปฏิบัติการ 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เข้าร่วม เทศบาลนครยะลา สถานีตำรวจภูธรจังหวัด

ยะลา และส่วนราชการระดับจังหวัดยะลา 
1. กลุ่มตัวแทนเทศบาลนครยะลา รวมกันเสนอความคิดเห็นการดำเนินวิเคราะห์

ปัญหาความต้องการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยใช้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ร่วมปรึกษาหารือการวางแผน  
การดำเนินการ วิเคราะห์ต้นทุนเน้นคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นหลัก 

2. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลาประสานความร่วมมือในการตรวจสอบ
ประวัติบุคคลของผู ้ประกอบการที ่ประสงค์เข้าร่วมโครงการหลาดยะลา ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็นการสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่ง 

3. ส่วนราชการระดับจังหวัด เช่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอบต.)ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงพยาบาลยะลา สำนักงานจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา และธนาคารต่างๆ ที ่ให้บริการในพื ้นที ่ เป็นต้น รับผิดชอบในการเป็น
กระบอกเสียงในการขยายเครือข่ายการรับรู้และร่วมประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนกลุ่มผู้รับบริการ
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครยะลาได้รับรู้รับทราบเป็นการทั่วไป 

เครือข่ายระดับที่ 3 เครือข่ายภายนอกพ้ืนที่ 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เข้าร่วม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สาขาภาคใต้ตอนล่าง โดย นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการ
สาขาฯ เข้าพบและร่วมถอดบทเรียนกับนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา , นาย
อนุชิต กาญจนานุชิต รองนายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมทีมงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปร่วมศึกษาดูงาน
ดิจิทัลไทยแลนด์ทำให้เห็นทิศทางของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนได้องค์
ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม “เทศบาลอัจฉริยะ” ซึ่งยกตัวอย่างวิสาหกิจเริ่มต้น 18 ราย ที่มีโซลูชั่น
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การพัฒนาเมืองอัจฉริยะทุกภาคส่วนได้หารือและร่วมกันขับเคลื่ อนแนวคิดการพัฒนา “ยะลาเมือง
อัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน” ตามที่ได้รับประกาศจากรองนายกรัฐมนตรี ให้จังหวัดยะลา 
เป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ 1 ใน 27 เขตของประเทศไทย กำหนดให้มีแนวทางการเสนอกรอบ 
งบประมาณ และพิจารณาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาบริหารเมืองในอนาคตตามกรอบการ
พัฒนา 5 ปีที่จะเสนอผ่านสภาเทศบาลนครยะลา ให้เห็นทิศทางการสร้างเมืองแบบมีส่วนร่วม เพื่อเกิด
การพัฒนาสร้างความสุขของคนในเมืองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นโดยนายกเทศมนตรีนครยะลา เห็นว่ากระบวนการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้
จัดกิจกรรมปันความรู้สู่องค์กร หลักสูตร “หลักการตลาดยุคใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น” โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร และตัวเเทน 
ชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานและอาชีพ ให้มีความก้าวทันเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การตลาด ตลอดจนเข้าใจทิศทางการปรับเปลี่ยนเมืองสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะต่อไปถือเป็นการจุด
ประกายสำหรับการดำเนินการโครงการนี้ซึ่งจากผลการประชุมเทศบาลนครยะลา ได้นำมาเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื ่อพัฒนาการดำเนินการระบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ และเป็นแนวทางใน 
การยกระดับศักยภาพเพื่อให้สามารถตอบโจทย์การพัฒนาในระยะยาว นอกจากการจัดประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ือให้สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื ่องยิ ่งขึ ้นนั ้น ทางเทศบาลนครยะลายังได้ทำการสำรวจประชาชนเพื ่อนำมาวิเคราะห์หา 
ความต้องการให้เหมาะสมกับการใช้งานแพลตฟอร์มให้ได้มากท่ีสุดต่อไป 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  
2564 

โครงการหลาดยะลาได้ริเริ่มขึ้นสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ขยาย
การระบาด ออกเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาค การบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ รวมทั้งออกแบบและการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือพาชาวยะลาให้รอด
จากโควิด-19 นั้น จึงถือเป็นโจทย์การทำงานเร่งด่วนของเทศบาลนครยะลา ภายใต้ข้อจำกัดที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ กล่าวคือ ข้อจำกัด ด้านงบประมาณ ข้อจำกัดด้านระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับของรัฐ หรือ
ข้อจำกัดด้านมาตรการที่รัฐบาลกำหนดขึ้น เฉพาะคราว เป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการทำงานและการดำรงชีวิตของประชาชนแทบ ทั้งสิ้น ฉะนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องกำหนด
นโยบายและหามาตรการมารองรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้  รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ โดยยึด
หลักการ “การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤต” ให้มี  เสถียรภาพสามารถโอบอุ้มทุก
ภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างเท่าเทียมกัน การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่จึงเป็นสิ่งที่ จำเป็นและสอดคล้อง
กับหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในสถานการณ์วิกฤตอย่างแท้จริง เทศบาลนครยะลา ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายในระดับ พื้นที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองให้
เป็นเมืองอัจฉริยะ สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี รวมไปถึงการขับเคลื่อน  การเปลี่ยนแปลงโดย
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น เครื่องมือ
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สนับสนุนในการพัฒนาเมืองด้านการให้บริการแก่ประชาชน สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วย
ข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ 
เทศบาลได้จัดทำโครงการหลาดยะลา (Yala Market) ขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ที่ใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ โดยการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ เศรษฐกิจเกิดการเติบโต และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนอันเป็นเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
จะนำไปสู่ยะลาเมืองอัจฉริยะ (Yala Smart City) ตามนโยบายของผู้บริหาร เทศบาลนครยะลาต่อไป 
หลาดยะลา (Yala market) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า  หรือ
บริการต่างๆ อาทิ ร้านขายอาหาร ช่างซ่อมต่างๆ แม่บ้าน วินมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งชาวยะลาผู้ซึ่งที่ได้รับ 
ผลกระทบจากโควิด-19 และตกงานกลับมาอาศัย ณ ภูมิลำเนา ตลอดจนผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้าน Digital 
ให้สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการตอบโจทย์พฤติกรรม New Normal 
ของ ผู้บริโภคและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนที่เปลี่ยนไป ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่าง
สะดวก ปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปซื้อของตามตลาดหรือพ้ืนที่ที่มีคนเป็นจำนวนมาก 
สำหรับระบบ ตลาดออนไลน์ยังได้นำมาผนวกเข้ากับ Line Official Account (LINE OA) เพื่อดึงดูดและ
ขยายฐานลูกค้าให้เข้าถึง ระบบ และเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น 
โ ด ย เ ท ศ บ า ล น ค ร ย ะ ล า จ ะ ท ำ ห น ้ า ที่  เ ป ็ น  Back Office  
ที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง พร้อมทั้งเพิ่ม Value Chain หรือห่วงโซ่คุณค่าโดยสร้างมูลค่า ให้กับสินค้า
และบริการ เพิ่มรายได้ให้ร้านค้า โดยที่ร้านค้าไม่เสียค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงิน  
โดยการอัดเงินเข้าในระบบได้เร็วขึ้น ลดเวลาการเบิกจ่าย ซึ่งการที่เทศบาลทำหน้าที่เป็นตัวกลางจะช่วย
สร้างความ น่าเชื่อถือระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอีกด้วย แพลตฟอร์ม “หลาดยะลา” ได้เปิดตัวอย่างเป็น
ทางการไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โดยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าร่วม Kickoff โครงการกว่า 130 คน โดยในระยะเริ่มแรกมีร้านค้า
สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 110 ร้าน ปัจจุบันมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ แล้วกว่า 1,300 ร้านค้าจาก
จำนวนร้านค้าทั้งหมดในพื้นที่ มีจำนวนออเดอร์กว่า 12,600 ออเดอร์ต่อเดือนและ มีเงินทุนหมุนเวียน
กว่า 16 ล้านบาทอันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงของความสำเร็จของโครงการนี้ได้อย่างเป็น รูปธรรม 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

“หลาดยะลา” มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีตั้งงบประมาณ รองรับการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องโดยพยายามออกแบบระบบให้มีความเข้าใจ
ง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเอื้ออำนวยต่อผู้ใช้งานที่มีความสามารถใช้งานได้ในทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้ มีการจัด
มหกรรมการเงิน เพื ่อการลงทุน “Digital Marketing & Money Expo 2022 @Yala” จับมือแหล่ง
เงินทุนพบปะผู้ประกอบการใน ท้องถิ่น ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าออนไลน์โดยเทศบาลนครยะลาร่วมกับ
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลาม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) จัดงาน “ตลาดออนไลน์ และมหกรรมการเงินเพื่อการลงทุน 
Digital Marketing & Money Expo @ Yala 2022” ภายใต้แนวคิด “Financial Stability to be Good 
Life การสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดี ของประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการ
ดำเนินการโครงการ “หลาดยะลา” (Yala Market) ซึ่งเป็น โครงการที่นำเทคโนโลยีการตลาดออนไลน์ 
(Online Marketing) เข้ามา ซึ่งได้รวบรวมร้านค้าและบริการต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้จัด
จำหน่ายและผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับความสะดวกสบาย สำหรับ  ตลาดออนไลน์และมหกรรม
การเงินเพื่อการลงทุนที่จัดขึ้นในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ในโครงการ หลาดยะลา (Yala 
Market) ได้มีความรู้ความเข้าใจเท่าทันยุคดิจิทัล พร้อมทั้งมีแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้า  ของ
ตนเองได้ในอนาคต 

 
5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 

ข้อสังเกตเกี ่ยวกับเวทีการสนทนากลุ่ม พบว่า เทศบาลนครยะลา นอกเหนือจาก
กิจกรรมโครงการที่นำเสนอแล้ว นั้น ยังได้มีแนวทางการพัฒนาเมืองยะลาให้เป็น Smart city ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงกับการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อน งานไปสู่
การพัฒนาเป็นนครยะลา  
 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลเชียงคาน 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั ้ง 529 หมู่ 2 ถนนเชียงคาน-บ้านโพน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

รหัสไปรษณีย์ 42110 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน ถนัดชัย ธนะสูตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เบอร์โทร 

0847867889 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุข

ภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน)   
 เทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเทศบาลตำบล

เชียงคาน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการสร้าง เสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (เช่น 

เทศบำลตำบลเชียงคำน 
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เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ) ในระดับเทศบาล
ตำบล โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม  สุขภาพ (สสส.) ภายใต้
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะบนฐานวิถีใหม่ (New normal) 
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อสานพลังกลไกและเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเสริมสุข  ภาวะ
ประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบล
เชียงคาน 

 โครงการนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าถึงยาเสพติดได้มาก 
โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา มุ่งเน้น  
การจัดระเบียบสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง สถานบนิการ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต  
เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกสำหรับเยาวชน เพิ่มกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนให้มีศักยภาพ มี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เยาวชนไม่เสพหรือไม่หาผลประโยชน์จากยาเสพติดและสิ่งมอมเมาที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทางปัญหาจากเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้า
แสดงออก มีความมั่นคงและให้เกียรติผู้อื่น และขยายเครือข่าย  TO BE NUMBER ONE เพื่อนใจวัยรุ่น 
เพื่อให้เยาวชนที่มีปัญหาด้านต่างๆ สามารถมาปรึกษาปัญหาของวัยรุ่นได้ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากข้ึน  

(3) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  
ฐานราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนี้ เป็นการร้อยเชื่อมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน 
เพื่อให้ชาวเชียงคานโดยพื้นเพได้รับ โอกาสจากการท่องเที่ยวเชียงคาน โดยใช้วิถีชีวิตภูมิปัญญามา
ถ่ายทอดผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ “เชียงคานนิยม” เทศบาลตำบลเชียงคาน ได้น้อมนำพระบรม
ราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา
ราษฎรตลอดไป” มาเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชียงคาน โดยดึงเอาจุดแข็ง  ด้านการท่องเที่ยวมา
สร้างมูลค่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับครอบครัว  จุดเด่นที่เรียกว่านวัตกรรมคือ เป็นการต่อยอด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบใหม่ เพื่อกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านเชียงคาน โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานการท่องเที่ยว พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถี ผ่านภูมิปัญญาและศรัทธาความเชื่อโบราณ
แบบเชียงคาน เป็นการกระจายรายได้จากการเพิ่มทางเลือกให้แก่  นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มองค์กรที่มา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัด การท่องเที่ยวกับเทศบาลตำบลเชียงคาน เสมือนเป็นโรงเรียน
ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชียงคาน โดยในปี 2564 ร่วมกับเครือข่ายชุมชน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 
(Rout) แบบเชียงคานนิยม จำนวน 2 เส้นทาง (1) การท่องเที่ยวทางบก “ปั่นชมเชียงคานวิถี” เป็นการ
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ปั่นจักรยานชมเมือง และศึกษาความงามของวัด โบราณสถาน เรือนไม้เก่า ชมวิถีชีวิต ร่วมทำผาสาดลอย
เคราะห์ ชิมอาหารพื้นถิ ่นเชียงคาน (2) การท่องเที ่ยวทางน้ำ “ล่องนทีชมธรรมชาติ” เป็นการให้
นักท่องเที่ยวนั่งเรือชมวิถีชีวิตของ ชาวเชียงคานริมฝั่งโขง การปลูกผักริมตลิ่ง ชมธรรมชาติเกาะแก่ง  
ชิมอาหารปลาน้ำโขงจากประมงพ้ืนบ้านและเชื่อม เส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น เช่น สกายวอล์ค (Sky 
walk) บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคาน
นิยม จึงเป็นนวัตกรรมโครงการเชิงกระบวนการหรือวิธีการ  แบบพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้น นำมาบริหาร
จัดการใหม่แบบเน้นกระบวนการ โดยการร่วมกันคิด ออกแบบ วางแผน พัฒนาดำเนินการและร่วมรับ
ประโยชน์โดยชุมชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ก่อเกิด
รายได้ให้กับชาวเชียงคานที่ได้รับ ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมา - เน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของ 
2 เส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชียงคานนิยม ทั ้งเส้นทาง  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาแบบวิถีชาวบ้าน 
และเส ้นทางธรรมชาติ -เป ็นการสร ้างแหล่งเร ียนร ู ้หร ือโรงเร ียนด้านการท่องเที ่ยวเช ียงคาน เพ่ือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอนุรักษ์สืบสานวิถีท้องถิ่น 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 
(1) โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริม

สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน)  
 โครงการฯ เร ิ ่มดำเน ินการโดยการจ ัดประช ุมเคร ือข ่ายการดำเน ินงานและ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและแนวทางการ  ทำงาน
ด้านการพัฒนา ส่งเสริม และเฝ้าระวังทางสังคม  โดยเทศบาลตำบลเชียงคาน เป็นหน่วยสนับสนุน
ทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น บุคลากรเจ้าหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา คณะทำงาน และทำ
หน้าที่เลขานุการ ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยน จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมใน
ระดับตำบล และบรรจุแผนดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร สนับสนุนงบประมาณ/ระดมทุน
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ/คณะทำงาน ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนงานของ
โครงการ และรายงานผลให้ผู ้บริหาร และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย (พมจ.) 
ทราบ การสำรวจชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะของเชียงคาน ทั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวผู้ยากไร้/คนไร้ที่พึ่ง  ผู้ป่วยที่ยากจน 
การนำข้อมูลมารวบรวม จำแนก จัดลำดับปัญหา ประเภทความต้องการ และสรุปผลการสำรวจ 
เพ่ือนำเสนอการแก้ไขปัญหาต่อเทศบาลตำบลเชียงคาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย แรงงานจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน เป็นต้น  โดย
เทศบาลตำบลเชียงคาน ได้ประสานเครือข่ายต่างๆ เพ่ือร่วมดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
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  1) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ระดมทุน ทรัพยากรต่างๆ ที่มีในชุมชนเชียงคาน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการถนนนเดินเชียงคาน 
พ่อค้า ประชาชน ในการร่วมบริจาคทุนสนับสนุนตามแผนการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะ จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวเชียงคาน เพื่อขยายสมาชิกในเชียงคาน การไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาโครงการ/กิจกรรมมาดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบล  
เชียงคาน 

 2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์จังหวัดเลยเป็นหน่วย
สนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น บุคลากรเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้ให้แก่คณะทำงาน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยน/ประชุม/ฝึกอบรม เพ่ือ
จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับจังหวัด สนับสนุนงบประมาณใน 
การดำเนินกิจกรรม/โครงการที ่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเสนอขอรับเงินอุดหนุน ติดตามและ
ประเมินการขับเคลื่อนงานของโครงการ และรายงานผลให้ผู้บริหาร และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดเลย (พมจ.) ทราบ  

 3) วัดในชุมชน เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น 
สนับสนุนการใช้สถานที่ภายในวัดในการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ ตลอดจนอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ภายในวัด (วัดป่าใต้) ในการใช้เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และโรงเรียนครอบครัว 
ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวในชุมชน 

  4) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากร
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น บุคลากรเจ้าหน้าที ่ด้านวิชาการในการเป็นที ่ปรึกษา ร่วมจัดเวที
แลกเปลี่ยน จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับจังหวัด ติดต ามและ
ประเมินการขับเคลื่อนงานของโครงการ/คณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ/
คณะทำงาน 

 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็น
รูปธรรม เช่น บุคลากรเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการในการเป็นที่ปรึกษา และให้ความรู้ด้านงานครอบครัว   
ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยน จัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับจังหวัด 
ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ 

  6) ผู้นำชุมชน เป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น ร่วม
สำรวจ ค้นหา และส่งต่อเคสประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ 

  7) กลุ่มสตรีในชุมชน ร่วมสำรวจ ค้นหา และส่งต่อเคสประชาชนที่อยู่ในภาวะ
ยากลำบากเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนงานของโครงการฯ 
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(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบล
เชียงคาน นั้น เทศบาลตำบลเชียงคาน ได้ดำเนินงานด้านการประสานเครือข่ายเพื่อร่วมดำเนินงานให้
บรรลุผลลำเร็จและมีความโดดเด่นด้านเครือข่าย ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื ่อนกิจกรรมของชมรมฯ สถานที ่ศูนย์ประสานงานชมรม TO BE NUMBER ONE บุคลากร
เจ้าหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเพื่อคอยสนับสนุนแต่ละฝ่าย/กิ จกรรม
ระดมทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม นิเทศ ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนงานของชมรม 
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเชียงคานได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ และมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

  1) เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน เป็น
ชมรมกลุ่มเยาวชนคนเชียงคาน ในการรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อน ทำกิจกรรม โดยมียุทธศาสตร์  
3 ประการ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อ ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ยาเสพติด การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดทั้งในสถานศึกษาในเชียงคานและชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  
เพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมการแบ่งงานของคณะกรรมการออกเป็น 6 ฝ่าย เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินกิจกรรมแต่ละยุทธศาสตร์ (เป็นเจ้าภาพหลัก) และประสานงานกับส่วนที ่เกี ่ยวข้องเพ่ือ
สนับสนุนกิจกรรม การระดมทุนเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบล
เชียงคาน บริหารแบบกรรมการกองทุนอย่างชัดเจน มีระเบียบกองทุน ชมรมฯ 

   ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนและคนในชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน นำเสนอแผนงาน/
โครงการ เสนอต่อเทศบาลตำบลเชียงคาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน ปกครองอำเภอ  
เชียงคาน  

 2) เครือข่ายภาครัฐ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อำเภอ
เชียงคานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงคาน โรงพยาบาลเชียงคาน กศน. อำเภอเชียงคาน สถานี
ตำรวจภูธรเชียงคาน สนับสนุนเชิงนโยบาย ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเครือข่ายชมรมชุมชนฯ เทศบาลตำบลเชียงคาน และในปี 2565 ได้
ขยายพื้นที่เครือข่ายไปยังตำบลต่างๆ ได้แก่ ตำบลเขาแก้ว เป็นต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เชียงคาน ให้คำแนะนำเป็นที ่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม, ระดมทุน
สนับสนุนกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ของชมรมฯ  

(3) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

  เทศบาลตำบลเชียงคาน เป็นทั้งตัวกลไกในการเชื่อมผสานการดำเนินงานของภาคี
เครือข่ายต่างๆ และเป็นเครื่องมือขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น กล่าวคือ สนับสนุนงบประมาณ 
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บุคลากรในการจัดทำแผน สะท้อนบทเรียนการทำงาน ตำบลเชียงคานเป็นหน่วยสนับสนุนทรัพยากร
ดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น จัดเวทีชาวบ้าน การออกสำรวจพื้นที่  การทำ Focus group เพื่อกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจ และวางแผนดำเนินการร่วมกับชุมชน พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เช่น แบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ข้อมูลการท่องเที่ยว
เชียงคานนิยมผ่านแอพพลิเคชั่น QR Code โดยเครือข่ายที่ร่วมดำเนินงาน ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเลย โรงเรียน ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการมัคคุเทศก์น้อย โดยได้ร่วมกับเครือข่าย เพื่อร่วม
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

   1) เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน พัฒนาฐานเส้นทางการท่องเที่ยวเชียง
คานนิยม ทั้งเส้นทางการท่องเที่ยวทางบกและเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ ประกอบด้วย 

    (1) ชุมชนวัดป่าใต้ 
  (2) ชุมชนวัดศรีคุนเมือง   
   (3) ชุมชนวัดมหาธาตุ 
  (4) ชุมชนวัดโพนชัย 
   (5) ชุมชนวัดท่าคก 
  (6) กลุ่มวิถีริมโขงประมงพ้ืนบ้าน   
   (7) วิสาหกิจชุมชนบ้านต้นหล้า  
 2) สภาองค์กรชุมชนเชียงคาน ร่วมนำเสนอแนวทาง/แผนงาน/โครงการต่อ

เทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมจัดเวทีวิเคราะห์ชุมชน สร้างกระบวนการ โดยจัดประชุม  แกนนำชุมชน 
โครงการพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักสูตรแผนธุรกิจเพ่ือชุมชน (CBMC) ณ วัดป่าใต้ 

 3) กลุ่มจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดป่าใต้ เป็นกลุ่มองค์กรต้นแบบที่นำประสบการณ์
มาร่วมต่อยอดพัฒนาการจัดการท่องเที ่ยวแบบใหม่  โดยนำเอาวัฒนธรรมภูมิป ัญญาเชียงคาน  
เป็นจุดเชื่อมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว“เชียงคานนิยม” 

  4) องค์การบริการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่เลย (อพท.5) ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชียง
คานอย่างยั่งยืน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (GSTC)  
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วม
ออกแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

  5) ภาครัฐ ส่วนราชการ ได้แก่ อำเภอเชียงคาน เกษตรอำเภอ กศน.เชียงคาน 
สภ.เชียงคาน วัฒนธรรมจังหวัดเลย อปท. อื่นๆ และโรงเรียนในสังกัด ร่วมจัดทำแผนขับเคลื่อน
นโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวเชียงคาน บันทึกความร่วมมือในการบูรณาการทรัพยากรการพัฒนาร่วมกัน 
(ปี 2564 MOU กับ กศน.เชียงคาน, สภ.เชียงคาน) บันทึกความร่วมมือในการบูรณาการการดำเนินงาน



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
315 

ด้านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน (ปี 2565 MOU กับ อปท.อื่นๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้แก่ ทต.
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อบต.เชียงคาน อบต.นาซ่าว อบต.ปากตม และทต.เขาแก้ว)เกษตรอำเภอ
เชียงคาน สนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมกลุ ่มอาชีพ  การส่งเสริมความรู ้ด้านประมงและเกษตร
ปลอดภัยริมโขง กศน.อำเภอเชียงคาน ร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การทำการตลาด วิทยากร
โรงเรียน ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการมัคคุเทศก์น้อย สร้างมัคคุเทศก์น้อยให้กับชุมชน เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวได้ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
กล่าวคือ  

(1) โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน)  

 มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม จุดแข็ง คือ การมีส่วนร่วมของ
กลุ่ม ภาคเอกชน กลุ่ม อสม. ในพื้นที่ ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ กลุ่มผู้ประกอบการถนนคนเดินเชียง
คานในการสนับสนุนทุนในการช่วยเหลือผ่านกลุ่ม ศพค.เชียงคาน เพื่อให้การช่วยเหลือประชากรกลุ่ม
เฉพาะที่ด้อยโอกาสแบบไม่ได้งบประมาณราชการ ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีในการเอื้ออาทรช่วยเหลือกัน
ของคนในชุมชนเชียงคาน  

(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบล
เชียงคานนั้น เป็นโครงการประสานมือร่วมใจ ดำเนินงานด้านการประสานเครือข่ายเพื่อร่วมดำเนินงาน
ให้บรรลุผลลำเร็จและมีความโดดเด่นด้านเครือข่าย ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื ่อนกิจกรรมของชมรมฯ สถานที ่ศูนย์ประสานงานชมรม TO BE NUMBER ONE บุคลากร
เจ้าหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเพื่อคอยสนับสนุนแต่ละฝ่าย/กิจกรรม
ระดมทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรม นิเทศ ติดตามและประเมินการขับเคลื่อนงานของชมรม 
จนได้รับรางวัลดีเด่น ระดับทองคำ ระดับประเทศ ในปี 2565  

(3) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นั้น เป็นโครงการที่มุ ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเชียงคานด้วย  
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีความเป็นท้องถิ่น และคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของคนเชียงคาน มุ่งพัฒนาให้ครบ
ทุกมิติ โดยกระบวนการดำเนินงานด้วยการสร้างให้คุณค่าและความสำคัญของเครือข่ายในท้องถิ่น  
ทั้งภาครัฐ ส่วนราชการ ได้แก่ อำเภอเชียงคาน เกษตรอำเภอ กศน.เชียงคาน สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
เชียงคาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยและโรงเรียนในสังกัด โดยโรงเรียนร่วมดำเนินการจัดทำ
โครงการมัคคุเทศก์น้อย สร้างมัคคุเทศก์น้อยให้กับชุมชน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น และสามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวได้ มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือในการบูรณาการทรัพยากร
การพัฒนาร่วมกัน (ปี 2564 MOU กับ กศน.เชียงคาน, สภ.เชียงคาน) นอกจากนี ้ยังขยายเครือข่ายไปยัง
ท้องถิ ่นใกล้เคียงเพื ่อร่วมจัดทำแผนขับเคลื ่อนนโยบายพัฒนาการท่องเที ่ยวเชียงคาน  ได้แก่ ทต. 
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย อบต.เชียงคาน อบต.นาซ่าว อบต.ปากตม และทต.เขาแก้ว 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสานพลังเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง

เสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (เครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเชียง
คาน) ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที ่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ เครือข่ายใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นฐานในการ
ดำเนินการ มีการวางแผนการดำเนินงานเพ่ือจัดลำดับความสำคัญของเคสที่จะได้รับความช่วยเหลือ ยิ่งไป
กว่านั้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการทุกคน ได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เช่น  
มีผู้ดูแล มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง เป็นต้น 

(2) โครงการพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบล
เชียงคาน อันเกิดจากการดำเนินงานของโครงการฯ และมีแผนการดำเนินงานที่เด่นชัด ตามยุทธศาสตร์
ของโครงการ ใช้เครือข่ายในการดำเนินงานและสามารถสร้างเครือข่ายไปยัง อปท.ข้างเคียง เพื่อร่วม
ดำเนินงานป้องกันยาเสพ ยิ่งกว่านั้น กลุ่มเยาวชนที่เป็นสมาชิกของโครงการสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมเองได้ อีกทั้งยังนำกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ไปเผยแพร่และรณรงค์ที่
แหล่งท่องเที่ยว ถนนคนเดินเชียงคาน และมีผลิตภัณฑ์ของชมรมเพ่ือจำหน่าย เช่น ตุง กระทงผาสาดลอย
เคราะห์ เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว สร้างรายได้เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมของชมรม โดยลดการพึ่งพา
งบประมาณของส่วนราชการ 

(3) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ช่วยเกิดผลลัพธ์ที่เด่นชัด คือ 1) เกิดความร่วมมือของเครือข่ายการพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยว ให้กระจายไปสู่ชุมชนใกล้เคียง เครือข่ายได้ร่วมเป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของโครงการ 
มีส่วนร่วมตั ้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนดำเนินงาน ไปถึงการร่วมถอดบทเรียน  
2) เทศบาลตำบลเชียงคาน ให้ความสำคัญกับเครือข่ายในพื้นที่สูงมาก โดยเฉพาะกลุ่มปราชญ์ชาวบ้าน 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน กลุ่มเด็ก โรงเรียน กลุ่มธุรกิจโรงแรม เพ่ือเป็นเจ้าภาพร่วมกับ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความยั ่งยืนของการดำเนินงาน 3) เกิดนวัตกรรมทางสังคม “เชียงคานนิยม” ที ่มุ ่งเน้นให้เกิด 
การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยประชาชนและภาคส่วนต่างที่มีส่วนร่วมนั้นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ ร่วมกันหวงแหนรักษาเนื่องจาก
เป็นผลผลิตที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 
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5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
การบูรณาการเครือข่ายเพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม 

เพ่ือกระตุ้น เศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ส่งผลต่อเครือข่ายชุมชนได้รวมกลุ่มกันเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ ่นด้วยการอนุรักษ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ ่นเชียงคานจนเกิดนวัตกรรมเส้นทาง 
การท่องเที่ยว (ปั่นชมวิถี ล่องนทีชมธรรมชาติ) ให้ชุมชนมี รายได้เสริมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ Covid -19 และปี 2564 เทศบาลตำบล เชียงคานผ่านการคัดเลือกเป็น โครงการนวัตกรรมใน 
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการ  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับ
รางวัลที่ 1 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียงคานนิยม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น สำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (ประกาศเมื ่อวันที่ 1 ก.ย.2565)  ได้รับรางวัล เป็น 1 ใน 
100 ของโลก ที่ “รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลก (Sustainable Destinations 2020) 
ปี 2563 จาก Green Destinations Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์  
 
 

 
1. ช่ือ (อปท.) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม 
3. ท่ีตั้ง 338 ถนนหมื่นหาญ ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางเจนจิรา นามอ่อน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 089-

9124844 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) โครงการฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี APPCEF Model 
 โครงการฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี APPCEF Model 

เป็นโครงการที่จะป้องกัน รับมือและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีผ่าน  
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยมุ่งเน้นที่จะป้องกันการเกิดน้ำท่วม รับมือการเกิดน้ำท่วมและการ
แก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยปกติแล้วพื้นที่เขตเทศบาลเมือสุพรรณบุรีเป็นที่ที ่เสี ่ยงและเกิด
อุทกภัยน้ำท่วมทุกปีเนื่องจากมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านกลางเมือง เป็นที่รองรับน้ำจากทางจังหวัดกาญจนบุรี 
อีกทั้งยังมีปัญหาเขื่อนกระเสียวที่อยู่เหนือแม่น้ำท่าจีนเกิดชำรุดอาจไม่สามารถรองรับน้ำได้ ซึ่งนั้นจะ

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
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ส่งผลให้เมืองสุพรรณบุรีโดนมวลน้ำจากหลากหลายทิศทางพัดเข้ามาจนก่อให้เกิดน้ำท่วม จากการประสบ
ปัญหาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีจึงมีแนวคิดที่จะหาทางออกจะ ทำอย่างไรจึงจะป้องกัน
น้ำท่วมได้ ทำอย่างไรจึงจะสามารถรับมือน้ำท่วม และให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดได้ และทำอย่างไรจึง
จะสามารถแก้ไขและเยียวยาผู้ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที จากคำถามก่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้าจน
นำไปสู่แนวคิด “ทำอย่างไรก็ได้ให้ของเหลวอยู่ในระดับเดียวกัน” เพ่ือให้สามารถระบายน้ำออกจากเมือง
ได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดเป็นเทคนิคการล้อมล้ำ เพื่อป้องกันและรับมือปัญหาน้ำท่วมผ่านกระบวนการ 
APPCEF Model อันเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจากหลากหลายฝ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ ทำให้จากสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2564 ที ่ผ ่านมาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้รับ 
ความเสียหายน้อยลงมาก ตลาดที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจทั้ง 2 แห่งของเทศบาลไม่ได้รับความเสียหายแม้  
แต่น้อย 

 
(2) โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2  
 โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือให้เด็กและ

เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเล่ย์บอลได้รับโอกาสทางการศึกษา
และการพัฒนาทักษะกีฬา โดย อปท.จะส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในสังกัด คือ โรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ไชนาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีการนำหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล
บรรจุเป็นหลักสูตท้องถิ่น มีการประกาศให้ใช้โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งให้มีการจัดการเรียน
การสอนแบบหลักสูตรด้านความเป็นเลิศทางกีฬาวอลเล่ย์บอลให้กับนักเรียนโควต้า ซึ่งทางเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีมีการดำเนินงานสนับสนุนให้โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เป็นโรงเรียนประจำ (กิน นอน) 
สำหรับนักเรียนในโครงการโควต้านักกีฬาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายในทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ
เด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน มีโอกาสและอนาคตที่ดีตามศักยภาพ
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพ่ือลดช่องว่างทางการศึกษา โดยปัจจุบันมี
การนำโครงการนี้เข้าบรรจุในแผนการดำเนินงานของ อปท. เป็นที่เรียบร้อยเพ่ือให้เกิดการดำเนินงานและ
การพัฒนาที่ต่อเนื่อง 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี APPCEF 

Model มีวิธีการและกลไกการดำเนินงาน โดนสามารถแสดงให้เห็นได้ตามตารางต่อไปนี้  
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APPCEF Model วิธีการ กลไก 

A – Arrangement 
การเตรียมความพร้อม 

มีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันและรับมือน้ำท่วมผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและการ
ร่วมออกแบบแนวทางการดำเนินงาน 

โดยใช้กลไลการมีส่วนร่วม
ร ะ ห ว ่ า ง  อ ป ท . แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

P – Participation 
การมีส่วนร่วม 

• ส ำน ั ก ง านป ้ อ ง ก ั น แล ะบร ร เ ท า
สาธารณะภัยสพรรณบุรี สนับสนุนเครื่อง
สูบน้ำ ซึ ่งการวางระบบท่อระบายน้ำใน
คลองในเขตเทศบาล เมืองสุพรรณ มีการ
วางระบบที่เชื่อมกันทุกจุด ทุกคลอง ดังนั้น
จะสามารถวางเครื่องสูบน้ำที่จุดใดก็ได้ใน
การระบายน้ำออกจากเมือง 

• องค์กรชุมชน /คณะกรรมการชุมชน
และผู้นำชุมชน มีการจัดเวรเพื่อลงพื ้นที่
ตรวจตราบริเวณจุดเสี่ยงและพื้นที่ประสบ
ภัยเพื่อแจ้งข่าวให้กับ อปท.  

• ผ ู ้ ประกอบการในพ ื ้ นท ี ่ สน ั บสนุน
งบประมาณค ่ าอาหารกลางว ั นให ้ กั บ
เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานช่วงประสบอุทกภัย 

• ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สนับสนุนถุงยัง
ชีพให้ผู้ประสบภัย 

• กรมทหารราบที่ 19 ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุรี 
สนับสนุนบุคลากรในการบรรจุกระสอบทราย
เพื ่อทำแนวกั ้นน ้ำตามหล ักล ้อมน ้ำของ 
วิศวะกร 

มีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
เ ป ็ น ก ล ไ ก ห ล ั ก ใ น ก า ร
ดำเน ินงานและประสาน
ความร่วมมือจากทุกผ่าย 

P – Plan 
การวางแผน 

มีการประชุมวางแผนจัดทำ แผนรับมือ 
ป้องกันและแก้ไขอุทกภัยร่วมกับหน่วยงาน
และเคร ือข ่ายในพ ื ้นท ี ่  ซ ึ ่ งการจ ัดทำ
แผนการดำเนินงานจะประกอบไปด้วยก่อน

โดยใช้กลไลการมีส่วนร่วม
ร ะ ห ว ่ า ง  อ ป ท . แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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APPCEF Model วิธีการ กลไก 

การเกิด ระหว่างและหลังการเกิดอุทกภัย 
เกิดเป็นแผนอุทกภัยสุพรรณบุรี 2564 

C – Communication 
การติดต่อสื่อสาร 

เป็นการสื่อสารระหว่าง อปท.กับคนทำงาน 
และ อปท. กับ ผู้ประสบภัย เพ่ือให้สามารถ
ทำงานและให้การช่วยเหลือเยียวยาได้
อย่างมันท่วงที โดยการสื ่อสารจะเป็น
ล ั ก ษ ณ ะ 
การส ื ่อสารสองทาง ค ือม ีการสนทนา
โต ้ ตอบได ้ ผ ่ าน  Line และการต ั ้ ง จุ ด
อำนวยการให้การช่วยเหลือตามสถานที่
ต่างๆ  

มีกลไกการดำเนินงานคือ 
อปท.และภาคประชาชน 
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย 
คณะกรรมการชุมชน ผู้นำ
ชุมชน อสม. และประชาชน
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ 

E – Encouragement 
ก า ร ส ร ้ า ง ข ว ั ญ แ ล ะ
กำลังใจ 

มีการสร้างขวัญและกำลังใจใน 2 รูปแบบ
คือ 1) การเย ียวยาผ ู ้ประสบภัยอย่าง
รวดเร็วและทันท่วงที และ 2) การยกย่อง
ชมเชยคนทำงาน  

โดยใช้กลไลการมีส่วนร่วม
ร ะ ห ว ่ า ง  อ ป ท . แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

F – Full Time 
การทำงานเต็มเวลา 

มีการดำเนินงานเต็มเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งการจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและการ
รับเรื่องร้องทุกข์ 

โดยใช้กลไลการมีส่วนร่วม
ร ะ ห ว ่ า ง  อ ป ท . ภ า ค
ประชาชน ประกอบด้วย 
คณะกรรมการชุมชน ผู้นำ
ชุมชน อสม. และประชาชน
ทั่วไปที่ได้รับผลกระทบและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
(2) โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2 มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที ่มี

ความหลากหลายในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสแต่มีความสามารถ
ทางด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล อาธิ สมาคมกีฬาวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยที่เป็นหน่วยงานหลักใน  
การสนับสนุนนักกีฬาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสในการเชิญเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันที่ทาง
สมาคมฯจัดข้ีน นอกจากนั้นทางสมาคมฯยังเป็นตัวกลางในการประสานงานกับเครือข่ายต่างประเทศเพ่ือ
นำนักกีฬาไปแข่งขันในประเทศใต้หวันและมาเลเซียอีกด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในต่างประเทศได้ นอกจากนั้นยัง
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มีเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนองค์ความรู้และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน คือ โรงเรียน
สาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว ิทยาเขตกำแพงแสน ที ่สนับสนุนองค์ความรู ้และรูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษความเป็นเลิศด้านกีฬาวอลเล่ย์บอล และมหาวิทยาลัยรังสิตที่มอบ
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรให้กับนักเรียนโควต้าฯ โดยการทำ MOU ของมหาวิทยาลัยและเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี อีกทั้งทางสโมสรวอลเล่ย์บอลอาชีพ สโมสรวอลเล่ย์บอลหญิงโปรเฟค VC ก็มีส่วนร่วมใน 
การรับนักกีฬาเข้าไปอยู่ในสังกัดสโมสรเพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพ และสถานประกอบการในพื้นที่ที่ให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ในโครงการ จะเห็นได้ว่าโครงการปั้นดินให้เป็นดาว 
ภาค 2 เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาและลดช่องว่างของเด็กที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา ให้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส ที่มีความสนใจและมีความสามารถ
พิเศษทางด้านกีฬาให้ประสบความสำเร็จตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก
และเยาวชนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากการดำเนินโครงการทั ้ง 2 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นที ่ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีความโดดเด่นที ่เป็นทั ้งนวัตกรรมและบทเรียนที ่ด ีต่อ  
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

(1) โครงการฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี APPCEF 
Model เป็นการนำแนวคิดตามหลักวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ในในการรับมือ ป้องกันการเกิดอุทกภัยผ่าน
นวัตกรรม APPCEF Model คือ การล้อมน้ำโดยการวางกระสอบทรายตามหลักวิศวกรรม สามารถ
อธิบายได้ดังนี ้

1) เริ่มจากการบรรจุทราย ¾ ของกระสอบ ใช้วิธีการเย็บปิดปากกระสอบแทน
การมัดจุกเพ่ือให้กระสอบทรายหนาแน่น  

2) การวางกระสอบทรายจะต้องห่างจากตัวอาคารประมาณ 2 เมตร เพื่อไม่ให้
เกิดแรงจากแนวกระสอบทรายกระทบต่อตัวอาคารได้ และห้ามปูแผ่นพลาสติกไว้ใต้กระสอบทรายเพราะ
จะทำให้กระสอบทรายลื่นไถลลงมาได้  

3) จากนั้นให้มีการเตรียมหน้าดินชั้นล่างให้ลึกประมาณความหนาของกระสอบ
ทราย 1 กระสอบ ส่วนความกว้างเท่ากับกระสอบทราย 2 กระสอบ เพ่ือให้แนวกระสอบทรายและพ้ืนดิน
มีความม่ันคงแข็งแรง  

4) ซึ่งการวางกระสอบทรายควรวางในแนวนอนหรือขนานไปกับทิศทางการไหล
ของน้ำ ห้ามวางแนวตั้งหรือขวางทิศทางการไหลของน้ำเพราะจะทำให้กระสอบทรายพังทลายลงอย่าง
ง่ายดาย ส่วนปากกระสอบทรายนั้นจะต้องหันไปในทิศทางตรงข้ามกับกระแสน้ำ  
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5) โดยการวางกระสอบทรายในชั้นแรก จะต้องเริ่มจากวางถุงแรกก่อนแล้วนำถุง
ที่สองมาวางทับที่ปากของถุงแรกที่ไม่มีทรายบรรจุ วางแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ความยาวที่ต้องการ เมื่อวาง
เรียงชั้นแรกเสร็จแล้วให้เดินขึ้นไปด้านบนเพ่ือกดให้แนวกั้นน้ำมีความหนาแน่นและม่ันคง  

6) ส่วนในชั้นต่อๆ ไปให้วางกระสอบทับรอยต่อของกระสอบชั้นล่างหรือวางแบบ
สับหว่างกัน โดยจัดเรียงชั ้นกระสอบทรายเป็นสามเหลี ่ยมพีระมิดเพื่อจะได้รับแรงดันของน้ำให้ได้ 
มากที่สุด โดยส่วนของฐานจะต้องกว้างกว่าความสูง 3 เท่า  

ซึ่งการจัดวางกระสอบทรายลักษณะนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถกั้นน้ำได้ 
ประกอบกับการดำเน ินงานผ่านนวัตกรรมกระบวนการ APPCEF Model อันได้แก่ การเตร ียม 
ความพร้อม การมีส่วนร่วม การวางแผน การติดต่อสื่อสาร การสร้างขวัญและกำลังใจ และการทำงานเต็ม
เวลา ทำให้การดำเนินงานการรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างมาก อันจะเห็นได้จากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม ได้มีการทำ MOU เพื่อนำโมเดลการทำงานรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยนวัตกรรม APPCEF Model ฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานกับพ้ืนที่อ่ืนๆ  

(3) โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2 เริ่มต้นจากการที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล  
มีการจัดการศึกษาในระดับมัธยมต้นเท่านั้น จึงได้เปิดการเรียนการสอนให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษาในระดับ
มัธยมปลายขึ้น และเมื่อจัดการศึกษาในระดับมัธยมปลายแล้วจึงต้องการที่จะพัฒนาเด็กเพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ ในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างไร จึงหันมาพัฒนาศักยภาพเด็ก
ทางด้านการกีฬา เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล ผลผลิตของเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรีก็สามารถสร้างนักกีฬาทีมชาติ และนักกีฬายุวชนทีมชาติ แต่ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้น
ไม่ได้มองถึงเรื ่องการส่งเสริมทางด้านกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพียงส่วนที ่เสริมเข้ามาให้เด็กมี
ความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเป็นความสามารถเฉพาะตัว แต่สิ่งที่ต้องการจะให้เด็กได้รับจริงๆ 
คือ การที่เด็กด้อยโอกาส เด็กท่ีไม่ได้ศึกษาต่อ มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และเข้าถึงการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่าน  
การทำบันทึกข้อตกลง MOU ในการรับนักเรียนโควต้าเข้าศึกษาต่อและได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
จากการดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่ม
องค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ 

(1) โครงการฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วยเครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี APPCEF Model 
เขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9.013 ตร.กม. ครอบคลุม 14 ชุมชน และตลาดสดเทศบาล 4 
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แห่ง ซึ่งจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ปี 2564 ที่ผ่านมา โดยจากการดำเนินโครงการฯ ของเทศบาล
เมืองสุพรรณบุรี สามารถควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมได้ใน 12 ชุมชน ส่วนอีก 2 ชุมชนเป็น
พ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับแม่น้ำท่าจีน แต่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจคือตลาดสดเทศบาล 4 
แห่ง ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ นอกจากนั้นยังมีการถอดบทเรียน APPCEF Model ให้เป็นแนวทางการ
รับมือ ป้องกันและแก้ไขการป้องกันน้ำท่วมในอนาคต โดยการจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น อุทกภัยกับการ
แก้ปัญหาของเมืองสุพรรณ มีการเปิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
สุพรรณบุรี 4 แห่ง โดยในหลักสูตรจะประกอบด้วยสาเหตุการเกิดอุทกภัย การรับมือกับอุทกภัย และการ
ป้องกันแก้ไข อีกทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จังหวัดนครปฐม ได้มีการทำ MOU เพื่อนำโมเดลการ
ทำงานรับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนวัตกรรม APPCEF Model ฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วย
เครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี เป็นแนวทางในการดำเนินงานกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 

(2) โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2 ผลของการดำเนินโครงการ คือ นักเรียนใน
โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2 ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือการเข้าไปอยู่ในสังกัดสโมสรกีฬาอาชีพที่มี
ชื่อเสียง พร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นไป นักเรียนใน
โครงการได้เป็นผู้เล่นของสโมสรวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก นักเรียนใน
โครงการได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติ และเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติ และจากการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการสนับสนุนทางด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
ไม่มี 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำเวียงสา  
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวชัชรี ยอดมงคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ เบอร์โทร 086-9197958 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลเวียงสา 
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(1) โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(น้ำท่วม) โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลาง 

 เนื่องจากอำเภอเวียงสา เป็น 1 ใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน และอยู่ทางตอนใต้
ของจังหวัดน่าน เป็นแหล่งรับน้ำแหล่งสุดท้ายของจังหวัดน่าน ทั้งแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาทั่วทั้ง
จังหวัด ก่อนจะไปไปสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากบริบทพื้นที่ของอำเภอเวียงสา มีลักษณะเหมือนแอ่ง
กระทะ ประกอบด้วย 17 ตำบล และมี 7 ตำบล ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 
แห่ง คือ เทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลกลางเวียง เทศบาลตำบลขึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่
น่าน องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง องค์การบริหารส่วน
ตำบลส้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว ต้องเผชิญปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเกือบทุกปี โดยเฉพาะ
พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสาเป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเวียงสา เป็นเส้ นทาง
คมนาคมหลักของจังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแม่น้ำทั้ง  3 สาย สร้างความเสียหายแก่
ทรัพย์ส ินของประชาชนในอำเภอเว ียงสาเป็นอย่างมาก ทั ้งบ้านเร ือนราษฎร  พื ้นที ่การเกษตร 
โบราณสถาน สถานที่ราชการ ธนาคาร สถานประกอบการ ตลาด ร้านค้าในชุมชน และยังทำให้ประชาชน
ในพ้ืนที่อื่นๆหลายตำบล และอำเภอใกล้เคียงทางตอนใต้ เช่น อำเภอนาน้อย และ อำเภอนาหมื่นได้รับ
ผลกระทบด้วย ซึ ่งมีม ูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาทประกอบกับประชาชนในพื ้นที ่ขาด  
การเตรียมพร้อมและรอรับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว รวมทั้งท้องถิ่นเทศบาลขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางสว่น
เป็นผู้ประสบภัยเอง เทศบาลตำบลเวียงสาจึงได้ของบประมาณจากส่วนกลางในการจัดสร้างคันป้องกันน้ำ
ท่วมพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสา จำนวน 280 ล้านบาท และได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 250 
ล้านบาท 

(2) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามวิถีพอเพียง 
 เทศบาลตำบลเวียงสา ได้นำแนวคิดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือภาคครัวเรือน 

วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และองค์กร นำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero 
waste) ตามหลักการ 3 Rs (Reduce ลดการใช้,Reuse ใช้ซ้ำ,Recycle นำกลับมาใช้ใหม่) ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้วยความเต็มใจในการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ โดยยึดหลักการ “ผู้สร้างขยะ 
ต้องเป็นผู้จัดการขยะด้วยตนเอง” จึงมีการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วัด 
องค์กรภาคประชาชน และประชาชน ตามแนวคิด “ชุมชนปลอดขยะ” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จาก
กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

 การเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับ 
การบริหารจัดการขยะของชุมชน ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ศูนย์นี้เป็น“ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
325 

การจัดการขยะชุมชนตามวิถีพอเพียง เทศบาลตำบลเวียงสา” เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลเวียงสาเป็น
ชุมชนเมือง บ้านเรือนบางส่วนเป็นตึกแถว ทำให้มีข้อจำกัดด้านพ้ืนที่ในการจัดการขยะ ดังนั้นศูนย์เรียนรู้
แห่งนี้จะเป็นจุดรวบรวมขยะทุกประเภทจากชุมชน ดังนี้ 

 - ขยะเปียก มีจุดรองรับขยะเปียก ทั้งในส่วนของเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ วัชพืช
ต่างๆ ได้แก่ ถังขยะเปียกรักษ์โลก, เสวียน, บ่อปุ๋ยหมัก ที่สามารถรองรับเศษวัชพืชและกิ่งไม้จากภาค
ครัวเรือน โดยการใช้เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ และเศษผักผลไม้ยังสามารถนำเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไส้เดือน
ดิน โดยผลผลิตของขยะเปียกทั้งหมดสามารถนำกลับมาใช้ทำเป็นปุ๋ยในการบำรุงดินและพืชให้แก่ชุมชน 
ดำเนินกิจกรรมนี้โดยกลุ่มปุ๋ยหมักเทศบาลตำบลเวียงสา ที่มีการดำเนินงานระหว่างเทศบาลตำบลเวียงสา
และประชาชนในพื้นที่ ศูนย์นี ้ยังเป็นศูนย์สาธิตด้านเกษตรเชิงนิเวศน์และเกษตรปลอดสารพิษให้แก่
ประชาชน ถือเป็นการสร้างผลผลิตธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน เป็นตัวอย่างของ 
“โครงการตู้อาหารรอบบ้าน” ลดการสร้างขยะจากร้านค้า ประหยัดค่าใช้จ่าย ครอบครัวมีรายได้  
มีสุขภาพดีจากการรับประทานอาหารจากพืชผักปลอดสารพิษ 

 - ขยะรีไซเคิล ได้จัดทำจุดรองรับขยะรีไซเคิล ทั้งท่ีได้จากการบริจาคจากชุมชนและ
จากกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ขยะรีไซเคิลแลกผักสวนครัวจากศูนย์เรียนรู้ฯ โดยชุมชนและโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ สามารถนำขยะรีไซเคิลมาใช้ซ้ำ ดัดแปลง และประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน ของตกแต่ง ภาชนะ
ปลูกพืชผัก ส่วนขยะรีไซเคิลที่เหลือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 

 - ขยะอันตราย มีการจัดทำจุดรองรับขยะอันตราย โดยจัดเก็บจากชุมชนทุก 1 เดือน 
เพ่ือรวบรวมส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำส่งบริษัทในการกำจัดให้เกิดความปลอดภัยตามหลัก
วิชาการ 

 - ขยะท่ัวไป ศูนย์เรียนรู้ได้ดำเนินการกิจกรรม “ถุงขยะแลกต้นไม้ลดร้อน” ซึ่งเป็น
ถุงปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการขอรับบริจาคถุงพลาสติก ถุงขนม แก้วน้ำพลาสติกใช้แล้วทิ้งจาก
ภาคครัวเรือน โรงเรียน และร้านค้าในชุมชน นำมาเพาะพันธุ์ต้นไม้ พืชผักสวนครัว และมอบกลับคืนสู่
ชุมชน มีการขยายผลในการนำถุงพลาสติกมาแลกปุ๋ยและน้ำหมักจากไส้เดือนดิน รวมถึงผักปลอดสารพิษ
ภายในศูนย์ฯ ทั้งนี้ได้นำแนวคิดนี้ให้ครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด และโรงเรียนร่วมดำเนินการ  
เป็นการลดปริมาณขยะทั่วไปที่เทศบาลตำบล เวียงสา รวบรวมไปกำจัด รวมทั้งเป็นการสรรค์สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและคลังอาหารในชุมชน 

 1. ชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะโดยภาคประชาชน คือ 
ชมรมจักรยานบ้านกลางเวียง กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กเยาวชน และชมรม อสม. ใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลเวียงสา เน้นให้ทุกครัวเรือนมีการจัดการขยะ และเชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
การจัดการขยะชุมชนตามวิถีพอเพียง เทศบาลตำบลเวียงสา เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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 2. การให้ความรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในด้าน 
การจัดการขยะตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เน้นจัดการขยะก่อนการทิ้งขยะตามประเภทขยะ 
ให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่ การปฏิบัติตามหลักการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 

  3. แกนนำประชาชนร่วมประชุมวางแผนหารือ กำหนดทิศทาง และริเริ่ม  
แนวทางการจัดการขยะในชุมชนร่วมกัน มุ่งเน้นการลดการเกิดขยะ และจัดการขยะตามหลัก 3Rs คัด
แยกขยะตามประเภทตั้งแต่ต้นทางในภาคครัวเรือน วัด ร้านค้า และองค์กร เชื่อมโยงชุมชนกับศูนย์เรียนรู้ 
และการพัฒนา ติดตามประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

(3) โครงการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เทศบาลตำบลเวียงสา 
 จากการที่เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสา เป็นชุมชนเมือง ทั้งนี้วัยแรงงานส่วน

ใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขายและบางส่วนจะไปทำงานต่างจังหวัดและในเมืองใหญ่ต่างๆ ทำให้ประชากร
ที่อาศัยในเขตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ ในจำนวนนี้
เป็นคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิง ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีจำนวนผู้รับบริการจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  

 ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน จึงได้ทำการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับ
การฟื้นฟู เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีถือเป็น 
การพัฒนารูปแบบการให้การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพตามแนวทาง Community Based Rehabilitation (CBR) ซึ่งมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ
สามารถให้การดูแลสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นับได้ว่าเป็น
โครงการที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฐานรากได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่ 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า จุดร่วมของกลไกการปฏิบัติงาน คือ การจัดทำ

บันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่างภาคีเครือข่าย เน้นการใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน เน้น
การช่วยเหลือเชิงรุก และการดูแลเป็นองค์รวม มี่รายละเอียดดังนี้ 

1. มีการกำหนดกระบวนการการดำเนินงานในทุกขั้นตอน เพื ่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่อง 

2. มีการวางแผนการดำเนินงาน การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีการประชุม
ร่วมกันขององค์กรภาคีเครือข่ายทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และมีการกำหนด  
ความรับผิดชอบและหน้าที่ในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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3. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงาน 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4. สร้างระบบการสื่อสารและเครือข่ายการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ  
5. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 
6. ดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ รวมถึงการศึกษาถึงปัจจัยภายนอก 

โอกาส และภัยคุกคามหรือข้อจำกัดในพ้ืนที่ เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงาน 
7. ดำเนินการวางแผนการพัฒนาผ่านการประชาคมหมู่บ้านและตำบล โดยการมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนในชุมชน 
5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(น้ำท่วม) โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลาง 

 โครงการ “เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ำท่วม) โดยชุมชนท้องถิ่นเป็น
ศูนย์กลาง” ของเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดน่าน ที่มีการ
รวมตัวกัน ของ 8 อปท. ใน 7 ตำบล จัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์ดำเนินงานป้องกันภัยพิบัติอำเภอเวียงสา 
และใช้สถานที่ของเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ประกอบกับชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสา มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานด้านภัยพิบัติชุมชน ขึ้น โดยชุมชนเอง เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงภัยในพื้นที่ ด้วยพลังของชุมชนเอง โดยการกำหนดบทบาท หน้าที่ และทีมงานของ
แต่ละฝ่ายงาน ตามโครงสร้างที่ชุมชนกำหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถบูรณาการ
กับทุกภัยที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามวิถีพอเพียง 
 1) ปริมาณขยะท่ีลดลงส่งผลให้เทศบาลตำบลเวียงสา สามารถจัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนตามวิถีพอเพียง เทศบาลตำบลเวียง

สา เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทั้งในด้านการบริหารจัดการขยะทุกประเภท การสร้างสรรค์สังคมแห่ง  
ความพอเพียง แบ่งปัน เอื้ออาทรต่อกัน เกิดความสามัคคีในชุมชน มีสำนึกรักชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง 
นำไปสู่ศูนย์เรียนรู้ที่เป็น “คลังอาหารปลอดภัยของชุมชน” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) โครงการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เทศบาลตำบลเวียงสา 
 เทศบาลตำบลเวียงสา มีการวางแผนในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน 

เพื่อให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
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สำนักงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ รวมถึงได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการแพทย์ที่
จำเป็น มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ได้เล็ งเห็น
ความสำคัญและประโยชน์จากนโยบายของกองทุน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่อยู่
ในชุมชนได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ(น้ำท่วม) โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็น

ศูนย์กลาง 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของเครือข่ายฯ 
 - แผนบูรณาการระดับอำเภอ มีเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์ในการลดความเสี่ยงระดับ

ท้องถิ่น 
 - การดำเนินงานในเชิงของการมุ่งแสวงหาความร่วมมือของเครือข่ายฯ สร้างให้

เกิดการให้ความร่วมมือหลายฝ่ายในระดับพ้ืนที่ 
 - การทำงานกับข้อมูลอย่างเข้มข้น และระบบการสื่อสารของเครือข่าย ทำให้

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนล่วงหน้าและข้อมูลความเสี่ยง 
 - อ ัตราการเส ียช ีว ิต จำนวนผู ้ ได ้ร ับผลกระทบ ความสูญเส ียทางเศรษฐกิจ  

ความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบพื้นฐาน ลดลงอย่างชัดเจน 
 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย 
 ชุมชนมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านภัยพิบัติชุมชนขึ้น โดยชุมชนเอง เพื่อใช้เป็น

กลไกในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการกับความเสี่ยงภัยในพ้ืนที่ ด้วยพลังของชุมชนเอง โดยการกำหนด
บทบาท หน้าที่ และทีมงานของ แต่ละฝ่ายงาน ตามโครงสร้างที่ชุมชนกำหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน สามารถบูรณาการกับทุกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งอุทกภัย อัคคีภัย  
ภัยทางถนน และรวมถึงโรคอุบัติใหม่  

 ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับเทศบาลตำบลเวียงสา 

 เทศบาลตำบลเวียงสา ได้สร้างกลไกการทำงานของชุมชนให้เป็นแกนนำใน 
การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดี การหา
แนวทางและกระบวนการจัดการ รวมถึงการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมอย่างมีขั้นตอน การบูรณาการกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จนทำให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ, ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ , ความเสียหายต่อ
สาธารณูปโภค ฯลฯ ลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้เทศบาลตำบลเวียงสา ได้รับการรับรองเป็นชุมชน
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ปลอดภัยระดับนานาชาติ จากองค์การอนามัยโลก WHO ลำดับที่ 405 ของโลก จนทำให้หน่วยงาน 
องค์การต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่ายนักวิชาการจากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้อง ยกระดับให้โครงการ “เตรียม
ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (น้ำท่วม) โดยชุมชนท้องถิ ่นเป็นศูนย์กลาง” ของเทศบาลตำบลเวียงสา  
เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการภัยพิบัติ (อุทกภัย) โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ระดับประเทศ 

(2) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามวิถีพอเพียง 
 1. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพกายท่ีแจ่มใส และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เสริมจากการจำหน่ายปุ๋ยหมัก ขยะรีไซเคิล และ

พืชผักปลอดสารพิษ 
 3. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสา นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลตำบลเวียงสา และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ ได้เกิดการเรียนรู้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิด
การตระหนักถึงหน้าที่สำคัญของการเป็นพลเมืองในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมีวินัยในการบริหาร
จัดการขยะ มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม รักความสะอาด รู้จักการประหยัด รู้คุณค่าของทรัพยากร ใช้ เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ลดการติดเกมส์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด สร้างเด็กที่มีคุณภาพ นำไปสู่ โมเดล “สังคม
เวียงสา น่าอยู่ ปลอดขยะ” ในอนาคต 

 4. กลุ่มผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะครัวเรือน การปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ การดัดแปลงวัสดุรีไซเคิล เพื่อประดิษฐ์ของใช้ในครัวเรือน ถือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยกัน สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี เกิดความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเอง ส่งผลให้ลดภาวะ ติดบ้านติดเตียงในชุมชน ทำให้กลุ่มวัยทำงานสามารถไปทำงานได้อย่างเต็มที ่

(3) โครงการกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เทศบาลตำบลเวียงสา 
 เทศบาลตำบลเวียงสามีการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มสม่ำเสมอ

อย่างต่อเนื่อง แบ่งผู้สูงอายุได้เป็น 3 กลุ่ม ตามความสามารถในการดำเนินชีวิต ได้แก่ กลุ่มติดสังคม กลุ่ม
ติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ซึ่งในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่จำเป็นต้องสนับสนุนบริการด้านสุขภาพและ
สังคม คือกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงมีอาการป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม 

 1. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที ่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องฟื้นฟู
สมรรถภาพ ได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่สะดวก เข้าถึง มีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที ่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับ  
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ม ีสุขภาวะที่ดี ทั้งสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ โดยเป็นภาระของคนในครอบครัวและชุมชนน้อยที่สุด 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 
 

 
เทศบาลเมืองแสนสุข 
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1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวธัญญธร ทุมมาตัน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

เบอร์โทร 089-6183636 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองแสนสุข มีการนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
  เป็นโครงการที่มีการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มี

ความหลากหลาย ตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันในปี 2565 จากสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เมืองแสนสุข 5 สาเหตุที่สำคัญได้แก่ 1) หาดไม่เป็นระเบียบ แออัด มองไม่เห็นวิวทะเล 
2) พื้นชายหาดเต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอย 3) ขยะตกค้าง เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก  
4) มาตรฐานด้านบริการการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการทำมาหากิน ควบคู่กับ  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้มีการดำเนินงานพัฒนา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั ้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ผู ้ประกอบการ นักท่องเที ่ยว จิตอาสา และ
สถาบันการศึกษา เพื่อให้ชายหาดโล่ง ปลอดร้านค้าแผงลอยฯ มีพื้นที่ปลอดร่ม -เตียงเพิ่มมากขึ้น ให้มี
ความหลากหลายของระบบบริการสาธารณะ ประชาชนมีทางเลือกในการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
มีที่จอดรถเพียงพอ ลดปัญหาการจราจร แหล่งท่องเที่ยวสะอาด ขยะลดน้อยลง มีความปลอดภัยและ  
มีสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการและความเป็นธรรม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากโครงการโดดเด่น ของเทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
  การดำเนินงานพัฒนาหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน มีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563) มีการปรับลดขนาดเตียงลงจาก 19 เมตรลดเหลือพ้ืนที่ 16 เมตร  
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   ระยะที่ 2 (พ.ศ.2564)  
 1) มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 
  2) ขยายเขตพ้ืนที่ปลอดร่ม-เตียง  
  3) ปรับลดขนาดพ้ืนที่ให้เช่าเก้าอ้ีชายหาดจาก 250 ตัว เป็น 100 ตัว  
 4) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (จาก 4 แถว เหลือ 3 แถว)  
 5) หยุดประกอบการสัปดาห์ละ 1 วัน (วันอังคาร) 6) แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย

สำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) 
  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2565-ปัจจุบัน) มีการพัฒนาต่อยอดโครงการเมืองท่องเที่ยวที่เอ้ือ

ต่อการมีสุขภาพดีและพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ต่างๆ พัฒนาชายหาดสาธารณะ 
 ในการดำเนินงานมีกลไกที่เป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. เครือข่ายต่างประเทศ ได้แก่ PEMSEA หรือ Partnerships in Environmental 

Management for the seas of East Asia เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อการพัฒนาทางทะเลใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก(ประเทศสมาชิกประกอบด้วยประเทศไทย, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ,ราชอาณาจักรกัมพูชา,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , 
สาธารณรัฐสังคมนิยเวียดนาม, สาธารณรัฐเกาหลี, ประเทศญี่ปุ ่น, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่สร้างสมดุลใหม่ระหว่างการใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรทางทะเลกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

 2. เครือข่ายระดับประเทศ  
  1) กรมทรัพยากรทางทะเลและ เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พรบ.ส่งเสริมและบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

  2) (สทช.2) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่ง
ตะวันออก (ศวบอ.) คุ้มครองป้องกันมิให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับความเสียหาย 

  3) กรมอนามัย/กรมควบคุมโรค ในการขับเคลื่อนหาดปลอดเหล้า บุหรี่ 
  4) กรมการท่องเที่ยว กระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผ่าน  

สื่อออนไลน์ Blogger ด้านการท่องเที ่ยวเพื่อเชิญชวนท่องเที่ยวพื้นที ่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที ่ยว 
(Safety Zone) ที่ยึดหลักด้านความปลอดภัย สุขอนามัย ความเป็นธรรม การให้บริการ และการบริหาร
จัดการที่ด ี

  5) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) การวิจัย และเป็นหน่วยงานกลางใน 
การเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนำคณะผู้วิจัยและองค์ความรู้ในการจัดการ
ขยะพลาสติกมาปฏิบัติการในพ้ืนที่ ภายใต้แผนงานวิจัยท้าทายไทย “ทะเลไทยไร้ขยะ”  
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 3. เครือข่ายในพื ้นที่  ซึ ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4ประเภท ได้แก่ 1. ภาครัฐ  
2. ภาคเอกชน 3. ภาควิชาการ และ 4. ภาคประชาสังคม ดังนี้ 

 

ประเภท หน่วยงาน/องค์กร/บทบาท 
1. ภาครัฐ 1. อำเภอเมืองชลบุรี การดูแลรักษาที ่สาธารณะ การแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการประสานการ
ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ตำรวจภูธรแสนสุข กำกับงานจราจร งานด้านความปลอดภัยและความเป็น 
ธรรมอย่างจริงจัง เพ่ือความยุติธรรมของบ้านเมือง 
3. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง การป้องกันและอนุร ักษ์
ทรัพยากร 
4. สำนักสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสน
สุข, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ควบคุมสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นกำลังเสริมใน
การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร การจัดการการบังคับใช้พรบ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในพ้ืนที่ชายหาด 
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
โอกาสต่างๆ การนำสายไฟลงใต้ดิน 

2. ภาคเอกชน 1. มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ/อุบัติภัยทางน้ำจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการได้รับอันตรายจากสัตว์ทะเลมีพิษ 
2. กลุ่มผู้ประกอบการชายหาดบางแสน จำนวน 9 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเรือสกู๊ต
เตอร์ 2.กลุ่มเก้าอี้ชายหาด 3.กลุ่มห่วงยาง 4. กลุ่มแผงริมทางเดินหินแกรนิต 
5.กลุ่มไก่ย่าง 6.กลุ่มล้อเลื่อน 7.กลุ่มแผงลอยอาหารชายหาดบางแสน 8.กลุ่ม
แผงลอยอาหารสวนหย่อมแหลมแท่น และ 9.กลุ่มผู้ให้บริการนวดแผนไทย 
3. บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
4. เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ในชื ่อการค้า คือ Fest 
(เฟสท์) 
5. บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในชื่อการค้า คือฺ BLeaf 
6. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) หยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหารทุกสาขา
ทั่วประเทศภายใต้โครงการ Say Hi to Bio,Say No to Foam 
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ประเภท หน่วยงาน/องค์กร/บทบาท 

ผลักดันให้เป็นชายหาดปลอดโฟมด้วยการร่วมรณรงค์และให้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ออกแบบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ ้นรูปจาก
กระดาษแผ่นเดียว จึงสามารถบรรจุอาหารทุกประเภทโดยไม่รั ่วซึมและทน
ความร้อนได้ ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ หรือพลาสติกชีวภาพPLA (Polylactic 
acid) ที่ผลิตเป็นถุงสำหรับทิ้งขยะเศษ 
อาหาร 

3. ภาควิชาการ 1. มหาวิทยาลัยบูรพา การให้ความรู้ การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการมี 
ส่วนร่วม  
- งานเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านสุขาภิบาลอาหาร 
- งานสื่อสารความเสี่ยงจากยาสูบและแอลกอฮอล์ 
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้และความปลอดภัย 
- งานสื ่อสารความรู ้ที ่เกี ่ยวกับสิ ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สาธารณสุข 

4 .  ภ า ค ป ร ะ ช า
สังคม 

1. อาสาสมัครท้องถิ ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นแกนนำในการการอนุร ักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในกับชุมชน และการดูแลรักษาทำความสะอาด
พ ื ้ น ท ี ่ ส า ธ า ร ณ ะ  
การเก็บขยะภาคประชาชนโดยการรวมกลุ่มจิตอาสาเก็บขยะชายหาดบางแสน
ทุกวันอาทิตย์ บริเวณชายหาดบางแสน 
2. อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส.ทล.) การต่อต้านการกระทำผิดกฎหมาย 
3. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ทสม.) 
4. ชมรมกู้ชีพทางทะเล “ฉลามขาว” ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ/อุบัติภัยทางน้ำ
จากกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจมน้ำ การเกิดบาดแผล ผื่นคัน การพลัด
หลง (โดยเฉพาะเด็กเล็ก) ตลอดจนการได้รับอันตรายจากสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น 
แมงกะพรุน เม่นทะเลริ้น 
5. อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) สนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการที่กำหนดโดยทางราชการ ด้วยการเฝ้าระวังให้
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการบังคับในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
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6. ประธานกลุ่มผู้ประกอบการชายหาดบางแสน เป็นกำลังเสริมในการเฝ้า
ระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายหาด 

 
 

แผนภาพที่ 5.1 แสดงภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข. 
 
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องเรียน ได้แก่ เว็บไซต์ของเทศบาล กลุ่ม

LINEผู้ประกอบการ ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย โทรทัศน์เคเบิลทีวี และคู่มือการเผยแพร่ให้ความรู้ 
ซึ่งในการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข Facebook
ของเทศบาลเมืองแสนสุข โทร 038-381278 หรือแจ้งศูนย์บริการนักท่องเที ่ยวชายหาดบางแสน  
การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ดำเนินการตามข้ันตอน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแจ้งผลให้
ผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้บริหารทราบ 

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วรายงานผู้บริหารทราบ 
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สำหรับกระบวนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองแสนสุข เน้นให้ภาคีเครือข่าย
เขา้มาร่วมในการจัดการแก้ปัญหา และดำเนินการร่วมกัน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่  

1) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
และจัดระเบียบการใช้พื้นที่ชายหาดหาดสาธารณะ ปี 2563โดยการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย
จำนวน 18 หน่วยงาน  

2) จัดทำผังชายหาด โดยกกองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมชี้แจงนโยบาย 
และซักซ้อมความเข้าใจก่อนการลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดฯ (ปรับผังหาดฯ) ขยายพื้นที่ปลอดร่ม -เตียง 
จากชายหาดสาธารณะพ้ืนที่ 4,230 เมตร จากเดิมพ้ืนที่ปลอดร่มเตียง จาก 399.5 เมตร เป็น 831.2 เมตร  

3) ปรับภูมิทัศน์ฯ โดยการลงพื ้นที ่จัดระเบียบชายหาดสาธารณะ มีการหยุด
ประกอบการทุกวันอังคาร แล้วมีการทำความสะอาด เก็บขยะบริเวณชายหาดร่วมกัน  

4) สำรวจ จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการ สำรวจข้อมูลสถานประกอบการ 
รายเก่ามีฐานข้อมูลการขออนุญาตฯ และรายใหม่ จัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูล
ทะเบียนคุม โดยจัดทำเป็นแฟ้มทะเบียนข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 

5) จัดทำหมุดล็อก/ป้ายชายหาด 
6) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบบริการ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และความต้องการ

นักท่องเที่ยว อาทิ เก้าอี้ชายหาด เป็นแบบบีนแบค จำหน่ายอาหารแผงลอยเปลี่ยนเป็นรถจำหน่าย
อาหารฟรั๊คฟู๊ด การเปลี่ยนแปลงรูปแบบห่วงยางจากสีดำ ให้มีสีสันสดใส รูปสัตว์ต่างๆ การจำหน่ายสินค้า
ของผู้ประกอบการหาบเร่เปลี่ยนเป็นซุ้มมินิมอล 

7) มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 จัดระเบียบช่องว่างระหว่างเตียง
ผ้าใบ 1-1.5 เมตร และการเดินรณรงค์การดูแลตนเอง และการฉีดวัคซีน 

8) การปฏิบัติตามสุขาภิบาลอาหาร สะอาด ปลอดภัย ใส่ผ้าปิดปาก ใส่หมวกคลุม
ผล และสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด เล็บตัดสั้น พร้อมตรวจสอบสุขาภิบาลอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข 

9) การให้บริการและความเป็นธรรม อาทิ อัตราค่าเช่าเก้าอี้ชายหาดบางแสน 
ราคาไม่เกิน 50 บาทต่อตัว ชุดที่นั่งติดริมทะเลสามารถคิดแบบเหมาชุดได้ กำหนดเกณฑ์ราคาสินค้าและ
บริการอย่างเป็นธรรม 

10) การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย โดย 
 - พัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ส่งไปอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารBFSI 
 - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร มีการจัดอบรมให้ความรู้

การสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่าน
การอบรม ตามหลักสูตรที่กรมอนามัยกำหนด และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและผู้สัมผัส
อาหารและสามารถนำไปปฏิบัติ ในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง ทำให้การตรวจประเมินผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร  
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11) เฝ้าระวัง/สุ่มประเมิน มีการตรวจสุขลักษณะตามโครงการตรวจสอบสุขาภิบาล
อาหาร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นประจำทุกปี ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับแผงลอย
จำหน่ายอาหารของกรมอนามัย จำนวน 12 ข้อ หากไม่ผ่านเกณฑ์จะมีการให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุง และ
ตรวจสอบซ้ำจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ฯ 

การบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองแสนสุข 
ซึ่งมีการดำเนินงานจัดการขยะต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ดังนี้ 
1) ต้นทาง โดย (1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจการลดปริมาณ การคัดแยกขยะ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบ (2) การรณรงค์ การสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
พื้นที่สาธารณะ (3) การสร้างกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (4) การออกระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ให้กับผู้ประกอบการชายหาด(5) การติดตาม กำกับดูแล และการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2) กลางทาง (1) การจัดกำลังคน และเครื่องจักรในการทำความสะอาดชายหาด 
และการเก็บขนขยะ ไม่ให้ตกค้างในแต่ละวัน และ (2) การดูแลระบบระบายน้ำ ลอกท่อ ทำความสะอาด 
รวมถึงการติดตั้งทุนดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมขยะ ก่อนปล่อยลงสู่ทะเล 

3) ปลายทาง (1) กำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้อยู่
อาศัยโดยรอบสถานที่กำจัด (2) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการแบบยั่งยืน 

สำหรับการจัดการขยะชายหาด มีการวางแผนการปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
โดยจัดวางกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือจัดเก็บขยะและทำความสะอาดทุกวัน ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 
สภาพภูมิอากาศ และปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ ในแต่ละวันแต่ละเดือน ซึ่งมีความแตกต่างกัน โดย
จัดรอบการทำความสะอาดวันละ 3 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 04.00-08.00 น. รอบที่ 2 เวลา 09.30-
12.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีผู้ประกอบการเอกชนกวาดถนนบางพ้ืนที่ สนับสนุน
กำลังคนของเทศบาลที่ลงจัดการขยะชายหาด 

การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายนั้น ผู้ประกอบการร่วมทำความสะอาด/แบ่งโซน
ทำความสะอาดทุกวันอังคารของสัปดาห์ หมุนเวียนทั้ง 3 หาด การจัดเก็บขยะก่อน -ขณะเปิดบริการ- 
หลังจากนักท่องเที ่ยวกลับลด ละ เลิก การใช้พลาสติกครั ้งเดียว และงดใช้กล่องโฟม ภาชนะโฟม 
บรรจุภัณฑ์ 

นอกจากนี้ยังมีการอบรมผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนเพื่อชี้แจงแนวทาง
นโยบายการจัดการขยะชายหาดบางแสนได้แก่ การลด ละ เลิก การใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การคัด
แยกขยะบริเวณชายหาดบางแสน การใช้พลาสติกที ่ย่อยสลายได้ ในร้านค้านำร่องบริเวณชายหาด 
บางแสน จำนวน 10 ร้าน ให้บางแสนเขตปลอดโฟม (Bang-saen No Foam) 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
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จากโครงการโดดเด่น ของเทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า  มีความโดดเด่นที ่เป็นทั้ง
นวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ดังนี้ 

(1) โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้แก่  
 1) มีแอพพลิเคชั ่น Saensuk Smart living ใช้งานบนมือถือซึ ่งเป็นของทาง

เทศบาล ซึ่งสามารถได้ทั้งในระบบ android และ IOS ซึ่งภายในแอพจะมีเมนูให้ประชาชนสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ติดตามเรื่องราวร้องเรียน สภาพการจราจร ข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสาร
ท้องถิ่น สายด่วนบริการประชาชน ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นต้น  

 2) มีการแต่งตั้งภาคีเครือข่ายเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โดยให้สิทธิเครือข่าย
ในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมด้วยตนเอง และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ให้ภาคี
เครือข่ายมีกำลังใจในการดำเนินงาน และสามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามความถนัดได้ 

 3 ) มีการประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางให้ภาคี
เครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้แก่ แอพพลิเคชั่น การสแกน QR code ป้ายประกาศขนาดใหญ่ เว็บไซต์
เทศบาล กลุ่มไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ และการลงพ้ืนที่ประกาศผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น  

 4) จัดทำประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขโดยกำหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติเพ่ือ
ควบคุมดูแลผู้ประกอบการค้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการสาธ ารณสุข 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้ภาคีเครือข่ายรับทราบ และการจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการค้า เก็บ
ไว้ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และป้ายประกาศ  

 5) การทำบันทึกข้อตกลงMOU ระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย 
การใช้สถานที่บริเวณชายหาดสาธารณะ ผู้ประกอบการ และการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า
และให้บริการ เป็นต้น 

 6) กลยุทธ์เทคนิคการยึดโยงรักษาเครือข่ายของเทศบาลเมืองแสนสุขได้แก่ 1) การ
เชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 2) เชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังปัญหาจากการสะท้อน
ปัญหาของภาคีเครือข่าย และสามารถแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจร่วมกันได้ 3) มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งสอบถามสารทุกข์สุขดิบ 4) เข้าร่วมกิจกรรมของภาคีเครือข่ายที่มีการจัดขึ้น 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

(1) โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 - เทศบาลได้รับความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับจากประชาชนและภาคี

เครือข่ายในการดำเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ ด้วย 
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 - ประชาชนมีความรัก และหวงแหนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกันสอดส่องดูแล เก็บ
ขยะ ทำความสะอาดจนเป็นวิถีชีวิต ที่มีการปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน 

 - เทศบาลมีภาคีเครือข่ายในการดำเนินการ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวชายหาดบางแสน  
 - นักท่องเที่ยวมีความประทับใจที่ได้มาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด สวยงาม 

ปลอดภัย 
 - เกิดวันปลอดร้านค้า ร่ม เตียง สัปดาห์ละ 1 วัน คือ วันอังคาร ซึ่งจะมาร่วมด้วย

ช่วยกันในการทำความสะอาดชายหาดบางแสน 
 - คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ชายหาดบางแสนดีขึ้น 

ภูมิทัศน์สวยงาม เป็นระเบียบ แหล่งท่องเที่ยวสะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ 1) มี
พื้นที่ปลอดร่ม-เตียง มีปริมาณเพิ่มขึ้น 399.5 เมตร เป็น 824 เมตร 2) ปรับเก้าอี้ชายหาดมีการเว้น
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5-2 เมตร จำนวนเก้าอ้ีชายหาดลดลงน้อยกว่า 100 ตัว 

 - ความหลากหลายของระบบบริการสาธารณะ ประชาชนมีทางเลือกในการเขา้ใช้
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อบริการชายหาดจากผู้ประกอบการ มีพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว ใช้บริการและสันทนาการ-ออกกำลังกาย 

 - ตอบโจทย์มาตรฐานแหล่งท่องเที ่ยวยั ่งยืน ในด้านการจัดการสิ ่งแวดล้อม  
การจัดการของเสีย การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการรักษา สิ่งแวดล้อมและความสะอาด พ้ืนที่สีเขียว ความ
ปลอดด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 

 - เกิดการขยายผลโครงการในการถ่ายทอดโครงการนวัตกรรม: โครงการเมือง
ท่องเที ่ยวที ่เอื ้อต่อการมีสุขภาพดี โดย 1) ยกระดับสถานประกอบการ ที ่พัก โรงแรม/ที ่พัก ที ่กิน 
ร้านอาหาร ตลาด Street food น้ำประปา ตู้น้ำหยอดเหรียญ ที่เที่ยว ชายหาด สถานบันเทิง 2) อปท. 
พัฒนาระบบบริการด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อม ตู ้หยอดน้ำเหรียญ ระบบประปา  และ 3) ชุมชน เป็น 
การพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อสม.มีความรอบรู้ 

 - มีการพัฒนาต่อเนื ่อง ด้านเทคโนโลยีแอพพลิเคชั ่น ระบบสารสนเทศเพ่ือ
ให้บริการประชาชนและการจราจร สถานที่จอดรถ และระบบการออกใบอนุญาตที่กำลังพัฒนา (ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่) 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
- เป็นสถานที่ดูงานต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 

สภาพแวดล้อมชายหาด การจัดการขยะ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- สถิติเรื่องร้องเรียน/ปัญหาชายหาดบริเวณชายหาดสาธารณะลดลง 
 ปี 2563 จำนวน 33 เรื่อง (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.63 เมื่อเทียบกับปี 2562) 
 ปี 2564 จำนวน 12 เรื่อง (ลดลงร้อยละ 63.63 เมื่อเทียบกับปี 2563) 
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 ปี 2565 จำนวน 3 เรื่อง (ลดลงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปี 2564) 
- สถิติรายได้เฉลี่ยของประชากรต่อคนต่อปี ตามข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.) 
 ปี 2564 จำนวน 177,501.38 บาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.34 เมื่อเทียบกับปี 2562) 
 ปี 2565 จำนวน 214,764.33 บาท (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.99 เมื่อเทียบกับปี 2564) 
 
- ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยครบถ้วน เพ่ิมข้ึนทุกปี 
 ปี 2562 ร้อยละ 81.60 
 ปี 2563 ร้อยละ 84.01 
 ปี 2564 ร้อยละ 91.85 
- ได้รับรางวัลปี 2563-ปัจจุบัน ดังนี้ 
 ปี 2563-โล่ประกาศเกียรติคุณ หาดบางแสนรักษ์สะอาด สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 

(ชลบุรี) 
- โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ  
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 ปี 2564-ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Health Accreditation: EHA: 1003 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในการจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (แผง
ลอยจำหน่ายอาหาร) 

 ปี2565-ได้รับการรับรองพื ้นที่นำร่องโครงการพื้นที ่ท่องเที ่ยวปลอดภัยสำหรับ
นักท่องเที่ยว  (Safety Zone) สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรมการท่องเที่ยว 

➢ เทศบาล ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่  

(1) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร จังหวัดสงขลา  
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง 999 หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา 90180 
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน  นายธวัช จ ิตณรงค์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เบอร์โทร 

0928889197 

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
340 

5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการเครือข่ายการจัดการสาธารณภัย  
ที่มาของโครงการได้ดำเนินการในการสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสารณภัย 

ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ระหว่าง เทศบาลตำบลกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาล
ตำบลคูหาใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ในรูปแบบของศูนย์
ปฎิบัติการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลกำแพงเพชร  
“ชีวิต 3 ดี ด้วยแผนที่เดินดิน”  

เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการด้วยการสร้างเครือข่ายแกนนำสุขภาพโดยการขับเคลื่อน
งานร่วมระหว่าง อสม. รพ.สต. สาธารณสุข และหน่วยงานระดับชุมชน ภาคประชาชน ในการช่วยกัน
สำรวจ และทำแผนที่เดินดินเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะของชุมชนอย่างเป็นระบบ  

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กลไกและเครื่องมือของทั้ง 2 โครงการ ประกอบด้วย ได้ดำเนินการจากปัญหาของ

ชุมชน ทั้งด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านสุขภาพ ซี่งดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
องค์กรภายในและภายนอก ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือ และ
การดำเนินการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ สร้างเครือข่าย 3 ดีด้วยแผนที่เดินดิน ประกอบด้วย 
สุขภาพดี คุณภาพดี ปลอดภัยชีวิตดี และกระบวนการทำแผนที่เดินดิน ชุมชนตั้งแต่ระดับ แต่ละคน 
ระดับชุมชน ระดับเทศบาลเพื่อดำเนินการรองรับการพัฒนาทางด้านสุขภาพ  

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี  
2564  

โครงการ ความโดดเด่นของ 2 โครงการ คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง
หน่วยงานองค์กรภายนอก และการสร้างเครือข่ายแกนนำในการขับเคลื่อนด้านสุขภาพ 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

จาก 2 โครงการที่นำเสนอ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับการช่วยเหลือจากภัยพิบัติอย่าง
ทันท่วงที และฐานข้อมูลด้านแผนที่เดินที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของคนในชุมชน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 
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ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

➢ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวบุศราภรณ์ สมบัติปัน ตำแหน่ง รองปลัด อบต. เบอร์โทร 

086-9107951 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

ชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม SMART TAMBON 

 ทุกฝ่ายทั้ง อบต. ประชาชน กลุ่มผู้นำในชุมชน รวมไปถึงพระสงฆ์ให้ความร่วมมือ
ในการดำเนอนโครงการเพ่ือให้ผลของโครงการออกมาสมบูรณ์และเป็นรูปธรรม อย่างเช่น พระสงฆ์ที่คอย
ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ให้เทศนาธรรมก็จะพูดคุยเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษประโยชน์และโทษ ว่าหาก
ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษพระก็จะได้กินผักปลอดสารไปด้วย และยังมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความรู้ ใน
ด้านต่างๆ คอยให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการเกษตร  

(2) โครงการมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 ทางอบต.ส้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคนมีการระดมความคิดเพ่ือช่วยเหลือ

ทุกคนในตำบลจึงทำให้เกิดการป้องกันโรคได้ดี รพ.สต. ได้เข้ามาช่วยควบคุมโรค ได้จัดที่รับรองขึ้นภายใน
ชุมชน คัดกรองโรคโควิด19ในตำบล ในชุมชนยังมีการจัดรูปแบบให้อสม.ช่วยติดตามผล และขอความ
ร่วมมือจากคนในหมู่บ้านร่วมกันด้วย รวมไปถึงวัดได้ช่วยขอความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆที่สามารถ
ติดต่อได้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน และให้ความรู้เรื่องโรคโควิด19 เพื่อไม่ให้ชาวบ้านเกิดการตื่นกลัวและ
พร้อมรับมือกับโรคได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสถานที่ในการกักตัว ทั้งอาหาร และนำของที่ผู้มีจิตศรัทธาไป
บริจาคส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากโรคโควิด19พร้อมให้กำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน  
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(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ ฯ 
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ และให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามาปลูกต้นไม้ใน

วัด ให้เกิดการเกษตรแบบผสมผสาน และมีการปลูกไร่ข้าวโพด 
 จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการบริหารจัดการเชิงพื ้นที ่เพื ่อการพัฒนาท้องถิ่ น โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบลส้านเป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก “สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สู ่ช ุมชนที่น่าอยู่” องค์การบริหารส่วนตำบลส้านให้  
ความสำคัญกับการบริหารงานในการทาหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ผู้ประสานงาน ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นผู้
ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายต่างๆ ในทุกๆ ด้านโดยเครือข่ายต่างๆ จะทางานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลส้านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตำบลส้านร่วมกันอย่างเข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า จุดร่วมของกลไกการปฏิบัติงาน คือ  กลไกหลักใน

การทางานในชุมชนคือ การดึงพลังของประชาชนเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไป
ด้วยกันซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไห้มีพลังและมีความเข้มแข็งเป็นการขยายการมีส่วนรว่ม
ไปสู่ความเป็นเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในการรับทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ต่อคนในท้องถิ่นเพื่อนาไปสู่การร่วมคิด ร่วมกัน
วางแผน ร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลส้านในทุกๆด้านทุกๆภาคส่วน การดึงชุมชน  

เข้ามาร่วมมือกันทำงานและดำเนินงานได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว และ  
ยังปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชาวบ้านให้รักบ้านเกิดและผืนป่า “ตำบลส้านอยู ่กันแบบเป็นพี ่เป็นน้อง  
เราทำงานร่วมกันเพื่อการขับเคลื่อนงานที่ดีให้กับประชาชนทุกคนในตำบล” ตำบลส้านยังเป็นชุมชน
ตำบลเข้มแข็งอีกด้วย  

1. ไม่มองปัญหาในชุมชนท้องถิ่นแบบแยกส่วน โดยเสริมสร้างการทางานในลักษณะ
เครือข่ายเพื่ออาศัยองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคีเครือข่ายมาแก้ไขปัญหาแบบ
องค์รวม 

2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมมือ และร่วมแรงกัน 
3. สร้างเสริมเครือข่ายที่เข้มแข็งจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน 

เครือข่ายได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานร่วมกัน 
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(1) โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม SMART TAMBON  

 ให้กลุ่มอสม.เป็นตัวเชื่อมโยงการทำงาน เนื่องจากอบต. หรือ รพสต. ไม่สามารถ
ทำงานเพียงคนเดียวหรือองค์กรเดียวได้ จึงต้องมีการทำงานร่วมกันกับเครือข่าย ทางอบต.ส้านยังมี
เครือข่ายทั้งภาคเอกชน พระ และประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี  
มีการพัฒนาแบรนด์สินค้า การตลาดทำให้เกิดรายได้ให้ประชาชน โดยการส่งสินค้าเข้าไปขายยัง
ห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเมืองได้ 

(2) โครงการมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 ดึงกล ุ ่มอสม.และประชาชนมาทำร ่วมกันกับหลายภาคีเครือข ่าย ในด้าน 

การกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี  
(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ ฯ 
 อบต.ส้านเคยขอโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์พืชไป 3 ปีแล้วแต่ไม่ได้

งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ จนมาถึงในปีนี้เราได้ทุนและได้จัดทำอย่างจริงจัง ซึ่งไม่เกิน 1 ปี  
ก็จะมีแหล่งป่าและแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งตอนนี้เป็นที่ป่าและหญ้าแต่จะเกิดแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ขึ้น
อย่างแน่นอน  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลส้านได้กินอิ่ม นนอนอุ่น สุขภาพดี ซึ่งมีการทำสถิติไว้ในแต่ละปี

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 มาเรื่อยๆจนถึงปี พ.ศ.2565 ซึ่งสถิติเหล่านี้มีผลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นทุกปี 
(1) โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

ชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม SMART TAMBON  
 1. เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและชุมชน เกิดภาคีเครือข่ายสร้างอาชีพใน

ชุมชน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม  
 2. เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ (Young Smart Farmer)  
 3. มีศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษาและเป็นต้นแบบในตาบล  
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 5. มีตลาดรองรับผลผลิตเพิ่มข้ึนและสร้างรายได้ใกับคนในพ้ืนที่  
  - การส่งผักเข้าไปขายในห้างแมคโคร 
  - การบันทึกข้อตกลง MOU ส่งผักให้ทางโรงพยาบาลเวียงสา 
  - การจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดประชารัฐ ธกส.สาขาเวียงสา 
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(2) โครงการมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
 1. มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับการจัดงานพิธีการต่างๆ เช่นงานศพ  

ทำให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ห่างกันและเป็นการสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อลดการติดต่อโรคในพื้นที่ และ
ประชาชนในพื้นท่ีก็เข้าใจและพร้อมปฏิบัติตามาตรการที่ได้กำหนดขึ้น 

 2. มีกองทุนโควิด19 ตำบลส้าน เพื่อให้มีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการและ
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 

 3. มีสถานที่กักตัวแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค 
 4. ประชาชนในตำบลมีการร่วมกันทำหน้ากากผ้า เพื่อใช้และแจกจ่ายในยามที่

หน้ากากอนามันขาดแคลน 
 5. มีด่านชุมชน ที่มีกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้เฝ้ารวังและคัดกรองคนที่เข้ามา

ในชุมชน เพื่อเป็นด่านแรกในการป้องกันโรค 
 6. มีการออกเยี่ยมและติดตามให้กำลังใจแก่ผู้กักตัว 
(3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ ฯ 
 1. เป็นการเพ่ิมต้นไม้และป่า ให้เกิดพ้ืนที่สีเขียวในตำบล  
 2. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ประชาชนตำบลส้านมีคุณภาพดีข้ึนตามสถิติดังนี ้  
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีประเมินจากการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบด้านรวยได้

เฉลี่ยต่อตนต่อปี  
 ปี พ.ศ. 2562 รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 62,527 บาท  
 ปี พ.ศ. 2563 รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 64,321 บาท  
 ปี พ.ศ. 2564 รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 62,627 บาท  
 ปี พ.ศ. 2565 รายได้เฉลี่ย/คน/ปี 68,479 บาท  
2. เป็นชุมชนเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  

 

 

 
1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
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4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวรวิสุดา ทับทิมเทศ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลสักงาม เบอร์โทร 055-745-608 ต่อ 11 (สำนักปลัด) 

5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีที่มาจากข้อมูล

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงามที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง จำนวนเด็กเล็ก 164 
คน ที่ประสบปัญหาสุขภาพในประเด็นน้ำหนักส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ปัญหาเด็กฟันผุ และการเกิด
โรคติดต่อตามฤดูกาลนำมาสู่ประเด็นหารือร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เพื่อหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาและเสริมสร้างสุขภาพเด็กเล็กให้เติบโตเป็นเด็กที ่สุขภาพที่แข็งแรงมีพัฒนาการตามวั ย ด้วย 
การดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคใน 6 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. โครงการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กเล็ก 
 4. โครงการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 
 5. โครงการให้เวลาพัฒนาลูกรัก กิน กอด เล่า เล่น 
 6. โครงการป้องกันโรค COVID-19 และโรคติดต่อ RSV 
 เหตุผลที่โดดเด่น 
 1. เป็นการดำเนินการโดยใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งในการกำหนดกิจกรรม 
 2. การดำเนินโครงการ เกิดขึ้นจากการร่วมคิด ร่วมดำเนินการและร่วมตัดสิน 

ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายรัฐและประชาสังคม โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามเป็น
หน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายดำเนินงาน ได้แก่ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพหรือพื้นที่ อบต.สักงาม โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองเด็กเล็ก 

 3. มีการประเมินผลที่ชัดเจนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  
ผลของการดำเนินกิจกรรมได้รับการติดตามจากผู้ปกครองเด็กเล็ก และการวัดผลจากสถิติการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์เปรียบเทียบก่อนและหลักการดำเนินกิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาในด้านสุขภาพของเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง ได้ 100% (จำนวนเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 164 คน มีพัฒนาการ
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ด้านสุขภาพดีขึ ้น 164 คน) และมีการประเมินผลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 
นครสวรรค์ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประเมินให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลได้รับรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการศึกษา จากกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

(2) โครงการการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน(Emergency Medical Service: 
EMS) กู้ชีพ กู้ภัย 

 เนื่องจากสภาพพื้นที่ของตำบลสักงาม 195 ตารางกิโลเมตร ทำให้ประชาชน
ประสบปัญหาในการได้รับบริการทางสาธารณสุขในประเด็นการกู้ชีพ กู้ภัยล่าช้า ส่งผลต่อความสูญเสียใน
ชีวิต ดังนั้นการดำเนินงานด้านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จึงมี
ความท้าทายทั้งที่เกิดจากระดับนโยบาย ระดับหน่วยงานจนถึงระดับประชาชน ซึ่งมีหลายประเด็นที่
จะต้องนำมาวิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่จำเป็นต้องอาศัย
ข้อมูล/องค์ความรู้เชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 2. สังคมสูงอายุ (Aging society) 
 3. ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 4. กลุ่มเปราะบาง 
 5. ความเข้าใจและเข้าถึงการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน 
 6. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยอื่น 
 ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจการแพทย์ฉุกเฉินไม่ท่องแท้ ทำให้เมื่อได้รับ

บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จึงเดินทางมาโรงพยาบาล ด้วยตนเองโดยมีเหตุผล
หลัก คือ เห็นว่ามาด้วยรถส่วนตัวสะดวกกว่า ไม่อยากเสียเวลารอรถพยาบาล ฉุกเฉิน อาจมาช้า เป็นชว่ง
ภาวะคับขัน ตกใจ ไม่ได้นึกถึงรถพยาบาลฉุกเฉิน ส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดเกี ่ยวกับบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน คือ 1) เข้าใจผิดว่ารถพยาบาลฉุกเฉินใช้รับเฉพาะผู ้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น  
2) เข้าใจผิดว่าการใช้บริการ รถพยาบาลฉุกเฉินต้องเสียค่าใช้จ่าย ด้านทัศนคติพบว่าผู้ป่วยหรือญาติมี
ทัศนคติเชิงลบต่อการเรียกใช้บริการฯ ซึ่งนอกจากการไม่รู้จักระบบ การแพทย์ฉุกเฉินแล้ว สิ่งสำคัญหนึ่ง
คือ ความไม่รู้ภาวะคุกคามของอาการฉุกเฉินนั้นๆ ทำให้ไม่ตระหนักอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้รับ  
การปฐมพยาบาลหรือการดูแลที่ถูกวิธีจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  

 ดังนั้นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่จึงเป็นสาเหตทุี่
ขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามประสานความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์สั ่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดกำแพงเพชร  สำนักงาน
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สาธารณสุขอำเภอคลองลาน โรงพยาบาลคลองลาน ฝ่ายปกครองตำบลสักงาม โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง สายตรวจตำบลสักงาม โรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ตำบลสักงาม กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน (จุดบ้านมอสมบูรณ์) และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการประชาชนเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัย 
การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ความรู้เพ่ือการกู้ชีพกู้ภัย ภายใต้
เป้าหมายร่วมกันคือการกู้ชีพ กู้ภัยที่ฉับพลันทันทีมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสามารถลดความสูญเสีย
ชีวิต และทรัพย์สิน 

 เหตุผลที่โดดเด่น 
 1. เป็นโครงการที่มาจากความร่วมมือระหว่างรัฐ และประชาสังคม  
 2. โครงการมีการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายเพื่อความสะดวกในการประสานงาน

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
 3. มีการบูรณาการร่วมกันในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความรู้สาธารณะ และการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพของระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน มีการใช้เทคโนโลยี OR-Code เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

(3) โครงการปันรักปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
 ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม “ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืน”และแนวคิดการพัฒนาของผู้บริหาร ในการพัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
มุ่งให้ผลประโยชน์ของการพัฒนากระจายไปยังกลุ่มคนทุกกลุ่มในสังคม และในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทาง
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ศาสตร์การพัฒนาอย่างบูรณาการ ตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามจึงมีแนวคิดเพื่อให้เกิดพลังแห่งการช่วยเหลือจากทุกภาค
ส่วนในรูปแบบเครือข่าย มีการบูรณาการทำงานแบบการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนได้ทุกช่วงวัย สร้างความเสมอภาค มีคุณภาพชีวิตที่ดี จากพลังน้ำใจชาวสักงาม การดำเนินการ
ช่วยเหลือเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามจะดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวไม่ได้ จึงมีหน่วยงาน
ที่ร่วมมือกันในการขับเคลื่อน อาทิเช่น กรมทหารพรานที่ 35 สนับสนุนกำลังพลในการปรับปรุงสภาพที่
อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดกำแพงเพชรสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อม
ด้านที่อยู่อาศัย ภาคเอกชน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเงินช่วยเหลือ ส่วนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสักงาม
ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ เพื ่อนำเงินมาสมทบช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส  ทั ้งนี ้ย ังได้รับ 
ความเมตตาจากพระใบฏีฎามานิต ทนันโท เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำขุ ่นพัฒนาราม มอบ ข้าวสาร 
อาหารแห้งที ่ได้ร ับจากการบิณฑบาตให้มา เพื ่อจัดเป็นถุงยังชีพช่วยเหลือผู ้ประสบปัญหา หรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในพื้นที่ตำบลสักงามและอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละหมู่บ้านก็ลงพ้ืนที่
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ให้คำแนะนำ ตรวจสุขภาพ พร้อมให้กำลังใจ ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลสักงาม  
จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดซื้อโลงศพให้กับผู้ยากไร้  

 ความโดดเด่นของโครงการ  
 1. มีการสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม โดยมี

รูปแบบ การสร้างความร่วมมือทั้งแบบเป็นทางการ(การลงนาม MOU ร่วมกัน) และแบบที่ไม่เป็นทางการ 
คือ การร่วมแรง ร่วมใจ การบริจาคเงิน วัสดุ สิ่งของเพ่ือสนับสนุนโครงการ 

 2. การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ขององค์กร หน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้
หลักการให้บริการเชิงรุก เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมสุขอนามัยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ใช้
กลยุทธ์ 3 ดี คือ บริการดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี  

 มีการจัดทำฐานข้อมูลผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ ผู ้ด้อยโอกาส ที่ ต้องได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยมีที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน ในปี 2564 จำนวน 400 คน โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งที่ 400 
คน ได้ร ับการความช่วยเหลือเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื ้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ที ่อยู ่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.1 กลไกการทำงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จึงสร้างกลไกของเครือข่ายการทำงานด้าน

สุขภาพ เด็กเล็กบนพื้นฐานของความรักของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานตนเองมีสุขภาพแข็งแรง 
หน่วยงานด้านสาธารณสุขมีเป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้พัฒนาการที่สมวัย โดยมีองค์การ
บริหารส่วนตำบลสักงามเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักในการดำเนินกิจกรรมใน 2 ภาคส่วน ดังนี้  

    1. ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย 
   - คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   - คณะกรรมการการศึกษาของ อบต.สักงาม  
   - ผู้นำชุมชน  
   - ผู้ปกครอง 
   2. ภาคส่วนราชการ ประกอบด้วย  
   - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสักงาม 
   - โรงพยาบาลคลองลาน  
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   - รพ.สต.หนองน้ำขุ่น  
   - รพ.สต.คลองแขยง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  การลงทุนร่วม 
  1) สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสัก

งาม ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือดูแลสุขภาพเด็กเล็ก จำนวน 
105,395 บาท 

  2) สนับสนุนงานด้านวิชาการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 
นครสวรรค์ ให้ความปรึกษาและดำเนินงานติดตามผล มอบกำลังใจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

  บุคลากรร่วม 
  1) โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น และ

คลองแขยง 
  2) ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการ

การศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของภาคประชา

สังคม และภาครัฐ ได้วางแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กเล็ก โดยผ่านเครื่องมือการลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วม(MOU) การประชุมร่วมกัน ดำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กเล็ก ดังนี้ 

  - กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

  - กิจกรรมให้เวลาพัฒนาลูกรัก กิน กอด เล่า เล่น 
  - กิจกรรมส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
  - กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถพ่อแม่ผู ้ปกครองในการดูแลและส่งเสริม

พัฒนาการเด็กเล็ก 
  - กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโต 
  - กิจกรรมป้องกันโรค COVID-19 และโรคติดต่อ RSV ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 1.3 วิธีการทำงาน 
  1) วางแนวการค้นหาและแก้ไขสุขภาพเด็กเล็ก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
(ภาคประชาสังคม) 
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   2) ประสานของบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กเล็กจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสักงาม (ภาครัฐ) 

    3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ โรงพยาบาลคลอง
ลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง 
เพ่ือขอสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ภาครัฐ) 

   4) ประสานเครือข่ายด้านวิชาการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 3 นครสวรรค์ เป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาเด็กเล็ก
โดยผ่านโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด (ภาครัฐ) 

  5) คืนข้อมูลสะท้อนกลับการดำเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอนไปสู่ประชาชนและ
เครือข่ายผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook, Youtube,Line กลุ่ม 

(2) โครงการการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: 
EMS) กู้ชีพ กู้ภัย 

 การดำเนินโครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน  (Emergency Medical 
Service: EMS ) กู ้ชีพ-กู ้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม มีจุดเริ ่มต้นจากสภาพปัญหาที่
ประชาชนในพื้นที่ตำบลสักงาม ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม รวดเร็วและมีคุณภาพเดียวกัน ทำให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิตและความพิการจากภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยฉุกเ ฉินใน
พื้นที่ตำบลสักงาม นับวันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณจำนวนของประชากรและความรุนแรงจากการ
บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือชีวิต แต่เราสามารถเพิ่มทางรอดของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ 
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คือต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว ณ จุดเกิดเหตุ 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
กู้ชีพ-กู้ภัย เกิดขึ้นมาจาก 2 ประการ คือ ความต้องการของประชาชนในการลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและมาจากการประเมินตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงามในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย ให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
(ความรวดเร็ว,การป้องกันชีวิต) โดยมีศูนย์บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ-กู้ภัย องค์การ
บริหารส่วนตำบลสักงามเป็นผู้ประสานงานหลัก มีหน่วยงานอื่นๆ เป็นเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนใน
ด้านวัสดุอุปกรณ์, องค์ความรู้ และติดตามประเมินผล  

 2.1 กลไกการทำงาน ดำเนินการในลักษณะบูรณาการร่วม (ส่งต่อ, ประสานงาน, 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้)  
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  การจัดทำข้อตกลงร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลคลองลาน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มูลนิธิกู้ภัยสว่าง โดยมีวิธีการประชุมแบ่งหน้าที่ตามภารกิจหลักของ  
แต่ละหน่วยงาน การประสานงานระหว่างการทำงานผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 1669 และเครือข่าย 
Appication Line มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างเครือข่ายผ่านกระบวนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อุบัติเหตุร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 

 2.2 เครื่องมือการทำงาน  
  1. ทีมเจ้าหน้าที่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
  2. มาตรฐานในการปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
  3. ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 
  4. เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 24 

ชั่วโมงระบบ QR-Code ระบุตำแหน่งผู้ป่วยติดเตียง 
 2.3 วิธีการทำงาน 
  ทั้งนี้ทีมเจ้าหน้าที่ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบล 

สักงามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลร่วมกัน โดยใช้ วงจร PDCA (Plan-Do-Cheek-Act)  
  P – การวางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  D – ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคู่มือระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  C – ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องมีการปรับปรุง 

เช่น เครื่องมือในการสื่อสาร, องค์ความรู้ของบุคลากรแล้วดำเนินการปรับปรุงโดยประสานเครือข่ายที่ลง
นามข้อตกลงร่วม 

  A – ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพ โดยนำวิธีการที่ได้ปรับปรุง
แล้วไปวางแผนการดำเนินงาน (วางแผนประสานงาน, วางแผนพัฒนาบุคลากร) 

  ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เป็นผู้ป่วยที่มีอาการคุกคามต่อชีวิต และความพิการของ
ร่างกาย ต้องการความช่วยเหลือและการบำบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทันต่อเวลาเพ่ือ
ลดการสูญเสียชีวิตและความพิการ เป็นความจำเป็นพื้นฐานที่รัฐต้องดำเนินการ ให้ประชาชนโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ มาปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ความสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อยู่ที่การช่วยชีวิต
และการรักษาชีวิตให้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียและความพิการลงได้และ
สามารถลดอุบัติการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที ่สามารถป้องกันได้ ลงให้เหลือน้อยที ่สุด ด้วยระบบ  
ที ่ออกแบบให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้านทั ้งองค์ความรู ้ บุคลากร (ผู ้ปฏิบัติการ) และเครื ่องมือ  
มีประสิทธิภาพ 

(3) โครงการปันรักปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
 3.1 กลไกการทำงาน 
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  การดำเนินโครงการปันรัก ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ขับเคลื่อนโดยบริบทของพ้ืนที่ชนบท ที่มีค่านิยมในเรื่องของความมี
น้ำใจ การทำบุญ ทำทาน มีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่ ทั้งภาครัฐ
ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาคเอกชนที่ต้องการช่วยเหลือสังคม และ
ภาคประชาชนที่ต้องการเห็นเพ่ือนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง 
(MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 13 หน่วยงาน  

  การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร  
  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด

กำแพงเพชร  
  3. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร 
  4. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
  5. สภากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 
  6. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ 
  การสนับสนุนด้านแรงงาน  
  1. กรมทหารพรานที่ 35 สนับสนุนกำลังพลในการปรับสภาพแวดล้อมและ 

ที่อยู่อาศัย 
  2. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามและ

จิตอาสา 
  3. การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์  
  4. สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก 
  5. วัดหนองน้ำขุ่นพัฒนาราม 
  6. ร้านสุวรรณค้าไม้ ร้านติ๋มค้าไม้ และร้านอัญชลีไม้เก่า 
  7. ประชาชนที่ร่วมบริจาคสิ่งของ 
  ความร่วมมือสนับสนุนด้านการดำเนินงาน  
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม  
  2. หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ตำบลสักงาม  
  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม  และ

ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ตำบลสักงาม 
 3.2 เครื่องมือในการทำงาน 
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  - ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลสักงามจากการประชาคม
หมู่บ้านตำบล 

  - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
  - กิจกรรมการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ 

คนพิการ หรือภาคประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจ การทอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้อโรงศพให้กับผู้ยากไร้ทุกช่วงวัย 
การร่วมบริจาคมอบวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นไม้ ประตู หน้าต่าง ปูน อิฐ หิน ทราย เหล็ก 
หลังคา กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้ง จัดเป็นถุงยังชีพนำไปมอบให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสักงาม หรือการรวมกลุ่มของสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสักงามจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีถุงยังชีพ การทอดผ้าป่าขยะเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ซ่อมแซมห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ยากไร้ ร่วมทั้งการร่วมกับชุมชนในการจัดทอดผ้าป่าเพ่ือ
จัดซื้อแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียง และการให้บริการตัดผมให้กับผู้ป่วยติดเตียงตามบ้านโดยชมรมผู้สูงอายุ 

  - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
 3.3 วิธีการทำงาน  
  1) ประชาคมหมู่บ้าน คัดเลือกผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส 
  2) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจ

ผู้สูงอายุ คนพิการและคนด้อยโอกาส เพ่ือการวางแผนจัดสรรทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือ 
  3) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ประสานภาคีเครือข่ายดำเนินการร่วมใน

กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  4) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามและภาคีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์และ

ประเมินผลการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา(องค์กรภายนอก) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้
สถานการณ์ COVID- 19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงามทุกแห่ง  จำนวน 3 
ด้าน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
354 

มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  
ผลแห่งความสำเร็จ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ได้รับการคัดเลือกจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับเกียรติบัตรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 “ด้านการศึกษา” 

ความเป็นนวัตกรรมของโครงการ เกิดจากสาเหตุของปัญหาสุขภาพทางกายที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพบในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยนำ 
Application Thai School Lunch มาใช้ในการจัดเมนูอาหารกลางวันเด็ก Application Kid Diary 
วิเคราะห์พัฒนาการเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ผู ้ปกครองดาวน์โหลด Application Khunlook มาช่วย
สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นกระบวนการคิดใหม่ทำใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ของเด็กเล็กในด้านสุขภาพที่มิใช่สุขภาพกายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงสุขภาพจิต และสภาพทางสังคม
ของเด็กเล็กด้วยการประสานความร่วมมือจาก 2 ภาคส่วน ดังนี้ 

ส่วนราชการ 
1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ 
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลสักงาม 
3.โรงพยาบาลคลองลาน  
4. รพสต.หนองน้ำขุ่น  
5. รพสต.คลองแขยง 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
ภาคประชาสังคม 
1. คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. คณะกรรมการการศึกษาของ อบต.สักงาม  
3. ผู้นำชุมชน  
4. ผู้ปกครอง 
การวัดผลความสำเร็จของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติซึ ่งเป็นมาตรฐานขั ้นต้นที ่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเด็กของประเทศ และคืนข้อมูล
ความสำเร็จของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Facebook, Youtube,Line 
กลุ่ม 
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(2) โครงการการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: 
EMS) กู้ชีพ กู้ภัย 

ความโดดเด่นของโครงการและความเป็นนวัตกรรม 
โครงการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาในเชิงพื้นที่(พื ้นที่

ให้บริการกว้าง 195 ตารางกิโลเมตร เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ฉับพลันทันที โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย โดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ
เครือข่ายภาคประชาชน คือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ประชาชน ในการรับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ประเมินอาการเบื้องต้นแล้วส่งต่อหน่วยงานอื่น เกิดการประสานงานร่วมใน 4 ภาคส่วน ได้แก่ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
2. ส่วนราชการในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เช่น โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล 
3. มูลนิธิกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน (จุดบ้านมอสมบูรณ์) 
4. ภาคประชาสังคม ได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.), อสม, กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
โดยมีวิธีการประชุมแบ่งหน้าที่ตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน การประสานงาน

ระหว่างการทำงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 24 ชม การติดต่อสื่อสารหมายเลข 1669 และเครือข่าย 
Appication Line. 

มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างเครือข่ายผ่านกระบวนการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
อุบัติเหตุร่วมกัน ปีละ 1 ครั้ง 

 
มีการใช้นวัตกรรม ในการลดขั้นตอนในการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ณ  

จุดเกิดเหตุโดยทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งได้รับการอบรมและได้รับใบรับรองจาก
หน่วยงานที่ลงนามร่วมเป็นภาคีเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการสร้าง QR-Code 
วิธีการใช้ถังดับเพลิง การสร้าง QR-Code ระบุตำแหน่งของผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อช่วยการดำรงชีวิตและ 
การเข้าถึงบริการ (Assisted living) ได้ด้วยศักยภาพ 

(3) โครงการปันรักปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม”ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา 

ที ่ย ั ่งย ืน” คำว่า “ตำบลน่าอยู่” หมายถึง การสร้างสังคมเอื ้ออาทร อยู ่อย่างเคารพธรรมชาติมี  
ความเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักดุลยภาพ เสมอภาคของระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมซึ่งกล
ยุทธ์ที่นำมาดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปในวิสัยทัศน์นี้ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการลงทุนทาง
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สังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรงสร้างความเป็นธรรมใน 
การเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตตามปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น คือ ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค  

โดยเฉพาะสำหรับผู ้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ปัญหาด้านปัจจัยสี่ อันได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ซึ่งนับเป็นปัจจัยพื้นฐาน
เบื้องต้นในการดำรงชีวิต และจากการทำงานในเชิงรุกและลงพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 
ทำให้พบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สู งอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ในด้านคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะ ปัญหาด้านปัจจัย 4 อัน ได้แก่ อาหาร 
เครื ่องนุ ่มห่ม ยารักษาโรคและที ่อยู ่อาศัย ซึ ่งนับเป็นปัจจัยพื ้นฐานเบื ้องต ้นในการดำรงช ีวิต  
จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งขาดการดูแล ถูกทอดทิ้ง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ สภาพแวดล้อมดา้น
ที่อยู่อาศัยไม่ได้มาตรฐาน ภาวะการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง ขาดโอกาส ขาดช่องทางในการเข้าถึงสิทธิทางสังคม 
แม้จะมีหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็ไม่เพียงพอต่อสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้จากปัญหาที่เกินศักยภาพทั้งในเรื่องงบประมาณ การติดขัดข้อระเบียบกฎหมายของ
ท้องถิ่น การขาดทรัพยากรด้านกำลังคน การขาดความร่วมมือจากชุมชน จึงทำให้การขับเคลื่อนเพ่ือ
แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพของท้องถิ่นเองได้
นั้น ก่อให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่าง ท้องที่(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วน
ตำบล ) ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการหรือบุคคลที่
ได้รับผลกระทบจากความเก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ คนพิการ ทำให้การช่วยเหลือตรงตามเจตนา วัตถุประสงค์ 
ได้รับพลังแห่งน้ำใจจากชุมชน จากหน่วยงานที่ร่วมไม้ร่วมมือช่วยเหลือกัน จนทำให้ผู้ สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีกำลังใจ มีความเอื้ออาทรต่อกัน สร้างนวัตกรรมต้นแบบแห่งน้ำใจ
ของชุมชนสักงาม และนำไปสู่การเข้ารอบเชิงลึกผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมิน
ของสถาบันการศึกษารางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และ พ.ศ. 2564 (ประเภททั่วไป) จากสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมา

นั้น พบว่า 
(1) โครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครู 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามรับรางวัลพื้นที่ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์  เพื่อเป็นเครื่องหมาย
การตอบแทนแสดงให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพเด็กเล็กที่มีความเป็นมาตฐาน  
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  2. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามได้รับรางวัล องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผล 
การปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขยง ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ตามเกณฑ์การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นต้นแบบ 
การบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ 2565 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม 5 แห่ง ได้มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

  5. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากหน่วยงานอื่น 

 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อเด็กเล็ก, ผู้ปกครอง, ประชาชน  
  1. เด็กเล็ก 164 คน มีสุขภาพด้านน้ำหนัก ส่วนสูง พัฒนาการด้านต่างๆ เป็นไปตามวัย 

ลดการเกิดโรคฟันผุ และได้รับการดูแลในเรื่องของโรคติดต่อและไม่ติดต่อตามฤดูกาลที่อาจเกิดขึ้นได้  
  2. กลุ่มผู้ปกครองมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของเด็กเล็ก 

รู้จักวิธีการดูแลสุขภาพ รักษาสุขภาพได้อย่างถูกวิธีและยังได้เป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพเด็กอย่างเป็น
รูปธรรม  

  3. ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  1. โรงพยาบาลคลองลาน จะได้ข้อมูลสุขภาพเด็กและนำไปวิเคราะห์การแก้ไข

ปัญหาหรือส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กได้ตรงจุด รวดเร็ว และยังมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เมนูอาหารของเด็ก
เล็กทุกแห่งซึ่งจะทำให้ผู้ปกครอง/ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ความศรัทธาในสถานพยาบาล  

  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ในตำบลสักงาม ผลลัพธ์ที่ได้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดูแลสุขภาพภายในตำบลอย่างเข้มแข็ง บุคลากรจะได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องและจะได้ข้อมูลเด็กด้านการพัฒนาการและด้ านอื่นๆ รวมถึงได้ร่วม 
คัดกรองโรคเพ่ือส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว  

  3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
การมีส่วนร่วมในโครงการพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษาและได้ข้อมูลทางวิชาการในการดำเนินกิจกรรมกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสักงามและจะเป็นที่รู้จักแก่ผู้ปกครองและประชาชนในตำบลสักงาม 

(2) โครงการการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: 
EMS ) กู้ชีพ กู้ภัย 
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 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม  
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ได้ดูแลรักษาและให้ความช่วยเหลือประชาชน

ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียม ทันท่วงทีเหมาะสม 
และครอบคลุมทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ พร้อมทั้งได้รับความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ รวมถึง
สร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชน เมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
หรือเหตุอื่นๆ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  

  2. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เป็นศูนย์เรียนรู้ในการบริหารงานระบบบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 

  3. บุคลากรในทีมบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้รับการพัฒนาศักยภาพใน  
การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง 

  4. บุคลากรในทีมบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงาน
อ่ืนโดยได้รับหน้าที่วิทยากรในถ่ายทอดให้ความรู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อประชาชน  
  1. ข้อมูลเชิงสถิติประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลสักงามได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิด
อุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลสักงามและพื้นที่ข้างเคียงตามที่ได้รับแจ้งและขอความช่วยเหลือ
จำนวน 188 คนประชาชนที่ได้รับบริการจำนวน 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  

  2. ประชาชนได้เข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียมได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีผลสะท้อนกลับคือประชาชนที่ได้รับบริการ มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 94.37  

  3. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน (อปพร.,อสม)ในการช่วยเหลือ ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

  4. ผู้ป่วยติดเตียงมี QR-Code ระบุพิกัดท่ีอยู่ ส่งผลให้ได้รับบริการที่รวดเร็วจากทีม
ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 

 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
  1. องค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านระบบ

บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริม
มาตรฐานคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ต่อจากทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ออกให้ความช่วยเหลือทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ในสภาวะที่
เกินขีดความสามารถของทีมปฏิบัติการ  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
359 

  2. ได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหน่วยงาน ทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์และองค์ความรู้ 

  3. ลดภาระงานในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของหน่วยงานด้านสาธารณสุข  
(3) โครงการปันรักปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น 
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ได้ให้บริการสาธารณะในเชิงรุก ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถประหยัดงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะ 

แก่ประชาชน 
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โดยตรง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามปัจจัยพื ้นฐาน
เบื้องต้น 

  4. ยกระดับการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายของ องค์กร หน่วยงานในพ้ืนที่
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  5. องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาตามวิสัยทัศน์
องค์กร “ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวทางการพัฒนาโดยยึดที่คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา 

 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อประชาชน 
  1. โครงการปันรักปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ก่อให้เกิด

กิจกรรมการแบ่งปันและการให้ ดังนี้  
   - ผ้าป่าโลงศพ ผ้าป่าโลงศพ ปี 2563-2564 จำนวน 75 โลง 
   - ผ้าป่าแพมเพิร์ส ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 34 ราย 
   - ผ้าป่าถุงยังชีพ ปีงบประมาณ 2564 มอบให้จำนวน 200 ถุง 
    - ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ปีงบประมาณ 63-64 จำนวน 24 หลัง 
   - กิจกรรมห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสด้วยรัก จำนวน

ผู้รับบริการ 200 คน เป็นผู้สูงอายุ 147 คน คนพิการ 53 คน  
   โดยประชาชนที่ได้รับบริการมาจากฐานข้อมูลการสำรวจผู้สูงอายุ คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 400 คน ได้รับความช่วยเหลือ 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2. ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียม เสมอภาค  
  3. ชุมชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ด้วยพลังของการแบ่งปัน

ภายใต้กระบวนการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมรับผลประโยชน์ด้วยกัน 
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  4. ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 - ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  1. หน่วยงานที่สนับสนุนด้านงบประมาณสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม

ภารกิจของหน่วยงาน 
  2. องค์กรภาคีเครือข่ายได้รับความร่วมมือในการดำเนินภารกิจของหน่วยงานจาก

ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึน   
  3. เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างหน่วยงานส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพ 

การให้บริการประชาชน ขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความต่อเนื่องและยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 

➢ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

 

 
1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
3. ที่ตั้ง 199 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นายณัฐธัญ อาทะจา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 065-

3969919 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
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(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สามารถเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาชนได้ โดยนำแนวคิดการทำงานที่ว่า เนื่องจากพ้ืนที่ตำบลแม่อ้อเป็นชุมชนเกษตรกรรม พ้ืนที่ตั้งเป็น
ที่ราบเชิงเขา มักประสบปัญหาหลายประการ ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ด้วย
จากสภาพพ้ืนที่ และขาดการบำรุงดินที่ถูกต้องเหมาะสม เกษตรกรขาดความรู้ ในการดำเนินโครงการนี้จึง
ได้มุ ่งให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการวางแผน การผลิต การตรวจวัด วิเคราะห์คุณภาพดิน การดูแล
บำรุงรักษาดินด้วยสารอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยพืชสดในการ บำรุงดิน การทำปุ๋ย สั่งตัด เพื่อให้มีการใช้ปุ๋ยที่
เหมาะสมกับสภาพดินของเกษตรกรแต่ละรายเป็นการลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็มีการให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจแก่เกษตรกร ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเผาตอซังข้าวของเกษตรกร ว่าเป็นการทำลาย
จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้ปุ๋ยและสารเคมีจำนวน
มากส่งผลเสียในระยะยาว เนื่องจากจะทำให้เกิดดินมีระดับความเค็มสูงดิน ส่งผลให้ต้นข้าวมีความ
อ่อนแอ และจะถูกศัตรูพืช เข้าทำลายได้ง่าย ซึ่งแต่เดิมนั้นเมื่อเกษตรกรประสบปัญหาเหล่านี้ก็จะมีการใช้
สารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรง มาแก้ไขปัญหา และใช้ปุ๋ยจำนวนมาเพื่อเร่งการเจริญเติบโต มีผลผลิตที่ดี  ในทาง
กลับกันเกษตรกรไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ละอองสารเคมีที่ใช้กำจัด
ศัตรูพืช บางชนิดมีฤทธิ์รุนแรงและตกค้างในดินเป็นระยะเวลานาน และสามารถละลายในน้ำลงสู่แหล่งน้ำ
ทั้งบนดินและใต้ดิน และน้ำเหล่านี้เกษตรกรบางส่วนก็นำมาใช้อุปโภคบริโภคด้วย  จากสถานการณ์
ดังกล่าวเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อเองไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียว 
ต้องอาศัยความร่วมมือและองค์ความรู้จากหน่วยง่านต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน พัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอพาน รวมถึงกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ 
และเอกชน ดังนั้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ได้มีการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสามหน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าว
จังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอพาน เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันดังที่กล่าวข้างต้น 
ต่อมาได้นำแนวทางดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่อ้อ 
ร่วมผลักดันเกิดการจัดตั้งศูนย์จัดการดินและปุ๋ยตำบลแม่อ้อ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวปลอดสารพิษตำบล  
แม่อ้อในเวลาต่อมา เพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่กลุ่มองค์กรด้านเกษตรในพ้ืนที่ตำบลแม่อ้อ และพ้ืนที่ข้างเคียง
ได้เห็นถึงความสำเร็จของแนวนโยบายนี้ 

(2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สามารถเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาชนได้ โดยทำงานร่วมกับเกษตรกรรมในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ตำบลแม่อ้อเป็นพื้นที่ประชาชน  
ส่วนใหญ่ทำการปลูกข้าวทั้งเพื่อใช้บริโภคและจำหน่าย แต่มักประสบปัญหาเมล็ดพันธุข้าวไม่มีคุณภาพ  
มีการเจือปนของข้าวหลายสายพันธุ์ เป็นเหตุให้พ่อค้าคนกลางและโรงสีกดราคา เกษตรกรจึงประสบกับ
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ภาวะ ขาดทุน เกษตรกรขาดองค์ความรู้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยตำบลแม่อ้อ ศูนย์ข้าวชุมช นปลอด
สารพิษตำบลแม่อ้อ จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรรมตามโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี กิจกรรมที่
เป็นหัวใจหลักของโครงการ คือ การสนับสนุนให้เกษตรกรได้ทราบถึงกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพสูง เพื ่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ ์ใช้เพาะปลูกเองและจัดจำหน่ายให้ แก่เกษตรกรรายอื ่นๆ รวมถึง 
การเพาะปลูกเพ่ือการจำหน่ายให้แก่โรงสี ได้นำไปแปรรูปจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค  

(3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ สามารถเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาชนได้ โดยมุ่งเน้นการทำงานกับผู้สูงอายุใน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อเกิดขึ้นมาจากการเข้าสู่
สังคมสูงวัยในตำบลแม่อ้อ โดยจำนวนของผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลย้อนหลัง  
ปี พ.ศ. 2556 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 15.55 ของประชากรทั้งหมด ปี พ.ศ. 2560 
ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียน มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 19.95 ของประชากรทั้งหมด 
จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2565 มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 25.93 ของประชากรทั้งหมด 
ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในทุกมิติ จึงได้ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่อาศัยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ พร้อมทั้ง
เครือข่ายทั ้งภายในตำบล อาทิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแม่อ้อ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่อ้อ สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่อ้อ  
คณะสงฆ์ตำบลแม่อ้อ สภาวัฒนธรรมตำบลแม่อ้อ และเครือข่ายภายนอกตำบล ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ
วัดหัวฝาย เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะมีการบูรณาการความร่วมมือในแต่ละด้านตามบทบาทหน้าที่ของเครือข่าย มีการ
ส่งเสริมผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
อันดีงาม ผสมผสานไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยีที่นับวันจะมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนทุกวัย ดังนั้น 
การดำเนินการจะประสบความสำเร็จ เข้มแข็งและยั่งยืนได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย ภายใต้
พ้ืนฐานการมีส่วนร่วม ร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา ชื่นชมผลการปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคี เกื้อหนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับรางวัล
พระปกเกล้า “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ  
(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 
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 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงาน
ภาคี และสนับสนุนงบประมาณ กำหนดแผนงานโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
โดยมีนักวิชาการเกษตรเป็นเจ้าหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือที่
ได้จัดทำขึ้น 

 2. สำนักงานเกษตรอำเภอพาน สนับสนุนวิทยากรในการอบรม และสนับสนุนเครื่อง
ผสมปุ๋ย และแม่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 สูตร 18-46-0 และ0-0-60 จำนวน 200 กระสอบ 

 3. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้การเก็บดิน 
การวิเคราะห์ค่าดิน โดโลไมด์ สารเร่ง พด. ในการทำปุ๋ยหมักแก่เกษตรกร 

 4. ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย สนับสนุนวิทยากรองค์ความรู้เรื ่องข้าวแก่เกษตรกรใน  
การคัดและเทคนิคการดูแลเมล็ดพันธุ์ การเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือนำไปใช้ในปีถัดไป 

 5. ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลแม่อ้อ และกลุ่มนาแปลงใหญ่ รับผิดชอบพื้นที่
แปลงนาสาธิตในการอบรมและการทำปุ๋ย การปลูกปอเทือง การตรวจวิเคราะห์ค่าดินให้แก่เกษตรกรที่  
เข้าร่วมโครงการ 

 6. คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่อ้อ  
ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆองค์ความรู้ด้านการเกษตร จาก
การประชุมร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและภาคีเครือข่าย ตลอดถึงสนับสนุนการจัดเตรียม
สถานที่ดำเนินโครงการ  

(2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 
 1. ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงการ ระหว่างองค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่อ้อ คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่อ้อและ
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย และศูนย์ข้าวชุมชนปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ โดยมีนักวิชาการเกษตรตำบล
แม่อ้อเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน 

 2. อบรมให้ความรู้เกษตรกร จัดทำแปลงสาธิต จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
เรื่องขององค์ความรู้ข้าว เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ข้าว  
 การเก็บเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการปลูกและดูแลเมล็ดพันธุ์ โดยมีวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย 
และได้รับการสนับสนุนบุคลากรและพื้นที่เป็นแปลงสาธิตในการจัดกิจกรรม จากศูนย์ข้าวชุมชนข้าว
ปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ 

 3. จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ เตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยในปีแรกของโครงการนี้
ทางศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงรายได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้มาเพาะเมล็ดพันธุ์ไว้ดำเนินการในปีต่อๆ มา  
ซึ่งเมล็ดพันธุ์ในปี 2564 มีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้จากการเพาะปลูกให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 
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 4. ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา แนะนำเกษตร นักวิชาการเกษตรขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่อ้อ คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่อ้อ สำนักงาน
การเกษตรตำบลแม่อ้อ ออกตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกรในพ้ืนที่  

 5. รวบรวมผลผลิตและจัดส่งให้แก่ศูนย์เพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา มีการ
รวบรวมผลผลิตส่งจำหน่ายตามความต้องการของตลาด ซึ่งได้มีการประสานกับศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดข้าว
จังหวัดพะเยาถึงจำนวนความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มในแต่ละวงรอบการผลิต สำหรับผลผลิตที่
เหลือจากการจำหน่ายให้แก่ศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดข้าวจังหวัดพะเยา 

 6. แปรรูปผลผลิตเป็นสินค้าในนามศูนย์ข้าวชุมชน สมาชิกจะนำไปเก็บรักษาเพื่อใช้
เป็นเมล็ดพันธุ์ในปีถัดไป บางส่วนไว้ใช้บริโภคเองและบางส่วนนำมาแปรรูปเป็นข้าวกล้อง ข้าวไรท์เบอร์ 
ข้าวปลอดสารพิษในนามศูนย์ข้าวชุมชนปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ ซึ่งจำหน่ายผ่านทางเฟสบุ๊คของกลุ่ม 
และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อาทิการ ออกร้านในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเฟสบุ๊ค 

(3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 
 1. ประชุมประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือจากผู้แทนของชุมชนแต่ละ

หมู่บ้าน 
 2. ประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่อ้อ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกสมาชิก 

เพื่อเข้ามาในฐานะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ วัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีความพร้อมด้านร่างกายเอื้อต่อ 
การทำกิจกรรม 

 3. คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ได้แก่ 
  3.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  3.2 คณะกรรมการบริหาร 
  3.3 คณะกรรมการดำเนินงาน 
  3.4 คณะครูจิตอาสาจากข้าราชการที่เกษียณอายุในพ้ืนที่ 
  3.5 บุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.6 คณะกรรมการนักเร ียน ทำหน้าที ่ สร ้างกติกาในการอยู ่ร ่วมกัน โดย 

ความเห็นชอบจากสมาชิกของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ตกลงร่วมกัน ประกอบด้วย 
   3.6.1 ประธานนักเรียน 
   3.6.2 รองประธานนักเรียน 
   3.6.3 เหรัญญิก 
   3.6.4 กรรมการนักเรียน 
   3.6.5 เลขานุการ 
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 3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 4. ประเมินผล/สรุปรายงาน 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาชนได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร 
 มีความโดดเด่นของโครงการ กล่าวคือ การดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ

ดินเพื่อการเกษตร เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายอันประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอพาน คณะกรรมการศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลแม่อ้อ ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยตำบลแม่อ้อ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวปลอด
สารพิษตำบลแม่อ้อ ทำให้ตัวเกษตรกรในพื้นที่ได้ เห็นผลดีของปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตร 
ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจะมีผลลัพธ์ที่ดีต้องเริ่มมาตั้งแต่ต้น คือ  
การมีดินดี ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยตำบลแม่อ้อเป็นอีกหนึ ่งตัวอย่างของกลุ ่มเกษตรกรที่เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว โดยได้ดำเนินกิจกรรมจนมีผลงานและรางวัลเป็นสิ ่งรับรองถึงความสำเร็จ  
ความน่าเชื่อถือในผลงานจากการเข้าประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ศูนย์จัดการ ดินและปุ๋ย
ตำบลแม่อ้อได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้ร่วมออกงาน 

(2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
 มีความโดดเด่นของโครงการ กล่าวคือ โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี เป็น

โครงการที่ภาคีเครือข่ายประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรกรอำเภอพาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ร่วมกับ ศูนย์ข้าวชุมชนปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ ในการผลักดันให้เกิด
การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเพาะปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่ จากการทำการทำปลูกข้าวที่ไม่ได้มี  
การนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด  
ซึ่งมีราคาที่สูงกว่าการปลูกแบบดั้งเดิมซึ่งมักถูกพ่อค้าคนกลาง โรงสีกดราคา เนื่องจากข้าวมีการเจือปน
หลากหลายพันธุ์ เปลี่ยนมาเป็นการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไว้ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก ซึ่งมีคุณภาพ
และราคาที่สูงกว่าข้าวที่ปลูกเพื่อการบริโภคอย่างเดียว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อได้ร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานในการพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการ
สร้างแปลงสาธิตเพ่ือให้เกษตรกรได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ 
การถ่ายทอดเทคนิคองค์ความรู้ในการคัดเลือกเพื่อนำมาเพาะปลูก การดูแลบำรุงรักษา การวิเคราะห์
ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว และการเก็บเมล็ดพันธุ์ที ่มีคุณภาพ โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวจังหวัด
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เชียงราย ทำให้เกษตรกรได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไว้ ใช้เองและส่งต่อให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆได้นำไปใช้
เพาะปลูกต่อไป 

(3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 มีความโดดเด่นของโครงการ กล่าวคือ โรงเรียนผู ้ส ูงอายุมีความโดดเด่นและ 

ความเป็นนวัตกรรมในเรื่อง เครือข่ายครูเกษียณ นักเรียนผู้ใหญ่ ใส่ใจเด็กเล็ก ซึ่งจะมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างกันเพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจ มีการสลับบทบาท ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน ยกตัวอย่าง
เช่น กรณีครูจิตอาสาที่เป็นข้าราชการครูบำนาญ ซึ่งมีความรู้และ ประสบการณ์ ก็จะเลือกสอนในรายวิชา
ที่มีความถนัด นี่คือบทบาทของครู ตรงกันข้ามในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ตนเองไม่ถนัด  
ก็จะสลับบทบาทมาเป็นผู้เรียน พร้อมที่จะเรียนรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจอย่างไม่มีขีดจำกัด โดยการเรียน  
การสอนในลักษณะของการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีต่อกันนี้ ได้ขยายผลไปยังนักเรียนผู้สูงอายุ
ทุกคนในชั ้นเรียน จากที่เคยนั ่งเรียน รอฟังการบรรยาย รอฟังครูจิตอาสาสั ่งให้ทำกิจกรรมต่างๆ  
ก็กลายเป็นว่าต้องค้นหาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาของตนเอง เพื่อได้มาแสดง
บทบาทเป็นครูได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ จากประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม เช่น  
การทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนตำบลแม่อ้อ ก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านประเพณี
พิธีกรรมเกี่ยวกับการปลูกข้าว ตลอดจนทฤษฎีการทำนาในยุคหลายสิบปีก่อน ที่ใช้กระบือไถนา การลง
แขกปลูกข้าว เกี่ยวข้าว เป็นต้น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการทำนาในวิถีชาวนาดั้งเดิมรุ่นปู ่ย่า  
ตายายนี้เมื่อนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากเกษตรกรรุ่นใหม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและ
ถือเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
 
 
(1) โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร 
 ผลต่อเกษตรกร  
 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและได้มีความรู้ในการจัดเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำมา

ตรวจวิเคราะห์ค่าดิน และทราบผลวิเคราะห์หาค่าดินของพื้นที่เกษตรของตนเอง ว่ามีความเป็นกรด-ด่าง 
ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ มีธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด (N P K) มากน้อยเพียงใด และนำสามารถนำ
ค่าดินที ่ได ้ ไปดูแลและจัดหาปุ ๋ยมาใช้ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชที ่ปลูก  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ที่มุ่งให้เกษตรกรนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มายกระดับ
ผลผลิตทางการเกษตร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ท่ีสูงขึ้น 
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 2. สามารถลดต้นทุนการผลิต โดยการที่เกษตรกรหันมาใช้วิธีไถกลบเศษตอซังข้าว
แทนการเผา ซึ่งจะทำลายความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดิน มีการปลูกปอเทืองเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน 
ทำให้ดินร่วมซุย ลดปัญหาดินเค็ม ดินแข็ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรค  
การนำโดโลไมท์มาช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เกษตรกลดปริมาณใน 
การใช้ปุ๋ยเคมีจากเดิม ที่ต้องใช้จำนวนมากตามความเชื่อว่าใส่ปุ๋ยมาจะทำให้พืชเติบโตได้ผลผลิตจำนวน
มาก ปรับเปลี่ยนมาใช้ตามค่าท่ีได้มีการวิเคราะห์ค่าดิน ที่ความจำเป็นและเหมาะสมกับพืช  

 กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่าย 
 1. ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยตำบลแม่อ้อ ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายให้นำ

ผลงานไปแสดงต่อสู่สาธารณชน ทั้งในระดับตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยผลงานที่ประสบผลสำเร็จ
ได้รับการยกย่องจนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเข้าประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
(ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจกบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจำปี 2564 และร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคเหนือ เนื่องในวันข้าว
และชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 2. สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย สำนักงาน
เกษตรอำเภอพานและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ  

(2) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
 เกษตรกร 
 1. เกษตรกรได้องค์ความรู้ในการเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค 

สามารถส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่ญาติ บุคคลผู้ใกล้ชิด ทายาท หรือเกษตรกรรายอื่นๆได้อย่างแท้จริง 
เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฏีและได้ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มต้นการคัดเมล็ดพันธุ์เพ่ือ
นำมาเพาะปลูก การดูแลบำรุงรักษา การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อการนำไปใช้เพาะปลูกในฤดูการเพาะปลูก
ถัดไป  

 2. เกษตรกรสามารถจัดจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในราคาตันละ 20,000 บาท  
ซี่งสูงกว่าการเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นข้าวเพื่อการบริโภคอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบัน ราคาตันละ 9,000-
10,000 ทำให้ถูกพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีกดราคา เนื่องจากที่มีการเจอปนสายพันธุ์ข้าว อย่างน้อยร้อยละ 
25 และอาจมากว่าเป็นจำนวน 1 เท่าของราคาข้าวปกติ โดยทั้งนี้เป็นไปตามกลไกของราคารับซื้อข้าวของ
แต่ละปี  

 3. กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอ่ืนในพ้ืนที่ได้นำแนวทางดำเนินงานตามโครงการของศูนย์ข้าว
ชุมชนปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ โดยนำไปปรับใช้กับการเพาะปลูกของตนเอง โดยเล็งเห็นถึงผลลัพท์และ
ความสำเร็จทั้งปริมาณผลผลิต และผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิต  
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 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ 
 1. มีเครือข่ายร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างเป็น

รูปธรรม ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับการยกระดับผลผลิตที่มีมาตรฐาน และมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยการนำ
เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้ 

 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของการดำเนินแผนงานกิจกรรมด้าน
การเกษตรแก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆนำไปปรับใช้ 

 3. เจ้าหน้าที ่ได้แสดงศักยภาพพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้บริการ
สาธารณะด้านเกษตรมีประสิทธิภาพ  

 ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย 
 1. สามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การใน 

การผลักดันมาตรฐานกรมการข้าวไปสู่ เกษตรกร มีการคัดพันธุข้าวให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่
กรมการข้าวกำหนด 

 2. พัฒนาศักยภาพเกษตรให้สามารถถ่ายทอดองค์การรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
เพ่ือให้เกิดการส่งต่อองค์ความรู้ไปอย่างกว้างขวาง 

(3) โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 การดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุทำให้ผู ้สูงอายุได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ 

หน้าที่ บทบาท หลักธรรม การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ การปฏิบัติเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเชื่อใน
ท้องถิ ่นอย่างถูกต้อง มีความสามารถในการดูแลสุขภาพเพิ ่มขึ ้น คุณค่าในชีว ิตเพิ ่มขึ ้น รู ้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงสังคม นำความรู้ไปปฏิบัติและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เกิดอาชีพ เสริมสร้างรายได้ ได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีต่อกัน เชื่อมโยงความผูกพันจากรุ่นลูก รุ่นหลาน สู่รุ่นปู่ย่า 
ตายาย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และเกิดสัมพันธภาพที่ดีและความเอื้ออาทรระหว่างคนใน
ครอบครัว ชุมชน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
ไม่มี 

 
 

 
1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2. ประเภทรางวัล ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต ้
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3. ที่ตั้ง 111 หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางวัชรินทร์ ธูปหอม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ  เบอร์โทร 064-0968447 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้อภงถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ มีการนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นด้านการ

เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 
(1) เครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเสม็ดใต้ 
  เป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ และโรคระบาด ที่

ได้รับความเดือดร้อน ไร้ที่พึ่ง และด้อยโอกาส ด้วยความ “ตรงจุด รวดเร็ว ทั่วถึง” โดยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสม็ดใต้เป็นผู ้รับเรื ่องราวร้องทุกข์ ติดตามประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที ่ในการให้  
ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป อีกทั้งยังมี แอพพลิเคชั่น PODD (ผ่อดีดี) ของทาง อบต.ในการติดตาม
การช่วยเหลือประชาชน รายบุคคล ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.เสม็ดใต้ ร่วมกับภาคี
เครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เป็นอย่างดี  

(2) เครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย 
  เป็นโครงการที่มีการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในพื้นที่ ในปัจจุบันปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 
4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเสม็ดใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
หัวสวน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสนามช้าง ข้อมูลการเกิดโรคระบาด ในกลุ่มเด็กปฐมวัย ดังนี้ 1) การ
เจ็บป่วยโรคติดต่อ ได้แก่ ไข้เลือดออก มือเท้าปาก โรคหวัด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส  (RSV) 
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โรคอุจาระร่วง 2) จำนวนกลุ่มเสี่ยงติดโรคมือเท้าปาก 3 ราย การเกิดโรคระบาด 
ในกลุ่มเด็กปฐมวัย สร้างผลกระทบ หรือแสดงปัญหา ความต้องการที่ส่งผลต่อการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ทำให้เกิดการระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อสุขภาพ การเจ็บป่วย ดังนั้น 
อบต.เสม็ดใต้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันป้องกันและควบคุมโรค มีแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจน จะทำให้
เกิดความปลอดภัยต่อเด็กปฐมวัย ครอบครัว และครู บุคลากรในโรงเรียน หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ทั้ง 4 แห่ง  

(3) เครือข่ายกองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน 
 เป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนตำบลเสม็ดใต้ ของ 

อบต.เสม็ดใต้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินที่ตกอยู่ใน
ภาวะยากลำบาก เป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อบต.เสม็ดใต้จึงมีการจัดตั้งกองทุนรวมน้ำใจคนเสม็ดใต้  
ไม่ทิ้งกัน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะได้ส่งต่อให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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และให้ความช่วยเหลือในคนที่ไม่มีเอกสิทธิ์ทางที่ดิน อาศัยที่ดินสาธารณะ ไม่สามารถรับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นได้ โดยยึดถือคำท่ีว่า “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยพลังภาคีเครือข่าย”  

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ พบว่า มีวิธีการ กลไก 

และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
กลไกที่เป็นภาคีเครือข่ายของ อบต. เสม็ดใต้ มีดังนี้ 
1. ต่างประเทศ  
 - ไจก้า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ในการสนับสนุนให้มีจิตอาสาลง

พ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน 
 - หน่วยสันติภาพ สหรัฐอเมริกา สนับสนุนอาสาสมัคร เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก  

ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กให้มีทักษะชีวิต 
 - ออสเตรเลีย สนับสนุนกองทุนรายบุคคล และสนับสนุนทุนให้ อบต.เสม็ดใต้ ใน  

การนำมาดูแลประชาชน 
2. ระดับประเทศ 
 - สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: Thai Health สนับสนุน 

องค์ความรู้ ในการจัดการ ปัญหาทางด้านสุขภาพ สนับสนุนทุนเป็นต้น 
3. เครือข่ายระดับพื้นที่ 
 - รพ.สต.เสม็ดใต้ ให้ความรู้ และพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังให้แก่ประชาชน เด็กและผู้ที่

มีความสนใจ 
 - อบต. เสม็ดใต้ สนับสนุนสถานที่ในการปฏิบัติงาน และอ่ืนๆ 
 - อสม. สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ไปพร้อมๆ กัน  
 - วัด ในการสนับสนุนถุงยังชีพในการลงพ้ืนที่ลงเยี่ยมบ้าน 
 - โรงเรียน ให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดในตัวของเด็กเอง 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่าง อบต.เสม็ดใต้กับประชาชน รวมถึงภาคีเครือข่าย ได้แก่ 

แอพพลิเคชั่นผ่อดีดี (PODD) ไลน์ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อบต.เสม็ดใต้ เสียงตามสายในชุมชน และป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

(1) เครือข่าย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเสม็ดใต้ 
  กลไกการดำเนินงาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ในรูปแบบคณะกรรมการ

ให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ มีภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่  
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 1) ภาคประชาสังคม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลเสม็ดใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  

 2) ภาครัฐ ได้แก่  
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ (รพ.สต.)  
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนรถดับเพลิง 
  - ปศุสัตว์ สนับสนุนองค์ความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ 
  - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สนับสนุนสิ่งของเพ่ือการยังชีพ 
  - เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนเครื่องมือจัดการภัยพิบัติ 
  - เครือข่าย ชลประทาน สนับสนุนเครื่องจักรในการจัดการภัยพิบัติ 
  - เครือข่าย กาชาด สนับสนุนงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
  - เครือข่าย การประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนน้ำดื่ม และน้ำเพ่ือการอุปโภค  
  - เครือข่าย สปสช. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือ งบประมาณ ในการจัดตั้ง ดูแล

ประชาชนในศูนย์พักคอย 
 3) ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทไทยแอโร่ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์

ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์พักคอย เป็นต้น 
  กระบวนการทำงาน ซึ ่งมีการทำงานในรูปแบบคณะทำงาน ที ่เป็นอนุกรรมการ  

เน้นนโยบาย “ความร่วมมือ การส่งต่อ เครือข่าย” ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ที่สำคัญ ได้แก่ 1) ฝ่ายอำนวยการ 
2) ฝ่ายรับเรื่อง 3) ฝ่ายติดตามและประสานงาน และ 4) ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ซึ่ง
ในการดำเนินงานน ั ้นม ีการใช ้ เคร ื ่ องม ือแอพพล ิ เคช ั ่น  PODD (ผ ่อด ีด ี )  เป ็นศ ูนย ์บร ิการ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการส่งเรื่องราวร้องทุกข์ มีการปักหมุดพิกัด GPS จุดเกิดเหตุ 
และยังมีกลุ่มไลน์ในการติดต่อสื่อสารการทำงาน อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวั ด
ฉะเชิงเทรา และ ปลัดอำเภอบางคล้า นำถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือมามอบให้ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จะมี
การบันทึกลงในแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ประชาชนเจ้าของเรื่องสามารถติดตามการให้ความช่วยเหลือได้   
ที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ อบต.เสม็ดใต้ได้มีการสนับสนุนรถรับส่งประชาชนมาตรวจโควิด 
และสนับสนุนถุงยังชีพมอบให้กับประชาชนอีกด้วย 

(2) เครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย 
 กลไก กระบวนการพัฒนาการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 1) พัฒนาทักษะผู้ปกครอง ครู อาสาสมัคร(อสม.) ให้มีความรู้เกี่ยวโรคติดต่อ การป้องกัน 

การควบคุมโรคติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข 
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 2) แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลเสม็ดใต้ ประกอบด้วย อบต.เสม็ดใต้ 
กำนันผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.เสม็ดใต้ อสม.และกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล ทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อ อีกท้ังเป็นกลไกประสาน จัดการระดับหมู่บ้าน ตำบล 

 3) รณรงค์ให้ชุมชนรับรู้ เข้าใจประโยชน์ ความจำเป็นของการป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อผ่านช่องทาง Line Facebook เว็ปไซด์ เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 4) มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย 
และมีการนำระเบียบ นโยบาย กฎหมาย มติ ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดใน
กลุ่มเด็กปฐมวัย มีดังนี้ เช่น 1) พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 2) มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 3) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) และ 5) แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) 

 5) ในกรณีที่พบเด็กป่วยจะมีการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ประสานส่งต่อไปยังภาคี
เครือข่าย เริ่มจากการแยกเด็กออกจากเพื่อน แล้วมาอยู่ที ่ห้องแยกตัว ส่งเรื่องไปยัง อปท. พร้อมกับ
ประสานผู้ปกครองให้ทราบ แล้วนำเด็กส่งต่อ รพ.สต.ใกล้เคียง เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป 

(3) เครือข่ายกองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ได้มีการขับเคลื่อนงานสนับสนุนอาสาสมัคร และภาคี

เครือข่ายในตำบลเสม็ดใต้ 4 องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และ
ประชาชน โดยใช้หลัก 3 สร้างคือ สร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเปลี่ยนแปลง (นวัตกรรม) 
ตามโครงการ Social Smart City เพ่ือเตรียมการรับชุมชนต้นแบบครอบครัวอบอุ่นประชาชนอยู่ดีมีสุข มี
ช่องทางติดต่อสื ่อสารคือ ไลน์ เฟซบุ๊ค และโทรศัพท์ ในการติดต่อประสานงานระหว่าง อบต. กับ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย 

  ในการดำเนินงานพหุสังคมของจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับทีมอาสาสมัครสหวิชาชีพ
ตำบลเสม็ดใต้ มีการบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล
เสม็ดใต้ เป็นสังคมต้นแบบในการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ของผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน และความช่วยเหลือในเบื้องต้น จนทำให้พื ้นที ่ของตำบลเสม็ดใต้เป็นสังคมแห่ง 
ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ให้
เป็นสังคมที่มีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีการประชาสัมพันธ์ทาง
เฟสบุ๊ค ไลน์ เพ่ือเชิญชวนทุกคนร่วมสะพานบุญด้วยกันกับกองทุนรวมน้ำใจคนเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน ที่ผ่านมา 
อบต.ได้ช่วยค่าแรงสร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ และคนพิการด้านการมองเห็น (ตาบอดทั้งสองข้าง)อีกทั้งมี  
การเปิดบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี กองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือ 72,011.11 
บาท(ข้อมูลวันที่ 4 สิงหาคม 2565) 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
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จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ พบว่า มีความโดดเด่น
ที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ดังนี้ 

(1) เครือข่าย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเสม็ดใต้ 
  1) มีการบูรณาการใช้ระบบฐานข้อมูล ระหว่างอบต.เสม็ดใต้ ร่วมกับ รพ.สต.  และ

พมจ. ซึ่งเป็นข้อมูลทีม่ีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 
 2) มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ติดต่อสื่อสารด้วยความรวดเร็ว ส่งผลให้

ประชาชน ได้รับความช่วยเหลือรวดเร็ว ครอบคลุม และท่ัวถึง 
 3) นำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการทำงาน เพ่ิมความสะดวกและรวดเร็ว แอปพลิเคชั่น 

PODD ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง แจ้งคำ
ร้องผ่านระบบออนไลน์ มีระบบแจ้งเตือนการดำเนินงานทาง E-mail พร้อมทั้งตรวจสอบการดำเนินงาน
ได้ตลอด 24 ชม. 

(2) เครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย 
 1) มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมภาคีเครือข่ายในการเฝ้า

ระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย เพ่ือหาแนวทางการป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็ก 
 2) ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ DSPM ในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 3) การลงพ้ืนที่เชิงรุกในการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลเด็ก 

เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย 
 4) สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่าย ครู ผู้ปกครอง ในการเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานตั้งแต่ก่รวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมถอดบทเรียนและรับผลประโยชน์ร่วมกัน 
(3) เครือข่ายกองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน 
 1) มีคณะกรรมการกองทุนรวมน้ำใจคนเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน ที่เป็นภาคประชาชนโดยมี

การคัดเลือกด้วยคะแนนเสียง และแบ่งบทบาทหน้าที่ตามความเหมาะสม 
 2) จัดทำข้อบังคับกองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ

กองทุน และเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3) จัดการประชุมตามความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นท่ี(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
 4) มีเทคนิคการระดมทุนจากภาคเอกชน บริษัทในพื้นที่ ประชาชน ผู้ใหญ่ใจดี หรือ  

ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ โดย 1) มีการติดต่อเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ วัน
เกิด วันปีใหม่ วันครบรอบแต่งงาน วันสำคัญของคนในครอบครัว เพื่อช่วยเป็นสะพานบุญไปกับกองทุน
รวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ ้งกัน และทางภาคเอกชน หรือบุคคลผู้ใหญ่ใจดีจะมีการทำบุญ บริจาคเงินทุน  
เข้ากองทุน 2) หลวงพ่อถึกปี พ.ศ. 2519 ให้เช่าบูชา 3) ช่วยเหลือทำบุญงานศพ จำนวน 1 ,000 บาท  
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4) สนับสนุนเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเรื่องการศึกษาบุตร 6) ช่วยเหลือติดตั้งระบบไฟฟ้าโซ
ล่าเซลล์ ให้ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

 5) มีการออกแบบโลโก้สัญลักษณ์ของกองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ ไม่ทิ ้งกัน องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 6) เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย 1) ให้เครือข่ายเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ และแบ่งบทบาทหน้าที ่ อย่างชัดเจน 2)การจัดประชุมให้ผู ้นำ เสนอแนะแนวทาง  
การดำเนินงานแก้ไขปัญหา ให้มีบทบาทหน้าที่ๆ ที่ความชัดเจน 3) การติดต่อโทรไปอวยพรวันเกิดภาคี
เครือข่าย 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(1) เครือข่าย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเสม็ดใต้ 
 - เกิดกลไกการเฝ้าระวังป้องกันที่เป็นภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการควบคุมการแพร่

ระบาดของโรค หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ที่มีภาวะเสี่ยง  
 - ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายของ อบต. เป็นผลมาจาก

การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ แผนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
 - ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ดำเนินการถูกต้องตาม

ระเบียบ กฎหมายกำหนด ทำให้ อบต. และเจ้าหน้าที่ของ อบต. ไม่เคยถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
หรือจากประชาชน 

 - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว กล่าวคือ มิต้อง
เสียเงินในการเหมารถไปโรงพยาบาล ซึ่งการเหมาต้องเสียค่ารถ 450-500 บาทต่อครั้ง และลดภาระของ
ลูกหลาน  

 สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม อาทิ ประชาชน
ผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ได้รับความช่วยเหลือทันที ในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  

 
 - สถิติการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ที่ได้มีการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ วาตภัย 

จำนวน 35 ราย อัคคีภัย จำนวน 1 ราย โรคระบาด จำนวน 75 ครัวเรือน และรถ 1669 จำนวน 2 ราย 
 - เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายกับ อบต.เสม็ดใต้ ซึ่งเป็น  

การนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนมาดำเนินการช่วยเหลือโดยไม่ต้องเก็บข้อมูลอีก
ครั้ง สามารถนำข้อมูลมาให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

(2) เครือข่ายการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในกลุ่มเด็กปฐมวัย  
  - เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถควบคุมโรคติดต่อได้ ไม่เกิดการระบาดซ้ำ 
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 - ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง อาสาสมัคร(อสม.) จำนวน 417 คน มีทักษะในการจัดการ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย 

 - ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย มีความไว้เนื้อเชื่อใจการทำงานของ อบต.เสม็ดใต้ มากขึ้น 
โดยส่งบุตรหลานเข้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เสม็ดใต้) เป็นประจำ
ทุกปี 

(3) เครือข่ายกองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้งกัน 
 - ประชาชนไม่มีข้อร้องเรียนไปยัง อบต.เสม็ดใต้  
 - ความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการรายงานการเดินบัญชีธนาคาร แจ้งความ

เคลื่อนไหวในสมุดบัญชีทุกครั้งที่มีการประชุมช่วยเหลือต่างๆ ทำให้เกิดการสร้างการรับรู้ไปพร้อมๆ  กัน 
ของคณะทำงานตามโครงสร้าง และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือ สามารถตรวจสอบได้จากทุกฝ่าย 

 - เกิดการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว โดยตั้งกลุ่มไลน์กองทุนรวมน้ำใจเสม็ดใต้ไม่ทิ้ง
กัน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการ และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ มีช่องทางให้ทุกคนได้
ขับเคลื่อนการทำงานไปพร้อมๆ กัน  

 - มีการประชุมคณะกรรมการทุกๆ 3 เดือน ของทุกปี เพ่ือให้มีการวางแผนการดำเนินงาน
ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ การบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วม 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ได้รับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2563 ของกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการทำงานด้าน
จิตอาสาช่วยเหลือกันประชาชนที่ประสบปัญหา  
 
 
 
 
 

3. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
➢ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
      (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง เลขที่ 888 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาววันดี นุ่มสุวรรณ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

เบอร์โทร 089 4675508 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) นวัตกรรมค่าเดินทางต่อชีวิต เป็นโครงการที่บูรณาการเครือข่ายเพื่อการทำงาน

เชิงรุกในการช่วยให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือจากทางราชการ 
กล่าวคือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงใน  
ทุกพื้นที่ มีความสะดวกในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรม ค่าเดินทางต่อชีวิต  
มีความโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้ 

 - การปรับปรุงระเบียบและขั ้นตอนการให้บริการเพื ่ออำนวยความสะดวกให้
ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการวางแผนกระบวนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยกันหารือเมื่อเกิดความยุ่งยากซับซ้อนในขณะปฏิบัติงานเพ่ือออกแบบแนวทางปฏิบัติงาน สืบเนื่องจาก
ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ตามระเบียบการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2560 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนั้นมีแนวทางการดำเนินงานที่มีขอบเขต
กว้าง ประกอบกับกระบวนการช่วยเหลือตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสมือนการตั้ง
รับและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนเงินสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้เมื่อ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งต่อผู้รับบริการมายังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่
ยากไร้ได ้เนื่องจากผู้ป่วยบางรายต้องเข้าติดต่อขอรับการสงเคราะห์จากหน่วยงานข้างต้นด้วยตนเองก่อน 
หรือผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงกา ร
พัฒนาสังคม ฯ ซึ่งทำให้รอคอย เวลาในการช่วยเหลือตามขั้นตอนเป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้น และมีจำนวน
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนน้อย หรือบางจังหวัดไม่มีผู้รับบริการเลย  

   ด้วยความซับซ้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงดำเนินการจั ด
ประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับแนวทางการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน จังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเพื่อร่วม
วางแผน การดำเนินงานให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ ยากไร้ของจังหวัดสตูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ช่วยเหลือผู ้ป่วยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการหารือและตีความหมายคำว่า ค่า  พาหนะเดินทางไป
รักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายค่าเดินทางตามที่จ่ายจริงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมขอ
ความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูลเป็นหน่วยรับคำขอรับการสงเคราะห์ อำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย รวบรวมเอกสารของผู้ยากไร้แล้วนำส่งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ตรวจสอบความ ถูกต้อง ก่อนจัดส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สตูล ทำการตรวจสอบ คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อีกครั้ง 

 - มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีการพัฒนาระบบอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดประชุมชี้แจงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการบริการและขั้นตอน
การเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สตูลเพ่ือทำงานเชิงรุกในการประสานส่งต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในแต่ละพ้ืนที่ส่งมายังกอง
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพ่ือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความ ช่วยเหลือ
ตามความต้องการจำเป็นของผู้ป่วยที่ยากไร้ในแต่ละราย 

 - ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน โครงการสงเคราะห์ผู ้ป่วยที่ ยากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูลเป็นการสงเคราะห์ผู ้ป่วยที ่ยากไร้ ไร้ที ่พึ ่งให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
รักษาพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้ตามความจำเป็นเหมาะสม 

(2) นวัตกรรมราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ เป็นโครงการที่ดำเนินการและพัฒนามา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจำวัน และคนพิการ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ลง
พื้นที่ทำให้พบว่าผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับลูกหลาน หรืออาศัยอยู่ 2 คนตายาย 
รวมทั้งมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวซึ่งมีความเสี่ยงหกล้ม และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง
ทางสังคมให้สามารถใช้ชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้อย่างสะดวก สามารถพึ่งพาตนเองได้  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล จึงได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ  เพื่อให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม
เข้าถึงสิทธิและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงการ นวัตกรรมราว
จับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำมีความโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้ 

 - มีกระบวนการค้นหากลุ่มเป้าหมายเชิงรุก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ร่วมกับกลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในพ้ืนที่ในการค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก โดยมี
ทีมคณะทำงานโครงการประกอบด้วย เครือข่ายนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาล เครือข่ายนักพัฒนา
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ชุมชน และกองช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพ้ืนที่ประเมินสภาพร่างกายและความจำเป็นต้องใช้
ราวจับเพื่อกำหนดรูปแบบและจำนวนราวจับให้เหมาะสมตามความจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายทุกราย 

 - การดำเนินงานรวดเร็ว ทั่วถึง เมื่อมีการกำหนดรูปแบบราวจับที่เหมาะสมแล้ว
ฝ่ายช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีการออกแบบราวจับสำเร็จรูปที ่มีรูปแบบและขนาด
หลากหลายเพื่อลดขั้นตอนในการเขียนแบบแปลน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งราวจั บให้ทันที 
ทำให้สามารถดำเนินการส่งมอบราวจับได้รวดเร็วขึ้น  

 - ผลจากการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของผู้สูงอายุและ
คนพิการ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมราวจับอุ่นใจ โดยช่วยป้องกันอุบัติเหตุและ
การหกล้ม เพิ่มความมั่นคงในการเดิน การยืน การนั่ง ทั้งนี้ ในกำหนดรูปแบบและจำนวนของราวจับ
สำหรับกลุ่มเป้าหมายไม่ได้มีกรอบจำกัดจำนวนของราวจับ เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับบริการราว
จับตามความจำเป็นและเหมาะสมตามปัญหาและความต้องการเฉพาะรายอย่างแท้จริง  

 - ความยั่งยืนของโครงการ มีการปรับกระบวนการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้นและ 
มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขแห่งชาติ โดยร่วมกัน
สมทบงบประมาณ และสนับสนุนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่
จังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่อง 

(3) นวัตกรรมงานฐานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เป็นโครงการที่เกิดขึ้น
เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดปัญหาระบบการศึกษาไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ริเริ ่มปรั บ
กระบวนทัศน์สร้างระบบการศึกษาใหม่ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพนักเรียนที่มีพื ้นฐานทางครอบครัวและความสามารถที่แตกต่างกัน ให้มี
ประสิทธิภาพดี ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน โดยจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านโครงงานฐานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาให้ตรงกับความสนใจและสอดคล้องกับบริบทชุมชนของ
ตนเอง ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมงานฐานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา มีความโดดเด่นด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้ 

 - มีการวิเคราะห์บริบทพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลครอบครัวของนักเรียน จาก
ฐานข้อมูลของโรงเรียนพบว่านักเรียนภายโรงเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างกัน โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง 6 จึงได้ร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางทางจัดการศึกษา โดยกำหนดให้มีรายวิชาโครงงานฐานวิจัยนวัตกรรมการศึกษาเป็น
ชั่วโมงวิชาค้นคว้าอิสระขึ้น  

 - การปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
ได้แก่ (1) พัฒนาหลักสูตรการเรียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ
ของบุคคล (2) มีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนที่มุ่งสอนให้จบตามเนื้อหา
สาระและประเมินผลจากคะแนน มาเป็น (Coaching) ที ่ปรึกษา แนะนำแนวทางให้นักเรียนให้เกิด 
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การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ และ  
(3) ปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นแหล่งค้นคว้าเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล  

 - ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา 
ในโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการสื ่อสาร ความสามารถในการคิดและ 
การแก้ปัญหา โดยพบว่านักเรียนได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพด้วย 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(1) นวัตกรรม ค่าเดินทางต่อชีวิต มีกลไกการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการพิจารณาให้

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานภาคีความร่วมมือหลักในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยืนคำขอรับการ
สนับสนุน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้  

 - จัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
จัดทำโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการเข้า บรรจุในข้อบัญญัติ  

 - ประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์ผู ้ป่วยที ่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูล โดยมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีหนังสือถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชนเขตพื้นที่จังหวัดสตูลทราบ และมีการจัดประชุมเพื่อหารือและ
ทบทวนการดำเนินงาน  

 - รับเรื ่อง/รับคำร้องการขอความช่วยเหลือ โดยสามารถยื่นคำร้องโดยตรงได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หรือ อบต.เทศบาล หรือเครือข่ายการทำงานเพื่อคัดกรองคุณสมบัติใน
เบื้องต้นกอ่นส่งต่อผู้ที่ควรได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 

 - การตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ อบจ. สตูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (ปัจจุบันคือ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ฯ) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับการ
สงเคราะห์และให้การช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน  

 - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู ้ป่วยที ่ยากไร้  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่ ยากไร้จังหวัดสตูลพิจารณาให้การสงเคราะห์เพิ่มเติม ตามที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 2,000 บาทต่อคน 
และไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ กรณีมีความจำเป็นเกินกว่า 3 ครั้ง ต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นรายกรณี ได้อีกไม่เกิน 3 ครั้งต่อคนต่อปีงบประมาณ  

 - การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเงิน เข้าบัญชี
ธนาคารหรือรับเช็คโดยตรง และแจ้งผลให้ผู้ป่วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับคำขอทราบ 
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 - ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ติดตาม และจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล โดย
รายงานสถิติ ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ 

(2) นวัตกรรม ราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้สมัครเข้า
ร่วมดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมตั้งงบประมาณและสมทบเข้ากองทุน
ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยสมทบเงินจำนวนที่เท่ากับหรือมากกว่าที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ซึ่ง อบจ.สตูล มีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีหน้าที่ประสานแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน และสนับสนุนอำนวย
ความสะดวกในการทำงานของคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  

  ในปี 2564 กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้กองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต อบจ.สตูล เป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายเชิงรุก ซึ่งเป็นโครงการที่
ต่อยอดมาจากโครงการราวจับอุ ่นใจเมื ่อปี 2560 ที่ดำเนินการได้เพียง 27 ราย โดยนำมาสร้างเป็น
นวัตกรรมเชิงรุกในปี 2564 ซึ่งมีการประสานให้ อปท. สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับ
กองช่างของ อบจ.สตูล ออกแบบราวจับที่ดำเนินการในปี 2560 และ 2562 ให้ เป็นราวจับสำเร็จรูป  
มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย เพ่ือลดขั้นตอนในการเขียนแบบแปลนและประมาณการ ทำให้สามารถ
ดำเนินการได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้แต่งตั้งทีมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย 
เครือข่ายนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาล นักพัฒนาชุมชน และช่างของ อปท. ลงพื้นที่ประเมินสภาพ
ร่างกายและความจำเป็นต้องใช้ราวจับ เพื่อกำหนดรูปแบบราวจับให้เหมาะสมตามความจำเป็น โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้  

 - คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลกำหนดหลักเกณฑ์
สำหรับเป้าหมายในการติดตั้งราวจับฯ โดยจะต้องเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน และคนพิการที่อยู่ในจังหวัดสตูล 
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ให้ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และอสม.ในพ้ืนที่เป็นผู้จัดหากลุ่มเป้าหมาย  

 - ประเมินคัดกรอง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูลร่วมกับนักกายภาพบำบัด
ของโรงพยาบาลทั้ง 7 แห่ง เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชนของ อปท. 
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และ อสม. ลงพ้ืนที่คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับการแจ้งโดยมีขั้นตอน ได้แก่ 
(1) นักกายภาพบำบัดเป็นผู้ประเมินสภาพร่างกายจาการซักถามการใช้ชีวิตประจำวัน (2) เจ้าหน้าที่กอง
ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ประเมินสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (3) คณะทำงานร่วมกันประชุม
เพื่อวางแนวทางการติดตั้งราวจับให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ (4) คณะทำงานประชุมสรุปผล 
การประเมินคัดกรอง เพ่ือนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เพ่ือ
ขออนุมัติโครงการ (5) อนุมัติโครงการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (6) คณะอนุกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลโครงการพร้อมนำเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุน  ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
ทราบ 

(3) นวัตกรรม งานฐานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา  ใช้รูปแบบการดำเนิน
กิจกรรม การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานฐานวิจัยนวัตกรรมการศึกษาเป็นกระบวนการดึงศักยภาพสูงสุด
เพ่ือให้นักเรียนสามารถแสดงออกมาในด้านการคิดวิเคราะห์ ความคิด สร้างสรรค์วางแผนการแก้ไขปัญหา 
และการทำงานเป็นทีม โดยมีขั้นตอนการดำเนินโครงการ ได้แก่  

 - การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง 6 วิเคราะห์รูปแบบการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ 
คุณภาพนักเรียน และผลสัมฤทธิ์ต่างๆ ประกอบกับข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า
ระบบ การศึกษาที่ดำเนินการอยู่ไม่ตอบสนองต่อการพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ที่มีพื้นฐานทางสังคม
แตกต่างกับเมืองกรุง และเมืองใหญ่ๆตามภูมิภาค  

 - การอบรมสร้างแนวคิดใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักเรียน โดยมี
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพื้นนำร่องนวัตกรรมการศึกษามาให้ความรู้ และร่วมสร้างกระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบใหม่ ที่เน้นผู้เรียนอย่างแท้จริง  

 - การสร้างการเรียนการสอนใหม่ในห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สมัคร
เข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องนวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดสตูล โดยบูรณาการตารางเรียน บรรจุวิชา
ค้นคว้าอิสระ ให้กับนักเรียน 3 ชม./สัปดาห์ ในเดือนแรก ครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนการ  สอนโดยให้
นักเรียนภายในกลุ่ม/ห้องเรียน ระบุปัญหาเพื่อให้ได้หัวข้อโครงงานฐานวิจัยนวัตกรรมการศึกษาที่จะ
ค้นคว้าในปีการศึกษา 2564  

 - ขั้นลงมือปฏิบัติ นักเรียนลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือลงมือปฏิบัติจริงว่าสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งที่ได้
ปฏิบัติสอดคล้องกันหรือไม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

 - สรุปและอภิปรายนำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัยนวัตกรรมการศึกษา  เป็น
การน าเสนอผลการศึกษาโครงงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีการเชิญผู้ปกครอง ผู้สอน และประชาชนใน
ชุมชนได้เข้าร่วมชมผลงาน พร้อมทั้งรับการเสนอแนะจากผู้ทรงวุฒิในการที่จะพัฒนาโครงงานอื่นๆ ต่อไป  

 - ขั้นประเมินผลโครงงาน จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนโดยใช้
แนวทางและวิธีการ ประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินเพื่อสะท้อนความคิด การประเมินเพื่อให้
ข้อมูลย้อนกลับ การประเมินวิพากษ์ โครงงาน และการประเมินเพ่ือใช้ข้อมูลเพื่อต่อยอด โดยผู้ทรงวุฒิ 

 
5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 

จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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(1) นวัตกรรมค่าเดินทางต่อชีวิต เป็นโครงการสงเคราะห์ผู ้ป่วยที ่ยากไร้ ไร้ที ่พ่ึง  
ไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล แบ่งเบาภาระของครอบครัว 
เกิดขวัญกำลังใจและยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยตระหนักดีว่าเมื่อคนไทยทุกคนมีสิทธิใน 
การรักษาพยาบาลตามระบบสวัสดิการของรัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐควรเข้ามาช่วยจัดการอำนวย  
ความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ยากจนได้เข้าถึงตามสิทธิ ด้วยการลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและเป็นสะพาน
เชื่อมสู่การเข้ารับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ ยากจน ไร้ที่พึ่ง ซึ่งขาดโอกาสทางสั งคม ให้สามารถ
เข้าถึงสิทธิของตนเองได้ตามความจำเป็นเหมาะสม ไม่เป็นผู้ที่ถูกหลงลืมจากรัฐ 

(2) นวัตกรรมราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ เป็นโครงการที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
และคนพิการ เข้าถึงสิทธิ และได้ร ับบริการจากภาครัฐอย่างทั ่วถึง ครอบคลุมและรวดเร็ว ซึ ่งมี
กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดยการทำงานเชิงรุก ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจในการค้นหาและสำรวจ
อย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพื่อไม่ให้ กลุ่มเป้าหมายมีชื่อตกหล่น ทั้งยังมีการนำผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมา
ให้ความคิดเห็นและเสนอนำการใช้ว ัสดุ อุปกรณ์ที ่ตรงกับลักษณะทางกายภาพ ทำให้สามารถใช้
ชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นนวัตกรรมใน
การให้บริการ ซึ่งต่อยอดจากการให้บริการแบบเดิมๆ ที่เป็นแบบตั้งรับโดยการให้ผู้รับบริการเข้ามาสถาน
บริการเอง พัฒนาเป็นการให้บริการเชิงรุกที่เข้าหากลุ่มเป้าหมายถึงบ้าน เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูได้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึง และเท่าเทียม  

(3) นวัตกรรมงานฐานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา จากการบูรณาการความรู้
ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ เข้ากับการทดลองและลงมือปฏิบัติจริงจากสิ่งที่อยู่รอบตัว  สอดคล้องกับบริบท
ท้องถิ่นของตนเอง ทำให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเองและมีความกล้าแสดงออก มีความ
ภาคภูมิในตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวว่าหรือคำตอบตนเอง
จะผิดไปจากตำราหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นบุคคลที่กล้าแสดงออก เป็น
ทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพพร้อมจะต่อยอด สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในอนาคต 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า ก่อให้เกิดผลลัพธ์ ดังนี้  
(1) นวัตกรรมค่าเดินทางต่อชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ให้การสงเคราะห์

ผู้ป่วยที่ยากไร้โดยการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะสำหรับเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่งผลให้
ผู้ป่วยเกิดขวัญกำลังใจและเกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
2561 - พฤษภาคม 2565 ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ จำนวน 208 ราย รวม 324 ครั้ง จำนวน
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ทั้งสิ้น 277,860 บาท รวมทั้งมีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและพัฒนาระบบบริการที่
มีคุณภาพ รวดเร็ว เป็นประจำทุกปี 

(2) นวัตกรรมราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ จากการดำเนินโครงการมีจำนวนผู้ได้รับบริการ 
ดังนี้ (1) ปี 2560-2561 คนพิการผ่านการสำรวจ 164 ราย ผ่านการคัดกรองให้ติดตั้งราวจับจำนวน 27 
ราย (2) ปี 2562 ดำเนินการสำรวจกลุ่มเป้าหมายรอบใหม่เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่และขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปสู่ผู้สูงอายุ จากการสำรวจ 227 ราย ผ่านการคัดกรอง 137 ราย (3) ปี 2564 ผู้สูงอายุและคนพิการที่
ผ่านการสำรวจจาก 168 ราย ผ่านการคัดกรอง 122 ราย (4) ปี 2565 อปท./รพ.สต. ส่งผลการสำรวจ
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 358 ราย และอยู่ระหว่างดำเนินการคัดกรอง ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มเป้าหมายจะได้รับ
ราวจับอุ่นใจแล้ว เครือข่ายนักกายภาพบำบัดจะทำหน้าที่แนะนำท่ากายบริหารที่เหมาะสมสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายด้วย จากการดำเนินโครงการนอกจากจะสามารถดำเนินการติดตั้งราวจับแล้วยัง ส่งผลถึง
การทำงานแบบมีส่วนร่วมของภาครัฐในการบูรณาการความร่วมมือกันในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตาม
หลักเกณฑ์และความต้องการเฉพาะรายซึ่งเป็นผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 98.80 

(3) นวัตกรรมงานฐานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
ได้มีโครงงานฐานวิจัย นักเรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียน ทั้งนี้ ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบ คือ (1) จำนวนโครงงานฐาน
วิจัยนวัตกรรมการศึกษาที่นำเสนอเมื่อจบสำเร็จปีการศึกษา รอบแรก 24 โครงงาน จากเดิม 1 โครงงาน/
ปีการศึกษา (2) นักเรียนที่เข้าร่วมทำโครงงาน 400 คน จากเดิม 5 คน/ปี การศึกษา (4) จำนวนโครงงาน
ที่สนับสนุนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 8 โครงงานครบ ตามกลุ่มสาระวิชา
ในปีการศึกษา 2565 จากเดิม 1 โครงงาน/ปีการศึกษา (5) นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียน
ประจำจังหวัดหรือโรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน จำนวน 8 คน ในปีการศึกษา 2564 
จาก 1 คน ในปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้หลังจากเข้าร่วมพื้นที่นำร่องนวัตกรรมการศึกษา พบว่า 
นักเรียนมีคว้ากล้าแสดงออกและกล้าเสนอความเห็นมากขึ้น รวมทั้งมีการรวมกลุ่มนำประเด็นปัญหาที่ได้
ศึกษาผ่านโครงงานฐานวิจัยมาต่อยอดสร้างรายได้ในกลุ่ม เช่น ผลิตภัณฑ์จากเห็ดไปต่อยอดจำหน่ายใน
ตลาดนัดชุมชน ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินโครงการยังส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวในชุมชนมีแนวคิดด้านการศึกษารูปแบบใหม่ที่เน้นการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้นักเรียน
ทุกคนได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง โดย
ในปีการศึกษา 2565 ยังได้ม ีการปร ับปรุงเป็นหลักส ูตรฐานสมรรถนะให้มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถรายบุคคลและเพิ่มรายวิชาค้นคว้าอิสระเป็น 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสตูลให้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการกิจกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาระบบให้เป็นปัจจุบันทันสมัยตามยุคการเรียนรู้ไร้พรมแดนและเพื่อให้
นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
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5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลมีความมุ่งมั่นตั้งใจช่วยผู้ป่วยยากไร้ให้สามารถเข้าถึงสิทธิ

สวัสดิการค่าเดินทางไปรับการรักษาที่ รพ . โดยมีบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่
ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ ให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุก อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง นอกจากนี้
ย ังได้วางรากฐานการพัฒนาโรงเร ียน พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพื ่อมุ ่งลด  
ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ดังนี้ 

(1) นวัตกรรมค่าเดินทางต่อชีวิต มีการดำเนินงานที่เน้นการบูรณาการและการประสาน
ทรัพยากรจากภาคส่วนต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อสงเคราะห์ผู ้ป่วยที ่ยากไร้  ไร้ที ่พึ ่ง ให้มีค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางไปรักษาพยาบาล ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้ตามความจำเป็นเหมาะสม  

(2) นวัตกรรมราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ เป็นโครงการที่คำนึงถึงปัญหาของการเหลื่อม
ล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐของประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็น คนพิการ  
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผู้ เปราะบางทางสังคมให้ได้รับบริการได้เชิงรุกอย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง มีการประสาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างคลอบคลุม 

(3) นวัตกรรมงานฐานวิจ ัยลดความเหลื ่อมล้ำด้านการศึกษา  เป็นนวัตกรรม 
การดำเนินงานที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในโรงเรียน และช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้
พัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาจนสามารถนำองค์ความรู้ไป
ต่อยอดด้านการศึกษาต่อและต่อยอดเป็นอาชีพได้  

ระดับเทศบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

➢ เทศบาล ที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
    มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่  

(1) เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
(2) เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
(3) เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
(4) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
(5) เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 

(6) เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
(7) เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
(8) เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
(9) เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 
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1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองบ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง เลขที่ 999 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
4. รายชื่อผู ้ประสานงาน นายอาทิตย์ นิรินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ เบอร์โทร 093-462-0953 สำนักงาน 038-184-555 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

เป็นการดำเนินงานที่เน้นให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ทุกคนสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมเปลี่ยนจากความเหลื่อมล้ำเป็น
ความเสมอหน้าและพัฒนาเมืองบ้านสวนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 เทศบาลเมืองบ้านสวน มีการนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นด้านลดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคม มีการดำเนินงานที่มีความต่อเนื่อง สามารถดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ซึ่งโครงการโดดเด่นทั้ง 4 โครงการนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคมได้แก่ (1) โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Coronavirus Disease 2019) (2) โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community 
Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน (3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจาก 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา และ (4) โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่ม
เปราะบางในสังคม ดังนี้ 

 (1) โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019) โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ 
ชิโนฟาร์มบ้านสวน เป็นโครงการสนับสนุนวัคซีน ที่จัดทำขึ้นโดยเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมกับราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลชลบุรีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เพ่ิมข้ึน และจังหวัดชลบุรีถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่สีแดงเข้มทำให้มีอัตราการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น
ในขณะที่อัตราการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้นมีจำนวนน้อยเทศบาลเมืองบ้านสวนพบผู้ป่วย
สะสมจำนวน 236 รายรักษาหายแล้วจำนวน 194 รายเสียชีวิตสะสมจำนวน 1 รายซึ่งมากท่ีสุดเมื่อเทียบ
กันในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ที่ผ่านมาในช่วงเวลาดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด แต่เกิดความไม่แน่นอนจำนวนวัคซีน
ไม่เพียงพอ และมีการเลื่อนกำหนดบ่อยในขณะนั้นเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นที่ตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลชลบุรีทำให้เกิดปัญหาต่อคนในพื้นที่บ้านสวน แม้จะมีคุณสมบัติตามระบบ
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หมอพร้อมแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องจากวัคซีนไม่เพียงพอและประชาชนทั่วไป 
ไม่มีกำหนดการได้รับวัคซีนเกิดเป็นความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะ จึงเป็นแนวคิดและ
การตัดสินใจของคณะผู้บริหารที่ให้ความสำคัญให้ทันต่อสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ เน้นประชาชนทุกเพศ ทุกอาชีพ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงมากท่ีสุด 

 (2) โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) 
เทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นการดำเนินงานจากสถานการณ์ในพื้นที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรียังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบ
ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 974 ราย ยอดสะสม 57,909 ราย ติดเชื้อในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ 47 ราย ยอดสะสม 2,331 ราย (ข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการ (COVID-19) จ.ชลบุรี/อ.เมืองชลบุรี 
ณ วันที่ 25 ส.ค. 64) ส่งผลให้เกิดปัญหาจำนวนเตียงภายในโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ข้อจำกัดในการจัด 
Social distancing การแยกกักตัวที ่บ้าน มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม สำหรับผู ้ป่วยที ่เป็นกลุ่ม
เปราะบาง เช่น คนด้อยโอกาส คนยากจน ผู้ต้องขัง ประชากรต่างสัญชาติ เป็นต้น การเข้าถึงบริการ  
การรักษาตามสิทธิในการรักษากำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ ในการเลือกรับบริการการรักษาภาคเอกชน และ
การถูกปฏิเสธในการเข้ารับการรักษาตัว โดยมีข้อจำกัดในการจัดสรรพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ป่วยโควิด-19  

  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดหาสถานที่ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้ป่วย“ลดความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในสังคม”โดยจัดทำโรงพยาบาล
สนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านสวนทุกกลุ่มวัย โดยไม่จำกัดสัญชาติ ได้เข้าถึงการรับบริการได้อย่างทั่วถึง แบบเสมอภาค และ
ความเป็นธรรม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในส่วนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในกรณีที่ได้รับ
มอบหมาย จากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รับผิดชอบหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นในการป้ องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

 (3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติ
จากสถานการณ์การแพร่ โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าใน
ตนเอง ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนพบว่ามีการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงซึ่งเป็นจำนวนที่สูงลำดับ
ต้นๆ ในอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งมีมาตรการคำสั่งให้ปิดสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถาน
บันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหารและโรงเรียน ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน
ชาวบ้านสวน ผลกระทบในมิติเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการตกงานการขาดรายได้และการมีหนี้สินที่เพ่ิ ม 
มากขึ้น มิติสังคมเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การศึกษาของเด็กหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังมีปัญหา
อาชญากรรมเพิ่มขึ้นทุกคนล้วนได้รับผลกระทบรอบด้าน แต่ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพ
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ค้าขายการรับจ้างแรงงานตั้งแต่รายได้ปานกลางจนถึงประชาชนที่เป็นกลุ่มคนจน และผู้ด้อยโอกาสจะมี
ความรุนแรงมากกว่า จึงได้มีโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู ้ประสบภาวะวิกฤติจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 (4) โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม เป็นโครงการที่ทาง
เทศบาลเมืองบ้านสวน ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีความยากจนและประชาชนไม่มีสถานะ ที่ตก
หล่นทางทะเบียนราษฎร์ คนพิการ ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอไม่มีเงินในการซื้อกาย
อุปกรณ์ ส่งผลให้ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของตนเองได้ดีเท่าที่ควร บางคนต้องกลายเป็น
คนพิการเนื่องจากไม่ได้รับการฟื้นฟูที่ถูกต้อง ทางเทศบาลจึงได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ใน  
การช่วยเหลือสนับสนุนกายอุปกรณ์ ข้าวสาร เงินสงเคราะห์ ตลอดจนการสนับสนุนประสาน ส่งต่อให้
ได้รับการดูแล ไปยังสถานสงเคราะห์ ซึ่งเป็นการดูแลและช่วยเหลือร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
และภาคประชาชน ให้กลุ่มเปราะบางได้รับการช่วยเหลือ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากทั้ง 4 โครงการโดดเด่น ของเทศบาลเมืองบ้านสวน พบว่า มีวิธีการ กลไก และ

เครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการที ่  1 โครงการป้องก ันและควบค ุมโรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019) เป็นโครงการที่นำนโยบายไปปฏิบัติเพ่ือลดเหลื่อมล้ำในการได้รับวัคซีน
ของชาวบ้านสวนตามเป้าหมายตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ที่ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 คิดเป็นจำนวน 20,000 คน โดยคิด
จากประชากรในเขตทั้งหมดจำนวน 69,178 คนมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 52,743 คน ไม่รวมกลุ่ม
ผู ้ส ูงอายุและกลุ ่มโรคเรื ้อรังภายใต้กฎระเบียบประกาศข้อกฎหมายต่างๆ และขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเพื ่อนำไปสู ่ขั ้นตอนในการปฏิบัติ ซึ ่งมีกระบวนการ
ดำเนินงานและเครื่องมือที่สำคัญดังนี้ 

 ขั้นเตรียมความพร้อม 
  1. เทศบาลเมืองบ้านสวนลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม เมื่อ

เดือนมิถุนายน 2564 จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 50 ,000 โดส ราคา
โดส ละ 888 บาทและตามเงื่อนไขการบริจาค 10% จำนวน 5,000 โดส ซึ่งต้องชำระเงินภายใน 3 วันทำ
การ  

 2. จัดทำบันทึกข้อตกลงโดยผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทศบาลเมืองบ้าน
สวนประสานเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนนำในชุมชนเข้าร่วมด้วย 
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 3. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชุมการวางแผนและกำหนดฉีดวัคซีนใน
วันที่ 21 กรกฎาคมถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน 

 ขั้นดำเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีน ผ่านสื่อต่างๆของเทศบาลหลากหลาย

ช่องทาง อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ค เพจต่างๆ ประกาศเสียงตามสายโดยผู้นำชุมชน ป้ายประกาศ รวมทั้งลงพื้นที่
ในชุมชนต่างๆรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสื่อหรือเข้าไม่ถึงการใช้สมาร์ทโฟน เป็นต้น 

 2. เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม โดยเปิดรับผู้ลงทะเบียนที่เป็นประชาชนที่
มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกเพศ ทุกกลุ่มที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้ องกันโรค 
โควิด-19 กรณีประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกกลุ่มที่พักอาศัยหรือประกอบการอยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถ
ใช้เอกสารรับรองการพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวน 
ผู้นำชุมชน 

 3. การพิจารณากลั ่นกรองจากคณะกรรมการกลั ่นกรองตามจำนวนวัคซีนที ่มี
เพียงพอการยืนยันได้รับการฉีดวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์มผ่านระบบของเทศบาลเมืองบ้านสวน และสำหรับ
ประชาชนที่เข้าไม่ถึงการใช้สมาร์ทโฟน จะมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ติดตาม นัดหมาย วันเวลา การฉีดวัคซีน 

 4. การให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์มประชาชนที่มาฉีดวัคซีนทุกคนจะต้อง
ได้รับการลงทะเบียนก่อน ตรวจสอบรายชื่อออกใบฉีดวัคซีน และมีการทำใบยินยอมการฉีดวัคซีนผ่าน  
คิวอาร์โค้ดเนื่องจากการทำใบยินยอมมีผลกับประกันภัย กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนฟาร์ม  
การฉีดวัคซีนเข็มที ่1 และเข็มที่ 2 ระยะห่างกัน 3-4 สัปดาห์ 

 5. เมื่อเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนมีการประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code 
 6. มีการประชุมถอดบทเรียนสำหรับประชาชนที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 7. หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 โดยเทศบาลเมืองบ้านสวนจะประสานกับ

โรงพยาบาลชลบุรีเพื่อเก็บวัคซีนเข็มที่ 2 ไว้ เมื่อครบระยะเวลาการได้รับวัคซีนประชาชนสามารถนำใบนัด
ฉีดวัคซีนเข็มท่ี 2 ไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ 

 8. เทศบาลเมืองบ้านสวนยังคงรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและ
ในรายที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนและรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในเด็ก 

(2) โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

 เป็นการดำเนินงานโครงการ เพ่ือดูแลเฝ้าระวัง รักษาผู้ป่วยที่ได้รับการส่งตัวมาจาก
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ระดับสีเขียว ที่ผ่านภาวะเฉียบพลัน หรือวิกฤต และมีอาการดีขึ้น
คงท่ี เตรียมความพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แบ่งออกเป็น 4.ผู้ป่วยในเขตพ้ืนที่จำนวน 
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166 รายร้อยละ 88.77 5.ผู้ป่วยนอกเขตพื้นที่จำนวน 13 ราย ร้อยละ 6.95 6.ผู้ป่ วยต่างสัญชาติจำนวน 
8 ราย ร้อยละ 4.28 ซึ่งให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกสัญชาติ และไม่ปฏิเสธการรักษา 

 กลไกการดำเนินงาน มีภาคีเครือข่ายที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี 
โรงพยาบาลชลบุรี คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี อปท. ในเขตอำเภอเมืองชลบุ รี 
รพ.เอกชน/สถานพยาบาลเอกชนโรงแรมทูเดย์ รีสอร์ท ม.3 ต.บ้านสวน มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ และ
บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 

 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล 1. Step down เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการ
รักษาจากโรงพยาบาลชลบุรี /โรงพยาบาลสนาม มาแล้ว 7-10 วัน มากักตัวต่อเพื่อให้ครบ 14 วัน 
นับจากวันตรวจพบเชื้อ และ 2. ผู้ป่วยจากบ้าน จากการตรวจพบเชื้อวันแรก ได้รับการประเมินจาก
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ มากักตัว
จนครบ 14 วัน 

 สถานที่ดำเนินงาน 
 1. โครงการศูนย์พักคอย (Community Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน ณ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุม
กาญจนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 2. โครงการศูนย์พักคอย (Community Isolation) อาคารออกกำลังกายในร่ม 
เทศบาลเมืองบ้านสวนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565-29 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารออกกำลังกายในร่ม 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ 1. ร่วมประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 2. 
สำรวจสถานที่ ที ่เหมาะสมจัดตั ้งโรงพยาบาลสนาม 3. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี ่ยวข้อง 4. ขออนุมัติจัดตั้งพร้อมประเมินความเหมาะสมของสถานที่ 5. แต่งตั้ง
คณะทำงานโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน 6. แจ้งสถานที่ โรงแรมทูเดย์ ต.บ้านสวน จำนวน 36 
ห้อง (เตียงเดี่ยว 27 เตียงคู่ 9) ไม่เกิน 45 คน  
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แผนภาพที่ 5.2 กระบวนการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านสวน. 
 

(3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจาก สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

ในการดำเนินงานมีการกำหนดกลไกช่วยเหลือเยียวยาประชาชนชาวบ้านสวน และผู้
ประสบภาวะวิกฤติจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยทางเทศบาลร่วมกับภาคี
เครือข่ายได้ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งดำเนินการร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและท้องถิ่นทุกแห่งมีมติเห็นพ้องต้องกันในการช่วยเหลือประชาชนเป็นเงิน
ครัวเรือนละ 1,000 บาทโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 50 
เปอร์เซ็นต์ และท้องถิ่นใช้งบประมาณของตนเอง 50% 

สำหรับการดำเนินงานมีช่วยเหลือประชาชน มีกระบวนการที่สำคัญดังนี้ 
1) คณะกรรมการช ่วยเหลือประชาชนพิจารณาคุณสมบัต ิและผู ้ม ีส ิทธ ิ ์ ได ้รับ 

ความช่วยเหลือ โดยคณะทำงานซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนซักซ้อมการรับลงทะเบียนโดยกำหนด
เป้าหมายประชาชนผู้เดือดร้อนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ 100% ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่ 

2) คณะทำงานแต่ละชุดลงพื้นที่ปูพรมรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนทันทีภายใต้
การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกของมูลนิธิ โรงเรียน ศาสนสถาน หน่วยงานรัฐ และสถาบันการเงิน 
ทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสิทธิ์การเยียวยาได้ 100% การช่วยเหลือเยียวยามีการ
สนับสนุนเป็นเงินสดบางรายรับในพื้นที่ มีการโอนเข้าบัญชี และส่งมอบถึงครัวเรือนกรณีเป็นคนพิการหรือ
ผู้ทุพพลภาพ สำหรับประชากรแฝงมีการลงพื้นที่สำรวจ โดยกองสวัสดิการสังคมโดยช่วยเหลือเป็นถุงยัง
ชีพข้าวสารไข่และเงินช่วยเหลือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไตรคุณธรรมสนับสนุนครอบครัวที่  
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ไม่สามารถจัดหาอาหารได้ด้วยตนเองโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดอาหารปรุงสุกให้วันละ 3 มื้อจำนวน 
14 วัน และสนับสนุนค่าทำศพ  

3) นายกเทศมนตรีได้จัดตั้งคณะทำงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด บูรณาการฐานข้อมูล
จากสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรีและภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่นำส่งข้อมูลให้เทศบาลทุกวันข้ อมูลจะ
ถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อโทรสอบถามความเป็นอยู่และนำถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาทันที โดยทำงาน
ร่วมกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข  

4) การจัดทำหลักสูตรอบรมอาชีพขายออนไลน์ให้แก่ประชาชน ที่ไม่มีงานทำตกงาน
รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตมีความรู้ทักษะการขายสินค้าออนไลน์และสามารถเพิ่มช่องทางใน 
การสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมเพ่ือนำไปเป็นการประกอบอาชีพในภาวะวิกฤต 

(4) โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม  
เทศบาลเมืองบ้านสวนมีการดำเนินงานแก้ปัญหา ลดความความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย

การปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเสมอภาคบนหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางใน
พื้นที่โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คนไทยไร้สิทธิ์เนื่องจากไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ กลุ่มที่ 
2 ผู้ป่วยผู้ยากไร้ผู ้ด้อยโอกาสคนเร่ร่อนคนไร้ที่พึ ่ง ผู้ประสบความยากลำบาก และกลุ่มที่ 3 คนพิการ
ผู้สูงอายุผู้ทุพพลภาพ 

ทุกคนจะต้องเข้าถึงสิทธิพลเมืองได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงสวัสดิการทุกคนจะมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใน 5 มิติคือการศึกษาดี สุขภาพดี ความเป็นอยู่ที่ดี รายได้ดี และเข้าถึงบริการของรัฐ ให้ทุกคนมี
ชีวิตอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามวิสัยทัศน์บ้านสวนเมืองแห่ง
ความสุข Happy home town มีการทำงานบนหลักการ help them to help themselves หรือ 
การช่วยเหลือเพ่ือให้กลุ่มเปราะบางสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

มีกลไกการเสริมพลัง empowerment โดยการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน 
หน่วยงานราชการ และภาคีในการทำงานระดับพื้นที่ ร่วมมือกันลงพื้นที่ค้นหาปัญหากลุ่มเปราะบางใน
ชุมชน และมีการรับข้อมูลทั ้งแบบเป็นทางการผ่านคำร้องหนังสือของทางราชการ และแบบไม่เป็น
ทางการคือการประสานผ่านทางโทรศัพท์ Facebook Fan page เทศบาลเมืองบ้านสวน แอพพลิเคชั่น
ไลน ์แล้วนำเข้าสู่กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ โดย 1) เทศบาลรับข้อมูลกลุ่มเปราะบาง จากช่องทาง
ต่างๆ 2) นักสังคมสงเคราะห์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบประวัติ และ
ประเมินความเป็นอยู่ รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการช่วยเหลือและ 
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในทันที 3) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อให้
การช่วยเหลือ และ 4) มีการติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งสนับสนุนถุงยังชีพให้กลุ่มเปราะบางสามารถ
ดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กรณีคนไทยไร้สิทธิ์เนื่องจากไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์จะทำการสืบค้นประวัติ
ติดตามหาญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสํานักทะเบียนราษฎร์เรียกตรวจสอบหลักฐานพิสูจน์สถานการณ์ และ
ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ส่งตัวบุคคลเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมของกรมการปกครอง  ณ 
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โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครเมื่อได้รับผลการตรวจสารพันธุกรรมแล้วจะพิจารณาเพิ่มชื่อใน
ระบบทะเบียนราษฎร์ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนและอำนวยความสะดวกให้ได้รับสิทธิสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานตามที่บุคคลนั้นจะต้องได้รับ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากทั้ง 4 โครงการโดดเด่น ของเทศบาลเมืองบ้านสวน พบว่า มีความโดดเด่นที่เป็นทั้ง

นวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้ 
(1) โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019)  
 - เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยที่

ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 - ประชาชนทุกเพศ ทุกอาชีพสามารถเข้าถึง และได้รับวัคซีนได้อย่างง่าย สะดวก 

รวดเร็ว เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
  - การปฏิบัติตามวิถี New Normal รวมถึงการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนในชุมชนให้กับผู้ปว่ย

ติดบ้านติดเตียงผู้พิการร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน 
และรณรงค์การฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

 - การใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร เช่น การลงทะเบียนรับวัคซีนส่งลิงค์ลงใน
กลุ่มไลน์ แชร์ตามเพจเฟซบุ๊ค ตลอดจนการรายงานสถานการณ์ และมีความรวดเร็วต่อการช่วยเหลือ
ประชาชน 

 - มีการดำเนินงานเชิกรุก เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางในชุมชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ 

(2) โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) 
เทศบาลเมืองบ้านสวน 

 - รับประชาชนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวเข้ารับการรักษาโดยไม่จำกัดสัญชาติ 
 - มีระบบให้คำปรึกษา ดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านช่องทางไลน์  
(3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจาก สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
 - ทุกครัวเรือนที ่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสิทธิ ์การเยียวยาได้ 100% และ

สามารถเลือกรับสิทธิ์เยียวยาตามที่ตนสะดวกไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นเงินสดในพื้นที่การโอนเข้าบัญชีและ
ส่งมอบถึงครัวเรือนกรณีเป็นคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ 

 - มีการบูรณาการฐานข้อมูลสถานการณ์ จากสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี และภาคี
เครือข่ายในระดับพื้นที่มีการนำส่งข้อมูลให้เทศบาลทุกวัน ข้อมูลจะถูกนำมาสังเคราะห์เพื่อโทรสอบถาม
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ความเป็นอยู่และนำถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาทันทีโดยทำงานร่วมกับ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

(4) โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม  
 - มีการใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มเปราะบาง เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเรื ่องพร้อมทั้งลงพื้นที่ในการค้นหากลุ่มเปราะบาง คัดกรอง
ข้อมูล โทรสอบถามหรือลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นำข้อมูลมาประมวลผล แล้ววางแผนให้  
การช่วยเหลือ ประสานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือ ติดตามการให้ความช่วยเหลือ และ
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ 

 - มีบริหารจัดการแบบ 4 M ได้แก่ 1. คน ที่มีความเป็นผู้นำมีเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติงาน 2.วัสดุอุปกรณ์ ทั้งในรูปแบบของกายอุปกรณ์ ถุงยังชีพ หรือสิ่งที่จำเป็นต่อกลุ่ม
เปราะบาง 3.งบประมาณ และ 4. การบริหารจัดการที่ดีมีการแบ่งบทบาทหน้าที่และดำเนินการตามแผน 
บริหารทรัพยากรได้อย่างรู้คุณค่ามากที่สุด 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
(1) โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019)  
 - ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนอายุ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 25 ,000 คนแบ่งเป็นเพศ

ชายจำนวน 11,739 คน เพศหญิงจำนวน 13,261คน ประกอบด้วยผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมือง
บ้านสวนทุกกลุ่มทุกอาชีพจำนวน 18,025 คนคิดเป็นร้อยละ 72.1 ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่พนักงาน
เทศบาลและครอบครัวพระภิกษุสงฆ์ นักบวช ครู หน่วยงานของรัฐ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มอาชีพต่างๆที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีนหลักร่วมจำนวน 
6,975 คนคิดเป็นร้อยละ 27.9ตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร้อยละ 10 ของวัคซีนที่จัดซื้อ
สามารถกระจายสู่ผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆอีก 5,000 โดส 

 - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 คิดเป็นร้อยละ 83.73 

 - ประชาชนมีความรู้ health literacy มีภูมิคุ้มกันจากความเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการฉีดวัคซีน ตลอดจนการมีความรู้ในการดูแลตนเองและได้รับความรู้จากการที่
เจ้าหน้าที่  

(2) โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) 
เทศบาลเมืองบ้านสวน  

 - ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมจำนวน 187 ราย ได้รับการช่วยเหลือ ร้อย
ละ 100 รับการดูแลรักษาและแยกกักตัวตามมาตรการ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย แบ่งออกเป็น 1) ผู้ป่วย
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จากรพ.ชลบุรี /รพ.สนาม /Hospitel จำนวน 91 ราย ร้อยละ 48.66 และ 2) ผู้ป่วยจากบ้าน จำนวน 96 
ราย ร้อยละ 51.34 จากการดำเนินงานที่ผ่านมาร้อยละ 97.86 กลับบ้านไปดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติ 
183 ราย ร้อยละ 2.14 ส่งต่อทีมแพทย์ของโรงพยาบาล4 ราย (ส่งกลับบ้านเมื่อหายเป็นปกติ) 

 - เกิดการต่อยอดโครงการ ดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. 
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 2. ไม่ปฏิเสธการรับผู้ป่วยทุกกรณี 3. ประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง 4. มีแพทย์จากโรงพยาบาลให้คำแนะนำ/ปรึกษา ในไลน์กลุ่มและช่วยประสานงานภายใน
โรงพยาบาล 5. จัดทำโครงการดูแลผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน HI 

(3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจาก สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

 - ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์การเยียวยาได้ 100% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 17 ,427 
ครัวเรือนมีผู้ขอรับความช่วยเหลือ 10,244 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 58.78 สำหรับประชากรแฝงมีการลง
พ้ืนที่สำรวจขอส่วนของกองสวัสดิการสังคมโดยช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพข้าวสารไข่และเงินช่วยเหลือจำนวน 
900 ราย 

 - ครอบครัวผู้ติดเชื้อ จำนวน 1,835 ครอบครัว ประสบภาวะยากลำบากและขอรับ
ความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพจำนวน 1,030 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 56.13  

 - ครอบครัวผู ้ประสบปัญหาที ่ไม่สามารถจัดหาอาหารได้ด ้วยตนเอง มีอาหาร
รับประทาน จำนวน 3 ครอบครัวโดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดอาหารปรุงสุกให้วันละ 3 มื้อจำนวน 14 
วัน ส่วนประชากรแฝงช่วยเหลือเป็นข้าวสารจำนวน 250 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย 

 - ผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้รับการช่วยเหลือค่าจัดการทำศพตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ.  2563 ด้วยจ่ายให้
รายละ 29,700 บาท ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 18 รายแจ้งขอรับเงินค่าจัดการทำศพ 17 รายคิดเป็นร้อยละ 90.45 

 - ประชาชนมีทักษะนักขายออนไลน์ นำไปสู่การประกอบอาชีพ มาจากหลักสูตรการ
พัฒนานักขายออนไลน์ จากที่ตกงานรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ได้มีความรู้ทักษะการขายสินค้า
ออนไลน์และสามารถเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้หลักและรายได้ เสริมเพื่อนำไปเป็นการประกอบ
อาชีพในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 รายและ
สามารถนำความรู้ไปขายสินค้าออนไลน์จำนวน 10 รายคิดเป็นร้อยละ 25 

(4) โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม  
 กลุ ่มเปราะบาง ได้รับการช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการที ่พึงจะได้รับ  

มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี อาท ิ
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 - กลุ่มเปราะบาง ผู้ไม่มีสถานะ ได้รับสถานะและสิทธิของคนไทยจำนวน 13 ราย และ
ทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของรัฐที่พึงจะได้รับตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยกำหนด  

 - ช่วยเด็กให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา จากที่ต้องออกจากระบบการศึกษาเพราะ
ไม่มีใบเกิดและบัตรประจำตัวประชาชน และมีการช่วยการปรับพื้นฐานเพื่อเข้ารับการศึกษาของเด็ก
จำนวน 2 คน 

 - การส่งคนเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมให้ได้รับสถานะและสิทธิทางทะเบียน
ราษฎร์ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 - คนวัยทำงาน 6 ราย สามารถทำงานในสถานประกอบการของทางภาครัฐและ
เอกชน 

 - ผู้สูงอายุ 4 รายเข้าถึงสิทธิสวัสดิการการบริการสาธารณสุข และสิทธิในการเยียวยา
ช่วยเหลือต่างๆของรัฐ 

 - กรณีผู้ป่วยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบความยากลำบาก
ได้รับการพิจารณารับการสงเคราะห์จากกองทุนสวัสดิการคนบ้านสวน ด้วยสงเคราะห์ช่วยเหลือเป็น
ข้าวสารอาหารแห้งเป็นประจำทุกเดือน 86 ราย จากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 450 รายคิดเป็นร้อยละ 19.12 
และยังดูแลช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน 10 ราย 

 - คนเร่ร่อนคนไร้ที่พึ่งได้รับการรักษาพยาบาล ส่งตัวกลับคืนสู่ครอบครัว และได้รับ
การคุ้มครองในสถานสงเคราะห์ 7 ราย  

 - กรณีคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถจัดหากายอุปกรณ์เองได้
เนื่องจากมีฐานะยากจน ได้รับการประเมินสภาพร่างกายจากพยาบาลวิชาชีพ พิจารณาความเหมาะสมใน
การให้ความช่วยเหลือจำนวน 87 ราย จากผู้ยื่นขอ 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.78 เนื่องจากบางรายมี
ความพร้อมในการจัดหาการอุปกรณ์และบางรายไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เมื่อได้รับการอุปกรณ์จาก
เทศบาลแล้วกลุ่มเปราะบางสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นจำนวน 33 
รายคิดเป็นร้อยละ 37.9 4 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นี้ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดการแพร่

ระบาดของโรคโคว ิด-19 ทางเทศบาลสามารถช่วยเหลือเย ียวยาเช ิงร ุกก ับประชาชนที ่ ได ้รับ  
ความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีรวมทั้งแก้ไขปัญหาของประชาชนในเรื่องการประกอบอาชีพใดสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ในยุค New Normalจากการที่ผู้บริหารมีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ 
ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน อาสาสมัคร ร่วมสะท้อน
ปัญหา และวางแผนการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้ผู้ที่มีความสนใจ 
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1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลนครขอนแก่น 
2. ประเภทรางวัล ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวสุวนันท์ สีดาเลา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ เบอร์โทร 062-6194453 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู -หมอ-พ่อแม่ 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 
 โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู -หมอ-พ่อแม่ 

ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้พบว่า โครงการจัดฝึกอบรม
ดังกล่าว หมู่บ้านมีความโดดเด่นด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคมดังนี้ 

 1.1 โครงการนี ้ได้มุ ่งเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นกับเด็กในสังกัดฯ การดูแลเรื ่อง
สติปัญญา IQ รวมไปถึง EQ ของเด็ก ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาการเรียนมีหลากหลาย ทั้งจากปัญหาการ
ดูแลครอบครัว คุณภาพการสอน รวมถึงปัจจัยตัวเด็กเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคจิตเวชเด็ก ที่ส่งผลต่อ  
การเรียน ตัวอย่างเช่น โรคสมาธิสั้นเด็กเกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมยกตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กสมาธิสั้น ซน 
ไม่อยู่นิ่ง ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ทำให้เพื่อนในชั้นเรียนไม่ยอมรับ ไม่พูด ไม่เล่นด้วย ทำให้เด็กไม่มี
สังคม ไม่มีเพื่อน เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้จัดโครงการครู หมอ พ่อแม่ ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็ก
และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงพยาบาลขอนแก่น  

  1.2 โครงการได้สร้างเสริมความร่วมมือให้ดำเนินงานไปพร้อมกันระว่าง ครู หมอ 
พ่อแม่ โดยหน้าที่ของหมอ คือ ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล รักษา ตามอาการอย่างต่อเนื่อง  จนเด็กหาย
เป็นปกติ หน้าที่ของ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คือ คอยดูแลตามคำแนะนำของหมอ ในเรื่องการกินยาเพื่อรักษา
อาการ หรือปรับพฤติกรรมให้เด็กมีอาการดีขึ้น หรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน โดยโครงการนี้ ต้อง
ได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ครู หมอ พ่อแม่ ร่วมมือกันในการช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน ใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กจะได้สามารถเรียนทันเพ่ือน มีสมาธิขึ ้น และอยู่
ร่วมกับเพื่อนๆ และเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ โดยไม่เป็นปัญหาในชั้นเรียนรวม นอกจากนี้ยังสามารถ
พัฒนาระบบการดูแลส่งต่อและส่งกลับเด็กและวัยรุ่น  

 1.3 โครงการดังกล่าว เกิดจากปัญหาในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน มีการ
แข่งขันสูง พ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีลูกในวัยเรียน ต้องออกไปหางานทำเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว จึงทำ

เทศบาลนครขอนแก่น 
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ให้ไม่มีเวลาในการดูแลลูกที่อยู่ในวัยเรียนอย่างเต็มที่ บางครอบครัวทิ้งลูกไว้กับปู่ ย่า ตายาย ที่มีอายุมาก 
ส่วนมาก คนสูงอายุที่เรียวแรงมีน้อย ไม่มีแรงดูแล ไม่ได้อบรม สั่งสอนเด็กเท่าที่ควร  และทิ้งลูกหลานไว้
กับทีวี โทรศัพท์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จึงทำให้เด็กเกิดภาวะสมาธิสั้นมากขึ้น เมื่อเด็กไม่ไดร้ับ
การดูแล เอาใจใส่อย่างเต็มที่ จึงทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง จากข้อมูลของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ปี 2562 จะเห็นว่า เทศบาลนครขอนแก่น มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 11 โรงเรียน 
มีนักเรียนในความดูแลกว่า 11,000 คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กระดับประถมศึกษาและครอบครัวมีฐานะ
ยากจน ซึ่งถือเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตได้มาก จากข้อความข้างต้น ประมาณการณ์ว่า 
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจะมีเด็กสมาธิสั้นราว 880 คน เด็กที่มีปัญญาบกพร่องราว 660 คน 
เด็กที ่มีทักษะการเร ียนบกพร่องราว 550 คน (ข้อมูลจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ ่นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมตามมา
มากมาย เช่น เรียนไม่จบ ไม่มีงานทำ ซึมเศร้า ก่ออาชญากรรม ใช้สารเสพติด ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น ที่
ผ่านมาแม้ว่าจะมีการคัดกรองเฝ้าระวังในโรงเรียนอยู่บ้าง แต่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้น้อย ซึ่งเกิดจาก 
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและปัญหาสุขภาพจิตที่ชัดเจนรวมถึงระบบบริการ
สุขภาพในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถรองรับเด็กทั้งหมดได้ 

(2) โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 
เป็นโครงการที่เทศบาล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เห็นปัญหาร่วมกัน  ตั้งแต่ปี 

2551 เริ่มต้นที่การดูแลเด็กหลังห้อง ของโรงเรียนในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นห้องเรียนที่รวมเด็กที่ถูกคัดจาก
ท้ายห้องมารวมกันเพ่ือช่วยเหลือ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ คือ ครูไม่มีใครอยากสอนห้องนี้ เพราะเด็กดื้อ 
ไม่สนใจเรียนไม่ทำงานส่ง ไม่กระตือรือร้นกับการเรียน จากการที่ทีมครูได้รับการบ่มเพาะด้านจิตปัญญา 
ทำให้มีความเข้าใจเด็กและรับรู้ความรู้สึกของเขา จึงได้หารือช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก โดยหันมา
เปลี่ยนตัวครูเอง ให้ใส่ใจ ให้โอกาส เลิกบ่น ดุด่า ไม่กดดันตามงาม แต่พยายามยืดหยุ่น มอบงานที่เด็กทำ
ได้ง่ายๆ ชวนให้เด็กได้พูดความในใจ และเชิญวิทยากรมาจัดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กตระหนักในตนเองเห็น
คุณค่าตนเอง โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินงาน เพื ่อลดความเหลื ่อมด้านการศึกษาและ 
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ดังนี้ 

ซี่งความโดดเด่นของโครงการมีความโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
ดังนี้  

2.1 โครงการดังกล่าวเกิดจากสถานการณ์เชิงพ้ืนที่ ในการแก้ปัญหาความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงบริการ ดังนั้นควรจะมีห้องเรียนหรือมีพ้ืนที่ที่ช่วยเด็กเหล่านี้ เด็กควรได้รับการแก้ไขตั้งแต่ใน
ชั้นเรียนประถม แต่การจะทำอย่างนี้ได้มีระบบส่วนไหนหรือใครเคยทำบ้างเพื่อไปเรียนรู้ ศึกษาดูงาน  
แต่ก็พบว่า ยังไม่เคยมีระบบท่ีนำนักเรียนทุกชั้นแยกออกมาจัดห้องพิเศษด้านพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบ
ของการศึกษาพิเศษ ก็ไม่สามารถตอบโจทย์ชั ้นเรียนในรูปแบบที่ต้องการ  จะเป็นไปได้ไหมที่จะจัด



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
398 

ห้องเรียน ที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในแบบที่เขาเรียนได้ เมื่อสภาพการเรียน  บรรยากาศพื้นที่การเรียนรู้
แบบเดมิๆ วิธีการสอน สื่อการสอน ไม่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้  

2.2 ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น สถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดหลักสูตร จัดกระบวนการเร ียนรู ้ การจัดกิจกรรม การวัดผลประเมินผล การจัดทำแผน IEP 
(Individual Education Program) พื้นที่ดำเนินการ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ อย่างตกผลึก
แล้ว จึงได้หารือกับนายกเทศมนตรี ซึ ่งได้ข้อสรุปว่า เห็นชอบให้ดำเนินการ  ในเบื้องต้นสนับสนุนให้
โครงการ จัดครู 1 คนต่อเด็ก 10 คน โดยเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนักเรียนนอก
สถานที่ การจ้างวิทยากร สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ที่จำเป็น การจัดประชุมผู้ปกครอง และประชาสัมพันธ์
นโยบายให้บุคลากร และสาธารณชนรับทราบ  

(3) โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน” (Sustainable Long Term 
Care) 

  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีความโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดังนี้  
 3.1 โครงการดังกล่าวมุ ่งเน้นการดำเนินงานเพื ่อแก้ไขปัญหา จากโครงสร้าง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลนครขอนแก่น  ทำให้ประชากรวัยแรงงานต้อง
รับภาระในการดูแลผู้สูงอายุในจำนวนที่มากขึ้น ส่งผลต่อรายจ่ายที่มากขึ้น การออมและการลงทุนใน
ครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ คนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง  จะทำให้
ครอบครัวและภาครัฐมีรายจ่ายเพิ่มข้ึนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการ ความยากจนและ
ระดับการศึกษาที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังจบชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ทำให้ขาดศักยภาพในการดูแล
ตนเองและมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการในครอบครัว
กลุ่มเปราะบาง ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัว ถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณกรรม ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่
อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประชากรทุกช่วงวัยทำให้มีความยากลำบากในการเข้าถึงปัจจัยสี่มากยิ่งขึ้น 

 3.2 ลักษณะการดำเนินกิจกรรมของโครงการ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐาน 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้
เกิดแก่ผู ้สูงอายุ คนพิการและบุคคลในครอบครัวเป็นกิจกรรมการพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เพ่ือให้เข้าถึง
สิทธิ ได้รับบริการที่ท่ัวถึง มีกระบวนการทำงานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม
พ้ืนที ่เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม  

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  
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(1) โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู -หมอ-พ่อแม่ 
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 

  1) สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียง เหนือและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จึงประสานความร่วมมือกัน จัดทำ
โครงการนี ้ขึ ้น และได้พัฒนาหลักสูตรการให้คำปรึกษาปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน ผ่าน chat 
counseling ใน Application HERO โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อใช้เป็นช่องทางการให้บริการด้านการ 
คัดกรอง ให้คำปรึกษา เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเด็กได้โดยไม่จำเป็นต้องนำเด็กมา
โรงพยาบาล เป็นการเชื่อมต่อบริการจากการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเด็กสู่การให้คำปรึกษาและดูแล
รักษาเด็กท่ีมีปัญหาพฤติกรรมผ่าน Application HERO เพ่ือการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงในโรงเรียน รวมทั้ง
เป็นการช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงทีอีกทางหนึ่งด้วย เพ่ือพัฒนาระบบบริการสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหา
การเรียนของนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น และเพื่อให้สามารถจัดบริการให้เด็กและวัยรุ่นที่มี
ปัญหาการเรียน รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมป้องกัน 
และการรักษาฟ้ืนฟู โดยมุ่งหวังให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงบริการได้มากข้ึนและเป็นต้นแบบในการขยายผลไป
ใช้ต่อในพ้ืนที่อ่ืนได ้

 2) ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 
2564 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ครูชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 
300 คน เพ่ือนำเด็กเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือโดยผ่านระบบ Application HERO แบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 
150 คน ใช้เวลาฝึกอบรมครั้งละ 1 วัน และคัดกรองเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ในโรงเรียน
เทศบาลนครขอนแก่นทั้งหมด โดยผ่านระบบ Application HERO เมื่อได้ผลการคัดกรองเรียบร้อยแล้ว 
คัดเอาเด็กกลุ่มเสี่ยงรุนแรง โรงเรียนละ 10 คน หลังจากนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ครู หมอ ศึกษานิเทศก์)  
ลงพื้นที่ทุกโรงเรียน เพื่อดูผลการคัดกรองว่า เด็กเสี่ยงหรือมีปัญหา สอบถามพฤติกรรมในโรงเรียนและ
ข้อมูลที่ครูออกเยี่ยมบ้าน (ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ครูจึงมีข้อมูลนักเรียน) พร้อมให้
คำแนะนำครูประจำชั้นของเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เลือก เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  

  3) ตั้งกลุ่มไลน์แต่ละโรงเรียน โดยมีครูประจำชั้นเด็กกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนนั้นๆ 
และครูประจำชั้นสามารถถามข้อสงสัย วิธีการดูแล ผ่านกลุ่มไลน์ โดยครูประจำชั้นของเด็กประสานข้อมูล
จากผู้ปกครอง เพ่ือขอคำแนะนำจากหมอ และมีการนัดตรวจ/ทดสอบ/วัด IQ/และอ่ืนๆ ผ่านทางช่องทาง
ไลน์กลุ่มได้ โดยไม่ต้องมาพบแพทย์ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องพบหมอ ก็สามารถนักวัน เวลา ทางช่องทาง
นี้ได้ และหมอสามารถขอข้อมูลครูและผู้ปกครองผ่านทางช่องทางไลน์กลุ่มนี้ได้ทันทีที่ต้องการ  โดยครูมี
หน้าที่ดูแลปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ รวมทั้งทำความเข้าใจกับนักเรียนปกติ ให้เข้าใจ
และเห็นใจนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งใช้หลักสูตรที่แตกต่างจากนักเรียนปกติในชั้นเรียน หรือใช้
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program: 
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IEP) คือ แผนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออื ่นใดทางการศึกษา) ในขณะที่เด็กอยู ่ที ่โรงเรียนตลอดเวลา  หมอ มีหน้าที ่ ให้
คำปรึกษา แนะนำ ครู ในการปรับพฤติกรรมเด็ก รวมทั้งเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน ให้ใช้เนื้อหาที่
แตกต่างจากเด็กปกติ รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ปกครอง ในการปรับพฤติกรรมเด็ก เวลาเด็กอยู่ที่บ้าน ทั้งนี้ 
หมออาจจะออกเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อดูสภาพแวดล้อมและสิ่งจูงใจให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือ
จะได้วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง ครูและพ่อแม่  พ่อแม่ มีหน้าที่ ดูแลเอาใจใส่เด็กที่มี
ความเสี่ยง ปรับพฤติกรรมตามคำแนะนำของหมอ และที่สำคัญ คือ พ่อแม่จะต้องให้เวลากับเด็กมากขึ้น 
พาเด็กไปรักษาอย่างต่อเนื่องและร่วมกิจกรรมกับเด็กให้มากขึ้น 

(2) โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง 
1) ครูประจำชั้น คัดกรองเบื้องต้น สำหรับเด็กทุกคนและนำเด็กไปรับการประเมิน

ความบกพร่อง โดยหน่วยงานของรัฐ รพ.จิตเวชขอนแก่น รพ.ศูนย์ขอนแก่น รพ.ศรีนครินทร์ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพื่อประโยชน์ ในการจดทะเบียนคนพิการ และรับสิทธิจากรัฐ หากต้องไปบำบัดทาง
การแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การชดเชย การต้องลางานของ ผปค. อย่างน้อยเดือนละ 800 บาท 
จะช่วยบรรเทาภาระได้  

2) เทศบาลสามารถนำผลการประเมิน ขอรับสิทธิ สิ ่งอำนวยความสะดวกใน 
การจัดการเรียนรู้สื่อต่างๆ ค่าจ้างครูสอนเฉพาะทาง จากศูนย์การศึกษาพิเศษได้อีกด้วย การประเมินผล 
เด็ก ตามเป้าหมาย ด้วยวิธีการประเมินตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ซึ่งเป็นไปตามหลัก
การศึกษาพิเศษ เป็นมาตรฐานที่ยอมรับทางการศึกษา 

3) การจัดการเรียนแบบคละชั้น ช่วง 1-2 ปี แรก เมื่อผ่านการปรับพื้นฐานและเด็ก
มีเครื่องมือทางการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง ด้านภาษาไทย การคำนวณ ภาษาอังกฤษ พอสมควร จึงปรับชั้นเรียน 
เป็น ช่วงชั้น จัดเป็นสามระดับ ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ป. 4-6) และช่วงชั้น ที่ 3 ( ม. 1-3) โดย
การจัดตารางการเรียน แบบยืดหยุ่น มีเวลาให้เด็กมากพอที่จะเรียนในแต่ละวิชาที่จำเป็น แต่ยึดตาม
โครงสร้างของหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือตอบคำถามในเรื่องมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

4) ฝึกทักษะการสื่อสาร ด้วยวงสนทนายามเช้า การสมาธิภาวนาสั้นๆ ก่อนเรียน
ฝึกวิถีการอยู่ อยู่ร่วมอย่างมีความหมายเพ่ือสร้างความมั่นคงฐานกาย สู่ฐานใจ จาก กิจกรรมหลักๆ ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะ กลไก กล้ามเนื้อ/กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ/กิจกรรมศิลปะบำบัด/กิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมค่ายชีวิตในธรรมชาติ 

5) เทศบาลนครขอนแก่น ดำเนินงานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ให้เข้าใจถึงลักษณะของเด็ก เข้าใจและยอมรับการเรียนรู้ของเด็ก ให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และ
รวมกลุ่มผู้ปกครองเพ่ือช่วยเหลือกัน 
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(3) โครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน” (Sustainable Long Term 
Care) 

เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ศูนย์เวชศาสตร์
ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมคิดริเริ่มและดำเนินการ ศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ เครือข่าย Khon Kaen 
Smart Living Lab ร่วมคิดริเริ่มและสนับสนุนนวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart Wristband) และ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณให้กองทุนดูแลผู ้ส ูงอายุระยะยาว  
โดยเทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่  เน้น
การส่งเสริมอาสาสมัครชุมชน และจิตอาสาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริการ ทำให้ผู้เปราะบาง เช่น 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วยมี 
การจัดเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ มีฐานข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดการเป็นภาระพ่ึงพิงของครอบครัว  

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ประชาชน  
ทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้เข้าถึงบริการสาธรารณะ กล่าวคือ  

(1) โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-พ่อแม่ ของ
โรงเร ียนในสังก ัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปี การศึกษา 2564 จัดให ้ม ีการเยี ่ยมบ้านเด็ก  
ชั้นประถมศึกษาที่ผ่านการคัดกรองแล้ว เพื่อปรับทัศนคติด้านลบ ของผู้ปกครอง จำนวน 50 คน หมอที่
ดูแลออกร่วมเยี่ยมบ้านด้วยในบางคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก สร้างความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครองที่ผ่านการอบรม เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย ของตัวเอง จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันถึงปัญหา
ต่างๆ ในการดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือกันและพัฒนาทักษะ การดูแล
เด็กที่ยั ่งยืน แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้  สำรวจความสามารถพื้นฐานทางภาษา คณิตศาสตร์   
อีกท้ัง การจัดระบบ ความสม่ำเสมอ ฝึกวินัยการมุ่งม่ันทำงานให้สำเร็จ  

(2) โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง ได้การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ความสนุกใน 
การเรียนรู้ การผ่อนคลายจากการไม่ถูกคาดหวัง พื้นที่ปลอดภัยในห้องเรียนแบบนี้ได้สร้างความสำเร็จ
ทางการเรียนทีละน้อย จนก้าวกระโดดสำหรับคนที่มีศักยภาพสูง การเกื้อกูลทางการเรียนระหว่างเด็ก 
การเรียนรู้ของเด็กออทิสติก จากเพ่ือนเด็ก LD บทเรียนใหม่ที่เกิดข้ึนนอกกรอบที่ครูเองได้เรียนรู้ไปพร้อม
กับเด็กและเห็นศักยภาพการจัดการศึกษาที่ช่วยให้เด็กสำเร็จการศึกษา ด้วยความสามารถในการศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น มีความสามารถช่วยเหลือกิจกรรมในครอบครัว มีความสามารถในการทำงานดูแลตนเองได้ 
สามารถเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ได้ เบื้องหลังความสำเร็จ นอกจากครูและเทศบาลนครขอนแก่น 
ที่สนับสนุนแล้ว พลังที่สำคัญ คือ พลังผู้ปกครอง ที่ร่วมเรียนรู้กับครู เมื่อรับรู้สิทธิที่พึงมีจากรัฐ พลัง
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ผู้ปกครองได้ร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาบุตรของตน สู่อาชีพ และพัฒนาถึงการก่อตั ้งกลุ่มอาชีพ
ผู้ปกครองขอบฟ้ากว้าง ใช้สิทธิ ในมาตรา 33 และมาตรา 35 เพื่อการร่วมกลุ่มสร้างอาชีพ ให้ผู้ปกครอง
และเด็กที่จบการศึกษา การก่อตั้งมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงกับภาครัฐ ในการรับ
โอกาสในการพัฒนากลุ่ม อาชีพของผู้ดูแล การพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องพัฒนาต่อในด้าน
ต่างๆ หลังจบการศึกษาและยังไม่พร้อมประกอบอาชีพ การประสานสถานศึกษาเพ่ือส่งเสริมการศึกษาต่อ 
เพ่ือการเข้าถึงสิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม พรบ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

(3) โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care Digital Innovation) 
เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน แกนนำจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายตั้งแต่ ต้นน้ำ คือการ
ส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวัง ลดและชะลอความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจากโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ มีศูนย์
เรียนรู้การจัดกิจกรรมสันทนาการ การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่ครบวงจร กลางน้ำ มีจิตอาสาผู้ดูแล
ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถดูแลตนเองและ
กลับคืนสู่สังคม ลดภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุและคนพิการ ปลายน้ำ มีระบบส่งต่อให้ได้รับการดูแลอย่างมี
คุณภาพและคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Humanized and Quality Care) และได้รับการดูแลอย่าง
เท่าเทียมกัน (Equity) ลดการเป็นภาระพ่ึงพิง ลดรายจ่ายของครอบครัวและภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำใน
การเข้าถึงปัจจัยสี่และการบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง ก่อให้เกิดความเอ้ืออาทรในครอบครัวและ
ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี กตัญญูรู ้คุณให้การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว สร้างสังคม 
เอ้ืออาทรรักใคร่กัน ไม่รู้สึกว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวในการดูแล 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น
มานั้น พบว่า  

(1) เกิดการจัดระบบการบริการด้านการกระตุ้นพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้
ต่อเนื ่อง จากปัญหาที่ผ ู ้ปกครอง ไม่สามารถพาบุตรของตนไปรักษาได้ จากปัญหาที่ต้องขาดงาน 
ขาดรายได้ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ ด้วยการจัดให้ทีมแพทย์และสหวิชาชีพ มาพบเด็ก
และผู้ปกครองที่โรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้สร้างความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองที่ผ่านการอบรม 
เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายของตัวเอง จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆ ในการดูแลเด็กอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือกันและพัฒนาทักษะ การดูแลเด็กท่ียั่งยืนต่อไป 

(2) เกิดมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง ที่ดำเนินงานต่อยอดจากโครงการ เพื่อมุ่งการช่วยเหลือ  
การระดมทุน สำหับผู ้ปกครองที่ฐานะยากจน ให้มีทุนประกอบอาชีพ เกิดการแลกเปลี ่ยนระหว่าง
ผู้ปกครอง การเสริมกำลังใจซึ่งกันและกันของผู้ปกครองที่มีฐานะดีและยากจนให้สามารถดูแลกันได้  และ
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การขับเคลื่อนกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดความเหลื ่อมของการเข้าถึงบริการให้  
เท่าเทียมกัน 

(3) ผลที่เกิดกับผู้สูงอายุ ในชุมชนเมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีกลุ่มธุรกิจ
และเกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ทำให้ผู ้สูงอายุที ่อาศัยในชุมชนแออัด ถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพัง
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว หรือลูกหลานไปทำงานรับจ้างช่วงกลางวัน โดยผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง 
ร้อยละ 100 ได้รับการดูแลด้านอาหาร ยา การพาไปโรงพยาบาลตามนัดได้รับการรักษาที่ต่อเนื่อง ผ่าน
การดำเนินของอาสาสมัคร และโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
(1) ลักษณะโครงการเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการวางแผนปฏิบัติการระยะยาว โดยมี

การวางเป้าหมายการพัฒนาเป็นระยะๆ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อมุ ่งให้  
ความช่วยเหลือระยะยาว 

(2) การดำเนินงานของโครงการทั้ง 3 โครงการได้เน้นการเข้าถึงบริการสาธารณะและ 
การเข้าถึงบริการในทุกมิติ ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านการศึกษาในเด็กท่ีมีปัญหาสมาธิสั้นโดยการทำงาน
ร่วมกันของครูหมอพ่อแม่ โดยเด็ก 100% ได้รับการคัดกรองความผิดปกติด้านการเรียนรู้ การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมสาธารณะที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการ การสร้างหุ้นส่วนทางสังคมใน
การช่วยเหลืออาหารสำหรับกลุ่มเปราะบางในชุมชนจากครัวชุมชน การสร้างสังคมเอื้ออาทรจากกองทุน
มูลนิธิขอบฟ้ากว้าง 

(3) การดำเนินงานของโครงการ ได้ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อให้
เกิดความสะดวกในการให้บริการ ได้แก่ นำเด็กเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือโดยผ่านระบบ Application 
HERO การใช้นวัตกรรมสายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Smart Wristband) สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการที่มี
ภาวะพึงพิง และการใช้นวัตกรรมทางสังคม ผ่านแนวคิด “ห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง” มาขับเคลื่อนกิจกรรม
ให้มีความต่อเนื่อง เกิดความเข้าใจระหว่างกัน เกิดความเอื้ออาทร ใช้เครือข่ายผู้ปกครองและครูให้เด็ก 
“ทุกคน” ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไม่มีชื่อทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
2. ประเภทรางวัล ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี เลขที่ 1,3 ซอยรัตนาธิเบศร์ 6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล

บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

เทศบาลนครนนทบุรี 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
404 

4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวอำพรรณ หลู่โยธา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ เบอร์โทร 086 529 5068 

5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เทศบาลนครนนทบุรี มีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชน
มีค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ด ี  ม ีบร ิการท ี ่ เป ็นเล ิศ และบร ิหารจ ัดการท ี ่ดี ” คต ิ “เส ียสละ อ ุท ิศตน คือ 
คนเทศบาล” มีการนำเสนอโครงการที่มีความโดดเด่นด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 1 โครงการ 
ดังนี้ 

(1) โครงการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) เทศบาลนครนนทบุรี เป็นโครงการต่อเนื ่องที ่มีการดำเนินงานเพื ่อช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นท่ีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี 2563 จนถึง
ปัจจุบัน มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลืออย่างเข้าถึงง่าย ครบวงจร ในที่เดียว (One stop service) เป็น
การดําเนินงานตอบรับกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับสถานการณในแตละชวง ตอบรับกับ
นโยบายของรัฐบาล และความตองการของประชาชน ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งได้ดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการ
เตรียมความพร้อมและจัดการภาวะวิกฤตของโรคระบาดที่เกิดในเขตพื้นที่ โดยเทศบาลนครนนทบุรี ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและการเตรียมพร้อมต่างๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลใน 93 ชุมชน ประชากรกว่า 250 ,000 คน ทั ้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  
การรักษาดูแล และการเยียวยาฟื้นฟู ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง มีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่ง 
ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา มีการนำเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งทำให้ประชาชนมีความสะดวก ในการเข้าถึง และได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากโครงการโดดเด่นของเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 
(1) โครงการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เทศบาลนครนนทบุรี 
 กลไกการดำเนินงาน 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินงานดังนี้ 
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 1) ภาครัฐ ได้แก่ 1) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ในการสนับสนุนสถานที่  
ฉีดวัคซีน และบุคลากรในการดำเนินงาน 2) ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 6 แห่ง ในการสนับสนุนบุคลากร 
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคระบาด 3) โรงพยาบาลใกล้เคียง อาทิ 
รพ.พระนั่งเกล้า สนับสนุนบุคลากร องค์ความรู้ อุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย 4) กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครนนทบ ุร ี  สน ับสน ุนงบประมาณ จำนวน 5,491,407 บาท รวมงบประมาณ  
รวมงบประมาณดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 154,066,529 บาท 5) การประปานครหลวง สนับสนุนนำ้ดื่ม 
น้ำใช้ 6) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดตั้งระบบไฟ เป็นต้น 

 2) ภาคเอกชน ได้แก่ โรงแรมนนทบุรีพาเลส และโรงแรมพักพิงอิงธาร ในการ
สนับสนุนสถานที่ในการจัดตั้ง CI ศูนย์ฟ้ืนฟูและดูแลประชาชน กลุ่มเสี่ยง และขอความร่วมมือจากบริษัท 
ห้างร้านต่างๆ อาทิ โตชิบา ซีพี ปตท. SAIJO DENKI สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วย 
และสนับสนุนถุงยังชีพ อาหารให้แก่ประชาชน กลุ่มเปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

 3) ภาคประชาสังคม ได้แก่ จิตอาสา กรรมการชุมชน อสม. ในการลงพื้นที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที ่เทศบาล และเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขในการตรวจเยี ่ยม มอบอาหาร และฉีดวัคซีนให้กลุ่ม
เปราะบางในชุมชน และวัด สนับสนุนในการจัดตั้งเป็น CI ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน เป็นต้น 

 เครื่องมือที่นำมาใช้ ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลจำนวนประชากร และครัวเรือน ในเขต
พื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี 2) ฐานข้อมูลครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลนครนนทบุรี 3) ระบบภูมิสารสนเทศ SMART GIS 
เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน ค้นหาและ
ติดตามผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน สามารถปักหมุดพิกัดบ้านของประชาชนเพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และ  
ฉีดวัคซีนเชิงรุกได้ 4) จัดทำโปรแกรม My covid-19 ร่วมกับนักพัฒนาระบบใช้ในการบริหารคลังวัคซีน
ของเทศบาลนครนนทบุรี สามารถเชื่อมข้อมูลการใช้วัคซีน ไปยังกระทรวงสาธารณสุข (MOPH-IC) โดย
ระบบออนไลน์ และ 5) กล่องช่วยชีวิต มีอุปกรณ์เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ที่วัดอุณหภูมิทางรักแร้แบบ
ดิจิทัล หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ และถุงขยะแดง 

 ช่องทางการติดต่อสื ่อสารและประชาสัมพันธ์ที ่มีความหลากหลาย ได้แก่  
1) กลุ ่มไลน์ นครนนท์ 2) page Facebook เทศบาลนครนนทบุรี 3) เว็บไซต์เทศบาลนครนนทบุรี 
4) การสื่อสารผ่านสื่อคลิปวิดิโอยูทูป 5) ป้ายโฆษณา 6) ป้ายประกาศ 7) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  02 
580 2085 8) ผ่านประธานชุมชนในการสื่อสารในที่ประชุม และนำข่าวสารไปประกาศเสียงตามสาย 

 จากการดำเนินงานของเทศบาลนครนนทบุรีในการบริหารจัดการสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ทางเทศบาลนครนนทบุรีได้
ดำเนินการครอบคลุมในทุกด้าน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริม 2) ด้านการป้องกัน 3) ด้านการรักษา/
ดูแล และ4) ด้านการฟ้ืนฟู/เยียวยา ดังนี้ 
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ที่มา: เทศบาลนครนนทบุรี, 2565. 
 

1) ด้านการส่งเสริม มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเอง
และคนในครอบครัวและสถานประกอบการต่างๆ มีแนวทางการบริหารจัดการที ่ถูกต้อง มีการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี ่ยวกับโรคและนโยบาย มาตรการต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ผ่านทุกช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล รวมทั้ง การอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
เพ่ือขยายผลการเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันโรคฯ ให้กับประชาชนในชุมชน 

2) ด้านการป้องกัน โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายใน 
การป้องกันโรค จัดหาวัคซีนเพ่ือฉีดสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้ที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขต 5 ตำบลเทศบาลนครนนทบุรี และเป็นผู้อาศัย ประกอบอาชีพ 
ปฏิบัติงานในพื้นที่เทศบาลฯเกิด 6 เดือนขึ้นไป โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
จำนวน 110,000 โดส และได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5,601 โดส 
ได้แก่ วัคซีน Aztrazenaca วัคซีน Pfizer และวัคซีน Sinovac รวมจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้ง 2 ส่วน 
ทั้งสิ้น 115,601 โดส จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีน รวมทั้งสิ้น 85,260 โดส คิดเป็นร้อยละ 73.75 จาก
ยอดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ณ หน่วยฉีดวัคซีนเทศบาล การฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับกลุ่ม 608 กลุ่ม
เปราะบาง และมีการติดตามการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 และ 4 มาจนถึงปัจจุบัน และประชาชนในชุมชน  
ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ ยงทั้งในตลาดสด ชุมชนสถานประกอบการ และ
หน่วยงานภายในเทศบาลด้วยวิธี RT-PCR และการตรวจ ATK การดำเนินการตรวจมาตรฐาน SHA  
ในสถานประกอบการ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) รวมทั้งการบริหารจัดการ
ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในพื้นที่ และการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลผ่านกิจกรรม ว. วน เพื่อนำไป
ผลิตเป็นชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และยังได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณให้กับ
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สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อดำเนินการป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  
อีกด้วย 

3) ด้านการรักษา/ดูแล โดยจัดหาให้มีโรงพยาบาล มีสถานที่รองรับบุคคลกลุ่ม
เสี่ยงไว้แยกกักตัว ณ  

 1. ศูนย์พักคอยประจำชุมชน (Community Isolation: CI) จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ 1) อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กระทรวงการคลัง หรือ CI วายุภักษ์ 2) วัดบัวขวัญ 
พระอารามหลวง  

 2. ศูนย์ฟื ้นฟูและดูแลประชาชนกลุ ่มเส ี ่ยงฯ (Local Quarantine: LQ) 
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงแรมนนทบุรี พาเลซ และ2) โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล  

 3. มีศูนย์กักตัวผู้ป่วยสีเขียว (Home Isolation: HI) ในการดูแลประชาชน
กลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ติดเชื้อ และเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไปรักษาในโรงพยาบาล  

 ทั้งนี้ เทศบาลมีความพร้อมของบุคลากรทั้งทางการแพทย์ และสายสนับสนุน
ในการดำเนินการมีระบบการส่งต่อผู้เข้ากักตัวโดยทีมการแพทย์ฉุกเฉินและรถของเทศบาล มีความพร้อม
ของเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ ดำเนินการจัดส่ง “กล่องช่วยชีวิต” ให้กับ
ประชาชนที่รักษาตัวที่บ้าน หรือ HI ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานเชิงรุกเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที ่ได้  
อย่างทั่วถึง ประชากรกลุ่มเสี่ยง มีงบประมาณในการดำเนินงานที่เพียงพอ และมีนโยบายการบริหาร
จัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ของผู้บริหารเทศบาลที่ชัดเจน ทั้งนี้ ยังมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ด้านการฟื้นฟู/เยียวยา มีการติดตามอาการรายวัน จัดเก็บข้อมูลโดยทีมสห
วิชาชีพ การจัดหาถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ในการดำรงชีพ
จำนวน 35,000 ครัวเรือน มีการจัดฝึกอาชีพให้กับประชาชน เช่น การช่าง ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ 
และด้านการประกอบอาหาร จัดสรรงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนในการฟ้ืนฟูเยียวยาประชาชน
ในพื้นที่ การดำเนินการของเทศบาลมุ่งสู่การยกระดับระบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงให้ครบ
วงจร และให้ประชาชนเข้าถึงระบบการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มคน 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากโครงการโดดเด่น ของเทศบาลนครนนทบุรี พบว่า  มีความโดดเด่นที ่เป็นทั้ง

นวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนี้ 
(1) โครงการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid-19) เทศบาลนครนนทบุรี 
 เทศบาลนครนนทบุรีมุ่งเน้นการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มคนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน
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สังคม โดยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการในการรักษาพยาบาล สิทธิในการได้รับวัคซีน
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญโดย 

 1) สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ซึ ่งทำให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วในการได้รับสวัสดิการ อาทิ ให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ประชาชน 18-59 ปี 
และอายุ 60 ปี ขึ้นไป ได้ด้วยตนเอง และในส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางจะมีการลงพื้นที่เชิงรุก
เพ่ือให้การช่วยเหลือ หรือผ่านการเก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชนและ อสม.  

 2) การสร้างเครือข่ายการทำงานแบบการบูรณาการ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมดำเนินการโครงการ 

 3) ยกระดับในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุม ตาม “นครนนท์ โมเดล”ครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม 
ด้านการป้องกัน ด้านการรักษา/ดูแล และด้านการเยียวยา/ฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
นนทบุรีมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 4) นครนนท์ 4.0 ใช้แอพพลิเคชั่นในการให้บริการช่วยเหลือประชาชน 1) สร้าง
โปรแกรม My covid-19 ใช้ในการบริหารคลังวัคซีนของเทศบาลนครนนทบุรี สามารถเชื่อมข้อมูลการใช้
วัคซีน ไปยังกระทรวงสาธารณสุขแบบออนไลน์ 2) แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม ในการบูรณาการ ฐานข้อมูล
ประวัติการฉีดวัคซีนและ การประเมินตนเองของประชาชนในการฉีดวัคซีน และ 3) การใช้ระบบแผนที่
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) SMART GIS เพื่อการบูรณาการของข้อมูลเชิงพื้นที่ ช่วยในการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาของประชาชน ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็ว ซึ ่งในสถานการณ์โควิด-19 สามารถระบุพิกัดบ้านของผู ้ที ่ยังไม่ฉีดวัคซีนบนแผนที่  
พร้อมแจกจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลกลับไปยังผู้แจ้งเหตุได้ นอกจากนี้ประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ผ่าน application หรือ website บนสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตได้ ซึ่งงาน
ทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ระบบงาน ได้แก่ ระบบแจ้งปัญหาเรื่องร้องเรียน ระบบสวัสดิการและสังคม ระบบ
สาธารณสุข ระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบงานติดตามโครงการ ระบบบูรณาการข้อมูล 
โดยระบบทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนาและสนับสนุนจากบริษัท อีเอสอาร์ไอ เป็นการนำประโยชน์จากการใช้
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

(1) โครงการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) เทศบาลนครนนทบุรี 

 - เทศบาลนครนนทบุรีสามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทันต่อสถานการณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบทบาทการทำงานของเทศบาลจาก “เชิงรับเป็นเชิงรุก” จาก
เดิมบทบาทของเทศบาลนครนนทบุรีตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายจัดตั้งมีหน้าที่ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคระบาดอุบัติใหม่และอันตรายที่มี
การแพร่ระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เทศบาลนคร
นนทบุรีมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในเชิงรับเป็น “การทำงานในเชิงรุก” ให้ทันต่อสถานการณ์ และ
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้  อาทิ การตรวจคัดกรอง
เชิงรุกตามชุมชน ตลาดสด โรงเรียน สถานประกอบการ ซึ่งการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ช่วย
ลดภาระประชาชนไป 6,000 บาทต่อการเฝ้าระวัง 1 ครั้ง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
การรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษา 

 - ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรี มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ถูก
แบ่งแยกในการรับสิทธิสวัสดิการ และมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตัวเองและบุคคลในครอบครัว
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการที่เจ้าหน้าที่เทศบาล ตลอดจนภาคีเครือข่ายลง
พ้ืนที่และเผยแพร่ข้อมูลการดูแลตนเองบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 - ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงได้รับการรักษา และป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีปลอดภัย ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ศูนย์พักคอยประจำชุมชน ศูนย์ฟ้ืนฟูและดูแลประชาชน
กลุ่มเสี่ยงฯ และศูนย์กักตัวผู้ป่วยสีเขียว ดังนี้ 

  1. ศูนย์พักคอยประจำชุมชน (Community Isolation: CI) จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ 1) อาคารสถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กระทรวงการคลัง หรือ CI วายุภักษ์ มีจำนวนผู้ป่วยที่พัก
รักษาตัวสะสม จำนวน 557 ราย 2) วัดบัวขวัญพระอารามหลวง มีจำนวนผู้ป่วยที่พักรักษาตัวสะสม 
จำนวน 228 ราย  

  2. ศูนย์ฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงฯ (Local Quarantine: LQ) จำนวน 
2 แห่ง ได้แก่ 1) โรงแรมนนทบุรี พาเลซ มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าพักสะสม จำนวน 1,777 คน (รองรับ 
120คนต่อวัน) และ 2) โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าพักสะสม จำนวน 
567 คน (รองรับ 120คนต่อวัน) 

  3. มีศูนย์กักตัวผู้ป่วยสีเขียว (Home Isolation: HI) ในการดูแลประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง ผู้ที่ติดเชื้อ และเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไปรักษาในโรงพยาบาล 

  - ประชาชนในพื้นที ่ได้รับการฉีดวัคซีนเพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันหมู ่ จากจำนวน
ประชากรในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 249,480 คนใน 93 ชุมชน 
158,366 ครัวเรือน ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 110 ,000 โดส และได้รับ
การจัดสรรวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน 5,601 โดส รวมจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร 
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ทั้ง 2 ส่วน ทั้งสิ้น115,601 โดส จำนวนประชาชนที่ได้รับวัคซีน รวมทั้งสิ้น 85 ,260 โดส คิดเป็นร้อยละ 
73.75 

 - สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ จัดสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งสิ้น 314 คน วงเงินรวม824,000 บาท 
แบ่งเป็นการช่วยเหลือ ดังนี้ 1. กรณีเจ็บป่วย 96 ราย เป็นเงิน 48,000 บาท 2. กรณีเสียชีวิต 53 ราย 
เป็นเงิน 694,000 บาท 3. ทุนการศึกษา 165 ราย เป็นเงิน 82,500 บาท 

 - สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนนทบุรี ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัว
ประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนคร
นนทบุรี ทั้ง 5 ตำบล ทั้งสิ้น 41 ราย ดังนี้/ตำบลสวนใหญ่ จำนวน 3 ราย/ตำบลบางเขน จำนวน 6 ราย/
ตำบลตลาดขวัญ จำนวน 10 ราย/ตำบลบางกระสอ จำนวน 8 ราย/ตำบลท่าทราย จำนวน 14 ราย 

 - การบริหารจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นชุม PPE ผ่านกิจกรรม ว. วน 
โดยประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาบริจาค แบ่งเป็น ขวดน้ำพลาสติก (PET) ทั้งหมด 3,500 กิโลกรัม และ 
ลังกระดาษ 3,050 กิโลกรัม และได้นำขวดน้ำพลาสติก (PET) จำนวน 1,440 กิโลกรัมและลังกระดาษ 
3,050 กิโลกรัม ส่งมอบแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และนำลังกระดาษจำนวน 1,100 กิโลกรัมส่ง
มอบแก่บริษัทไปรษณีย์ไทย สาขานนทบุรี เพ่ือนำไปรีไซเคิลตามกระบวนการต่อไป 

 - จำนวนผู้ป่วยในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีแนวโน้มที่ลดลง รวม 5 ตำบล ได้แก่ 
ตลาดขวัญ ท่าทราย บางกระสอ บางเขน และสวนใหญ่ ในปีงบประมาณ 2564  

 - การสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่มีต่อการจัดระบบการบริหารจัดการในการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาลนครนนทบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง 495 คนในการประเมินความพึงพอใจจำนวน  
4 ด้าน ประกอบด้วยด้านเจ้าหน้าที่ด้านกระบวนงานขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ ด้านการปฏิบัติงาน
การให้ความช่วยเหลือ และด้านประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด รวมทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 อยู่ในระดับมากที่สุด 

 - ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากเทศบาลนคนนทบุรีเป็นถุงยังชีพ จำนวน 35,000 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 22.11 

 - เกิดความยั่งยืนของโครงการ กล่าวคือ  
   1) ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการใช้ชีวิต ตามวิถีชีวิต New normal ใน

การดูแลตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโรคระบาดอื่นๆ การจัดการขยะมูล
ฝอยติดเชื้อ เรียนรู้ช่องทางการติดตามข่าวสาร หรือการติดต่อราชการเมื่อเกิดสถานการณ์  
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  2) ภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง จากความสามารถในการรวมทั้ง 3 ภาคส่วน 
ร่วมมือเพื่อบริหารจัดการวิกฤตฯ ทำให้เกิดพลังเครือข่ายในการการดำเนินงานพัฒนาประชาชน แล ะ
พ้ืนที่เขตเทศบาลในโครงการอื่นๆ ต่อไปด้วย  

   3) ระบบการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ จากการได้ดำเนินโครงการ ทำให้
หน่วยงานเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการที่จะสามารถทำให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เช่น ทำให้คิด
วิเคราะห์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การดำเนินการวางแผนแบบใดจึงจะเกิดความสำเร็จ จัดโครงการอย่างไรจะ
ตอบโจทย์การแก้ปัญหาแบบที่เคยสำเร็จมาแล้ว 

 - มีการการขยายผลงานจากโครงการเป็นรูปแบบงานประจำ เช่น 1) การให้บริการ
ตรวจคัดกรองโรคให้กับประชาชน การให้บริการวัคซีนที ่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2) การมอบกล่อง
ช่วยชีวิต พร้อมให้ความรู้ในการติดตามเฝ้าระวังให้กับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ป่วยที่รอไปรักษา
ที่สถานพยาบาล จากความคิดส่งมอบกล่องช่วยชีวิตพัฒนาเป็นโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน
และในชุมชน (HI) มีกระบวนการติดตามและเฝ้าระวังอาการ การจ่ายยารักษา และอุปกรณ์เพื่อติดตาม
อาการ การมอบอาหารผ็ป่วย และการประสานงานส่งตัวผู้ป่วย 

 - เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่มี
ความสนใจ 1. Local Quarantine อำเภอบางใหญ่ ณ โรงแรม 13 เหรียญที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมือง
บางแม่นาง และเทศบาลตำบลเสาธงหิน และ 2. Local Quarantine อำเภอปากเกร็ด ณ โรงแรม Pearl 
ที่ดำเนินการโดยเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 

- เทศบาลนครนนทบุรีมีการดำเนินงานโครงการด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคมมา
อย่างต่อเนื่อง จากปี 2564  

- มีการกำหนดแผนงานอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง 

 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
2. ประเภทรางวัล ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง 258 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวณัฐธิยาภรณ์ อ้วนวงศ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ เบอร์โทร 0885614278 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
412 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู่คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่านักเรียนบางส่วนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยังมีปัญหาด้านการอ่าน กล่าวคือ ยังอ่าน
หนังสือไม่ออก ซึ่งเกิดขึ้นโดยหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาความจำ ความเข้าใจ สมาธิสั ้น หรือออทิสติก  
ซึ่งหากปล่อยให้นักเรียนผ่านเลื่อนชั้นเรียนในระดับสูงขึ้นไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือการดูแลเป็นพิเศษ
จะเป็นปัญหาเรื้อรังในระยะยาวทั้งต่อตัวนักเรียนเองและครูผู ้สอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาอันสืบเนื่องจากผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน จึงได้แสวงหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหาจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพมาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด และให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเท่า
เทียมกัน 

โครงการคลินิกร ักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู ่ค ุณภาพชีว ิตที ่ย ั ่งยืน  
เป็นกิจกรรมย่อยของโครงการเด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วม ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ซึ่งเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานครูสามารถนำความรู้เฉพาะทาง 
ไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกิดการพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง ให้สามารถปรับตัวและ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างเป็นปกติสุข ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กปกติเรียนรู้และยอมรับ  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถึงรู้จักแสดงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อีกทั้ง  
ยังเป็นการแก้ปัญหานักเรียนที่มีความบกพร่องในด้านวิชาการ โดยเฉพาะการอ่าน เขียน ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ความรู้สำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดโดยโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน) เป็นฐานการพัฒนา จึงจัดโครงการคลินิกรัก
ภาษา พัฒนาการอ่านเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออก ให้สามารถพัฒนาตนเองและอ่านได้
เขียนเป็น เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นทุกด้านต่อไป 

(2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข โดยต้องจัดให้เท่าเทียม และท่ัวถึง ด้วยความเสมอภาค  

ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) เป็น
โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ คือ มีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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และจัดการศึกษาด้านกีฬา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านกีฬาชนิดต่างๆ สู่ความเป็นเลิศ และ
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ได้ส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมนักเรยีน
มีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่ องเป็น
ระบบ เพ่ือให้นักกีฬาสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ และได้รับรางวัลในการแข่งขันในรายการต่างๆ 
รวมทั้งยังสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับเขต และระดับชาติ พัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริม  
ความเป็นเลิศด้านทักษะการกีฬา (ฟุตบอล, วอลเลย์บอลในร่ม,วอลเลย์บอลชายหาด, ตะกร้อ, ฟุตซอล, 
กรีฑาและเปตอง ) ขึ้น 

(3) โครงการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ย่ังยืน ปี พ.ศ.2564  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ดีเด่น เนื่องจาก เทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด มีการให้บริการ ช่วยเลิกบุหรี ่ทั ้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยตั ้งรับให้บริการเลิกบุหรี ่ ที ่คลินิก
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ซี่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ผู้รับบริการสามารถ เข้าถึงได้สะดวก 
เพราะเปิดให้บริการทุกวัน เวลาราชการ (8: 00-16.00 น.) สามารถให้บริการแบบ one stop service 
คือให้คำปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งจ่ายยาช่วยเลิกบุหรี่โดยเภสัชกร และมีระบบนัดติตตาม
อาการ ทุก 1 สัปดาห์ จนครบ 6 เดือน (7 - 14 - 30 - 60 - 180 วัน) นอกจากนี้ ยังมี เครื่องมือประเมิน
สมรรถภาพปอด (Peak flow meter) และเครื่องมือวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออก 
(PICO meter) ซี่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการรักษา ก่อนและหลังเข้ารับบริการ เพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าในการเลิกบุหรี่ และประเมินสมรรถภาพปอดของผู้สูบบุหรี่ อีกทางหนี่ง นอกจากนี้ 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยังมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซี่งให้บริการตรวจรักษาโรคพื้นฐาน ในชุมชนเขต
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เดือนละ 1 ครั้ง และสามารถให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ (เชิงรุก) ได้เช่นกัน และ
ยังมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. /ครูแกนนำ /เทศกิจ/นิติกร /เยาวชน เพื่อช่วยให้สามารถ ชักชวน
ประชาชน/เยาวชน ที่สนใจเข้าสู่ระบบบริการเลิกบุหรี่ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ได้อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนั้น เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้วางแผนที่จะพัฒนาโครงการเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การสร้าง
นโยบายสาธารณะ ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั ้ง 20 ชุมชน โดยการถ่ายทอดธรรมนูญตำบล 
ปลอดบุหรี ่สู ่การปฏิบัติอย่างแท้จริง การส่งเสริมสิ ่งแวดล้อมปลอดบุหรี ่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน  
สร้างทักษะส่วนบุคคล และปรับระบบบริการสุขภาพให้เอื้อต่อการช่วยเลิกบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
รวมทั้งการส่งเสริมให้มีนวัตกรรมเพ่ือป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาค
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ส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด เป็นเทศบาลปลอดบุหรี่ยั่งยืน สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง 

(4) โครงการใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
ปัญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีภาวะแทรกซ้อนที่ถูกจำหน่ายจากโรงพยาบาลและมาพัก

รักษาต่อเนื่องในชุมชน ญาติผู้ดูแลและชุมชนจำเป็นต้องดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนโดย  
ขาดความเชื่อมั่นและทักษะการดูแลที่จำเป็นต่อการฟ้ืนหายของผู้ป่วย ดูแลตามบริบทชุมชน มีความรู้สึก
ขาดแหล่งประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแล ความยากลำบากในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตที่แย่ลง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย ด้วยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม มีการแบ่งปันเอื้ออาทร ช่วยเหลือให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในระบบ สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ตามความจำเป็นของชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมและการสาธารณสุข  
ไม่จำกัดสถานะทางความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความห่างไกลและความยาก
ง่ายในการเดินทางมายังสถานบริการมีความเท่าเทียมกันของประชาชนในพื้นที่ทุกคน 

การดำเนินโครงการใกล้บ้านใกล้ใจให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเขตเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ภายใต้หลักการสร้างระบบสุขภาพที่สมบูรณ์โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสรุปผลในภาพรวมพบว่า มีผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการ
ตามโครงการจำนวนมากขึ้นจากเดิม ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ทำให้เกิดการจัดการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จุดเด่นและ  
สิ่งที่น่าภูมิใจของโครงการคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อนบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ( อสม.) ผู้นำชุมชน ที่เมื่อมีผู้ป่วยรายใหม่ในชุมชนที่จำเป็นที่ต้ องได้รับการพยาบาลต่อเนื่อง 
ชุมชนจะมีการรับทราบข้อมูลร่วมกัน และมีการส่งผ่านข้อมูลผู ้ป่วยมาถึงหน่วยบริการสาธารณสุข 
บุคลากรด้านสาธารณสุข ได้โดยตรง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์  ผ่านหลายช่องทาง อาทิเช่น Line 
Application, เบอร์โทร Call Center ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล,เบอร์โทรผู้รับผิดชอบงานเยี่ยม
บ้าน เมื่อมีการอกเยี่ยมบ้านพร้อมสหสาขาวิชาชีพได้มีใช้กระบวนการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Inhomess Checklist ทำให้สามารถเข้าถึงผู้รับบริการแบบองค์รวม และเกิดการดูแลกันในระดับชุมชน 
อาทิเช่น การดูแลผู ้ป่วยเบาหวานติดบ้านติดเตียงที ่มีภาวะแทรกซ้อน ทีมแกนนำสุขภาพในชุมชน 
สามารถปฏิบัติการเจาะระดับน้ำตาล วัดสัญญาณชีพผู้ป่วย ภายใต้ทักษะทางวิชาการท่ีถูกต้อง ภายใต้การ
อบรมให้ความรู้จากโครงการต่างๆด้านสาธารณสุข เกิดศักยภาพในการดูแลชุมชน สามารถส่งข้อมูลถึง
ศูนย์บริการสาธารณสุขได้โดยตรง เกิดการดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและสหสาขาวิชาชีพ 
ผ ุ ้ป ่วยได ้ร ับยาต่อเน ื ่องตามหลักฐานเช ิงประจักษ์ ท ันต ่อการเปลี ่ยนแปลงตามอาการ อีกทั้ง  
การดำเนินการโครงการ เพ่ิมการเชื่อมโยงระดับเครือข่ายในการดูแล เช่น รพ.จังหวัด หน่วยงานด้านอ่ืนๆ 
สามารถช่วยเหลือเมื่อเกินศักยภาพระดับชุมชน ทั้งด้านข้อมูลการรักษา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งผล
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ถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ในการเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกิดความยั่งยืนของโครงการและมีการพัฒนาต่อยอดให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอขึ้นมานั้น 

พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 
(1) โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู ่คุณภาพชีวิตที ่ยั ่งยืน 

ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 
 1) การวางแผน (PLAN) ดำเนินการดังนี้ ประชุมวางแผนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด ประสานความร่วมมือ (MOU) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนด
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ และจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการ ด้านบุคลากร 
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณให้เพียงพอ 

 2) การดำเนินงาน (DO) ดำเนินการดังนี้  
  ก) สร้างเครื่องมือ แบบประเมินการอ่าน เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาด้าน

การอ่าน  
  ข) คัดกรอง นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง

ร้อยเอ็ด ทั้ง 8 แห่ง โดยใช้แบบประเมินการอ่าน จำนวน 30 คำ นักเรียนที่ได้คะแนนการอ่าน ต่ำกว่า 15 
คะแนน ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์เป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่จะได้รับการพัฒนาและแก้ปัญหาในรูปแบบ
คลินิกรักภาษา ซึ่งมีอยู่ 8 คลินิกประจำอยู่ทุกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 

  ค) ดำเนินการแก้ปัญหา และพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามขั้นตอน ได้แก่  
นำนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน มาพัฒนาการอ่าน โดยใช้กิจกรรมกลุ่มเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรมเบรนด์ยิม เกม และเพลง ฝึกท่าทางสัญลักษณ์มือประกอบเพลง
เพื่อให้นักเรียนจำสระได้ ฝึกทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึก “อ่านออกเขียนได้ทันใจ ประทับจิต ชีวิตมี
คุณภาพ” ด้วยวิธีการสอน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) นักเรียนอ่านสะกดคำเสียงดังๆ ตามครู 2) ครูสะกดคำ
เบาๆ นักเรียนออกเสียงดังๆ 3) ครูประสมคำให้นักเรียนออกเสียงดังๆ 4) นักเรียนเห็นคำแล้วอ่านออก
เสียงดังๆ โดยใช้สื่อการสอนประกอบ 

 3) การตรวจสอบ (CHECK) ดำเนินการดังนี ้ ประเมินการอ่านนักเร ียน เป็น
รายบุคคล โดยใช้แบบประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ทั้ง 8 แห่ง อ่านได้ 34 คน จากทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 ผลการประเมินพบนักเรียน
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 คน แล้วส่งต่อให้นักจิตวิทยาประเมินพัฒนาการของเด็กพบว่า เป็นเด็กสมาธิสั้น 
ได้ประสานผู้ปกครองเบื้องต้นเพื่อส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยพร้อมออกใบรับรอง แจ้งผลให้กับผู้ปกครอง
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ทราบและยอมรับเพื ่อเข้าสู ่ระบบการจัดการศึกษาพิเศษ และพัฒนาตามศักยภาพแต่ละบุคคล 
นอกจากนั้นประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู ้ปกครอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยพบว่ามีความพึงพอใจต่อโครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหา  
การอ่าน สานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุด  

 4) การสะท้อนผล (ACT) ดำเนินการดังนี ้ นำข้อมูลที ่ได้จากการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของ คลินิกภาษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 8 
แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียน นักเรียนทุกคนจะสามารถอ่านออก 
100% สร้างเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานราชการ มหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม เพ่ือนำนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย มาร่วมสร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน (Research Base) เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนและความเชื่อม่ันกับผู้ปกครอง 

(2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
โดยมีหลักการจัดการศึกษาภายใต้หลักการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬาตามความถนัดและความสนใจ 
และการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  

 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬาแต่ละชนิดกีฬา ตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน และความต้องการของชุมชน โดยสถานศึกษามีการสำรวจความต้องการจาก 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียน, ผู้บริหาร, ครู, ผู้ปกครอง, คณะกรรมการสถานศึกษา, ชุมชนเพื่อนำมา
เป็นแนวทางในการกำหนดชนิดกีฬาที่เปิดสอน อีกทั้ง สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านกีฬา/ที ่ปรึกษาด้านกีฬา และดำเนินการโดยมีครูผู ้ฝ ึกสอนที่มี 
ความชำนาญในกีฬาเฉพาะด้านตลอดจนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีวัสดุและอุปกรณ์การกีฬาที่
เหมาะสมและทันสมัย เพ่ือให้เกิดทักษะและความชำนาญในกีฬาเฉพาะด้าน 

 การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศนั้น สถานศึกษากำหนดแนวทาง นโยบายและ
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา มีการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ และการระดมทรัพยากรด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกีฬาแต่ละประเภท มีการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่สำหรับฝึกซ้อมที่เหมาะสม มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมที่ทันสมัยและ
เพียงพอ มีการวางแผนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบ มีการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬา  
มีการวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรผู ้ฝึกสอนกีฬาให้มีความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ  
นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน หรือเข้ารับการคัดเลือกในกีฬารายการต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ส่งเสริมการกีฬา
เพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถ ที่โดดเด่น สร้างพื้นที่และโอกาสใน 
การแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพด้านกีฬา และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็น
เลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง มีการจัดปัจจัยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกใน
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การพัฒนาตนเองของนักกีฬา ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานและ สถานศึกษามี 
การพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและประสบผลสำเร็จด้านกีฬา 

(3) โครงการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่ยั่งยืน ดำเนินการโดยกลการการสร้าง 
“องค์กรปกครองท้องถิ่นปลอดบุหรี่ต้นแบบ” ซึ่งหมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ดำเนินการควบคุม  
การบริโภคยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และประกาศที่เกี ่ยวข้อง  
โดยประยุกต ์กฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter) เป ็นกรอบการดำเน ินงาน อปท.ปลอดบุหรี่  
ประกอบด้วย 

 1) สร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ: การทำให้ประเด็น “อปท.ปลอดบุหรี่” อยู่
ในความตระหนักและหน้าที่รับผิดชอบของผู้กำหนดนโยบายในทุกภาคส่วนและทุกระดับ 

 2) สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ: การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ ให้เอ้ือ
หรือส่งเสริมต่อการเป็น อปท.ปลอดบุหรี่ 

 3) เสริมสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง: กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน /
หน่วยงานในสังกัด อปท.ปลอดบุหรี่ ให้ดึงศักยภาพของบุคคลและทรัพยากรที่มีอยู่ มาใช้ เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ ควบคุม และกำหนดอนาคต
ด้านการควบคุมยาสูบของชุมชน /หน่วยงานตนเองได้ 

 4) พัฒนาทักษะส่วนบุคคล: การให้ข้อมูล เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวข้องกับงานควบคุมยาสูบ เพ่ือให้ประชาชนในช่วงวัยต่างๆ หรือบุคลากรในชุมชน /หน่วยงานใน
สังกัด อปท.ปลอดบุหรี่ ให้มีสุขภาพดี โดยไม่พึงยาสูบ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ และสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีจะส่งผลดีต่อสุขภาพได้ 

 5) ปรับระบบบริการสุขภาพที่เอื ้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ: การปรับบริการ
สุขภาพ (ที่มากกว่าบริการในสถานบริการสุขภาพ) เพื่อสนับสนุนทั้งระดับบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพดี 
โดยไม่พึงยาสูบและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้ 

(4) โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ ดำเนินการภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย
ชุมชนกล่าวคือ เริ่มต้นจากสำรวจข้อมูลผู้ป่วยในชุมชน เตรียมวางแผนการออกเยี่ยมผู้ป่วยที่ต้องได้รับ  
การดูแลต่อเนื่องในชุมชนตามฐานข้อมูลการส่งต่อการเยี่ยมจากรพ.ร้อยเอ็ด จากการติดต่อประสานผ่าน
ทางญาติผู้ดูแล ทางชุมชน ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ก่อนเยี่ยมบ้านจะมีการเตรียมข้อมูล
สุขภาพ การกำหนดแผนวัตถุประสงค์การเยี่ยม การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ผู้ป่วยแต่ละราย ต่อมาจึงจัด
ตารางการออกเยี่ยมการดูแลต่อเนื่องที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามแผนดูแลรายกรณีโดยบูรณา
การงานรว่มกันกับระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Long 
term Care) แล้วจริงดำเนินการโดยประสานทีมและประสานชุมชน ครอบครัวผู้ป่วย ก่อนออกดูแล
ต่อเนื่องที่บ้าน บ้านตามแผนร่วมกับอสม.และทีมศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 ตามแบบออกเยี่ยม 
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“INHOMESSS Checklist” โดยใช้กระบวนการพยาบาลร่วมด้วย อีกทั้งยังมีการประเมินผลการดูแล
สุขภาพที่บ้าน กำหนดแผนการพยาบาลต่อเนื่อง ลงในแฟ้มครอบครัว พร้อมด้วยจัดกิจกรรมอบรม  
การดูแลสุขภาพที่บ้าน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และผู้ดูแลผู้ป่วยในบ้าน ในชุมชน สุดท้าย สำรวจความพึง
พอใจผู้รับบริการ เมื่อให้บริการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน และสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ  

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กล่าวคือ  
(1) โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนนั้น  

มองว่าการอ่านเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยปรับและขยายประสบการณ์ของมนุษย์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
ความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่าน คืออ่านช้า ขาดความ
เข้าใจในการอ่าน และไม่สามารถจดจำเรื่องที่อ่านได้ ย่อมทำให้การเรียนวิชาต่างๆ ไม่ ได้ผลไปด้วย ทำให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย วิตกกังวลหรือเกิดความท้อแท้ไม่อยากเรียนต่อ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของนักเรียน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาการอ่านของนักเรียนใน
สังกัด ภายใต้ วิสัยทัศ “ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ฟูมฟักประเพณี” จึงได้แสวงหารูปแบบวิธีการใน
การแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนโดยมีผู ้เชี ่ยวชาญและนักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษา มีการให้ความรู้  
ความเข้าใจแก่ผู ้เกี ่ยวข้องและพัฒนาครูมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับผู ้ปกครองส่งผลให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้
ดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งนี้ก็เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคน
อย่างเท่าเทียมกัน 

(2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา นั้นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้สนับสนุน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬาแต่ละชนิดกีฬา ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
และความต้องการของชุมชน โดยมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญในกีฬาเฉพาะด้าน ตลอดจนใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย มีวัสดุและอุปกรณ์การกีฬาที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในกีฬา
เฉพาะด้านสถานศึกษามีการกำหนดแนวทาง นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดทำหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ และการระดมทรัพยากรด้านบุคลากรที่
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกีฬาแต่ละประเภท มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่สำหรับฝึกซ้อมที่เหมาะสม  
มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝึกซ้อมที่ทันสมัยและเพียงพอ มีการส่งเสริมนักกีฬาในการพัฒนาตนเองสู่ระดับอาชีพ 
โดยมุ่งพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถที่โดดเด่น สร้างพื้นที่และโอกาสในการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพด้าน
กีฬา และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความสำเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทาง
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อาชีพที่มั ่นคง มีการจัดปัจจัยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาตนเองของนักกีฬา ทั้งด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐานส่งผลให้เกิดประโยชน์กับนักกีฬาโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก สามารถพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาได้ดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละประเภทกีฬา อันเป็นการลดความเหลื่อล้ำด้านการศึกษาและความเหลื่อม
ล้ำทางเศรษฐกิจที่ชัดเชน 

(3) ศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั้น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ได้สะดวก ให้บริการทุกวันเวลาราชการ มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี ทุกสิทธิ์  
การรักษา) และมีบริการจ่ายยาช่วยเลิกบุหรี่ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร มีความ
พร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ด้านวิชาการ สื่อความรู้ ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งมีการดำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการรณรงค์ ลด ละ 
เลิกบุหรี่ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สนับสนุนให้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ เป็นสถานที่
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่ ที่มีผลเสียทั้งต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ควรมีสิทธิที่จะได้รับอากาศที่
บริสุทธิ์ ไม่มีมลภาวะจากควันบุหรี่อีกด้วย 

(4) โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเข้าถึง
บริการทางด้านการสาธารณสุขด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล 
โดยเฉพาะในกลุ ่มเปราะบางที ่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการ โดยเทศบาลมีบทบาทใน  
การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม (Equity) มีการแบ่งปันเอื้ออาทร โดยมีการบริหาร
จัดการ วางแผนในการดูแลเชิงรุกในชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ในกิจกรรม 
ป้องกัน ส่งเสริม รักษา ฟื้นฟูสภาพ ผู้ป่วย ให้กลับมามีศักยภาพในการดูแลตนเอง ลดความพิการถาวร 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุขในระดับนโยบาย โดยมีแหล่งประโยชน์
ที่ประชาชนสามารถพึ่งพาอาศัย ช่วยเหลืออย่างเป็นมิตร เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ลดความ
เหลื ่อมล้ำด้านสังคมและการสาธารณสุข ไม่จำกัดสถานะทางความเชื ่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเชิงรุกตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงการบูรณาการงานร่วมกัน กับระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Long term Care) 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น
มานั้น พบว่า 
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(1) โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ก่อน
ให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม คือ 

 1) เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด ทั้ง 8 แห่งสามารถอ่านออก จำนวน 34 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ 35 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.14 และความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความพึงพอใจต่อโครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน 
สานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.73  

 2) เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่าน ซึ่งจะเป็นทักษะสำคัญในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำให้ทักษะด้านการอ่านที ่ดี  
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านดี
ขึ้น จำนวนนักเรียนที่อ่านหนังสือไม่ออกของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง 8 แห่ง มีจำนวน
ลดลง โดยเป็นการจัดกิจกรรมสร้างความสุขในการอ่านที่ยั่งยืนพัฒนาทักษะการอ่านภายใต้เงื่อนไข 3 
ประการอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย การเตรียมพร้อมศึกษา การพัฒนาส่งเสริมการเพิ่มเติมที่ยั่งยืนมี
ระบบคัดกรองนักเรียนในการแก้ไขปัญหาการอ่านอย่างเป็นระบบ และสถานที่เรียนรู้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนเพ่ือสร้างการอ่านท่ียั่งยืนอีกท้ังยังมีการขยายเครือข่ายคลินิกรักภาษา ไปยังโรงเรียนอีก 7 แห่ง
อย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ก่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมความเลิศด้านกีฬา โรงเรียนเทศบาลหนอง
หญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) ได้มีการส่งเสริมด้านกีฬาทีหลากหลายแต่ก็ยังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมเท่าที่ควรส่งผลให้ขาดสถานที่สนามในการฝึกซ้อมที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดโค้ชผู้ฝึกซ้อมที่ไม่มีความ
ชำนาญ และในแต่ละชนิดกีฬาตลอดจนการบริหารและการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกีฬาจึง
ส่งผลให้นักกีฬาขาดทักษะในการฝึกซ้อมจึงทำให้ไม่ประสบผลสำเร็จในการเข้ารับการแข่งขันเท่าที่ควร 
แต่ภายหลังจากที่ได้จัดทำโครงการนี้ ทำให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาและจัดตั้งโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านกีฬาขึ้นโดยได้กำหนดชนิดกีฬาไว้ทั้งหมด 7 ประเภทกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬาฟุตบอล กีฬา
วอลเล่ย์บอลในร่ม กีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด กีฬาตะกร้อ กีฬาฟุตซอล กีฬากรีฑา กีฬาเปตอง โดยได้รับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณในการสร้างสนามที่ได้มาตรฐานที่ใช้ในการฝึกซ้อม ใช้ในการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ มีโค้ชผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถแต่ละชนิดกีฬามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ และที่
สำคัญได้เปิดโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสในเขตและนอกเขตพ้ืนที่บริการที่ขาดโอกาส แต่มีความสามารถ
ด้านกีฬาได้ม ีโอกาสเข้ามาฝึกซ้อมเพื ่อเสริมทักษะในประเภทกีฬาที ่ตนเองถนัด จนเกิดทักษะ
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ เช่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
ระดับเอเชีย และระดับโลก เป็นการส่งเสริมมีการพัฒนาให้นักกีฬาก้าวสู่นักกีฬาอาชีพ เป็นต้น 
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(3) โครงการเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี ่ยั ่งยืน  นั้นทำให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ 
ปัจจุบัน ผู้รับบริการเลิกบุหรี่ ทั้งหมด 691 คน (ยอดรวมสะสม ก.ค.2561-เม.ย.2565) สามารถเลิกบุหรี่
ได้สำเร็จ 144 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.83 และมีผู้รับบริการเลิกบุหรี่ผ่านบริการเภสัชกรรมทางไกล (tele-
pharmacy) (เริ่มจาก พ.ย.2564-เม.ย.2565) จำนวน 10 คน สามารถเลิกบุหรี่ ได้สำเร็จ จำนวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60 การประเมินคุณภาพชีวิต โดยรวมเพิ่มขึ้นทุกข้อ และ ความพึงพอใจ มากกว่า ร้อยละ 
80 

(4) โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ นั้น มียอดผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนเยี่ยมบ้านจำนวนทั้งหมด 
75 ราย ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวนทั้งหมด 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นตามบริบทสุขภาพจำนวนทั้งหมด 71 ราย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ผู้ป่วยที่
เข้าถึงบริการตามโครงการจำนวนมากขึ้นจากเดิม ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ที่มีความซับซ้อนในหลากหลายมิติ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ทำให้เกิดการจัดการด้านสาธารณสุขเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม จุดเด่น
และสิ่งที่น่าภูมิใจของโครงการคือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อนบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน และยังมีการต่อยอด โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุขในการดูแล
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดยบูรณาการกับโครงการในแผนงานสาธารณสุข แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ปี พ.ศ.2561-2565) มีการส่งต่อข้อมูลจากผู้ปฏิบัติลงสู่ชุมชน มีการพัฒนาต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยกลุ่ม
ที่มีความซับซ้อนที่จำเป็นต้องประสานการดูแลจากโรงพยาบาลประจำจังหวัด ศูนย์บริการสาธารณสุขใน
พื้นที่ อาทิเช่น ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน โดยมีการเข้าร่วมโครงการวิจัยกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ศูนย์
ก า ร ุ ณ ร ั ก ษ ์  โ ร ง พย า บ า ล ศ ร ี น ค ร ิ น ท ร ์  ค ณ ะแ พท ย ศ า ส ต ร ์  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย ข อน แ ก่ น  
เป็นโครงการวิจัยการบูรณาการระบบบริการดูแลแบบประคับประคองในระบบปฐมภูมิของจังหวัดขอนแก่น
และร้อยเอ็ด 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้ามา

อย่างต่อเนื่อง และยังมีการพัฒนาอย่างต่อยอดในทุกด้าน และในด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่
ส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลในปีนี้นั้นเมื่อพิจารณาจากโครงการโดดเด่นที่นำเสนอนั้น มุ่งเน้นไปที่การลด
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบางต่างๆ เช่น เด็กที่มี
ปัญหาการเรียนรู้และภาษา เยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาแต่มีความยากจน ผู้ประสบปัญหาจากการติด
บุหรี่ หรือผู้สูงอายุที่ไม่ได้อยู่ระบบการดูแลรักษาของโรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานคือ 
PDCA ในทุกโครงการ และเน้นไปที่การบูรณาการร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม  
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1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลเมืองลำพูน 
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน นายเมธี ใจศรี ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ เบอร์โทร 088-2524739 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการเรียนรู้ สู้วิกฤติ covid19 ด้วยระบบ E-learning System (ELS) 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ได้ส่งผล
กระทบต่อการศึกษาทุกระดับ การจัดการเรียนการสอน จึงจำเป็นต้อง พัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบ
วิถีใหม่ ทางโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนบน Platform Moodle 
ซึ่งเป็นOpenซอฟต์แวร์ฟรี ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม ใช้งาน
ง่ายสำหรับทุกคน เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อไม่ให้เกิดภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาเด็กทุกคนต้องเข้า
เรียนได้พร้อมกับการเปิดภาคเรียน ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนักเรียนกับผู้ปกครองยังได้ใช้เวลาร่วมกัน 
สามารถช่วยนักเรียนฝึกทบทวนการเรียนหลังจากเลิกเรียน ผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ในการเรียนรู้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน คณะครูและ และบทเรียน
ออนไลน์จะสามารถทำให้ผู ้เรียนสามารถที่จะควบคุมในเนื้อหา ระยะเวลาข้อเสนอแนะ หรือความ
หลากหลายของสื่อท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการเรียน
ของนักเรียน หรือเนื้อหาวิชาเรียนสามารถติดต่อคุณครูประจำวิชาได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนและ  
การตอบคำถามท่ีทันต่อความต้องการแบบ two- way จากอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ  

(2) โครงการรวมพลัง ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง 
การดำเนินนวัตกรรม เป็นการจัดบริการสาธารณะด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ประชาชน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง ผู้มีความ
ยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเทศบาลดำเนินการร่วมกับประชาชนที่มีความต้องการช่วยเหลือ
เพ่ือนบ้านในชุมชน ด้วยการแบ่งปันกำลังทรัพย์จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งต่อให้เทศบาลนำไป
ความช่วยประชาชนให้สามารถเข้าถึงกายอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้อย่างเท่าเทียม เป็น  
การลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเสมอภาคให้มากท่ีสุด 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลเมืองลำพูน มีการปรับ
รูปแบบการทำงานให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่

เทศบาลเมืองลำพูน 
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ประชาชนสามารถใช้งานได้ง่าย มาใช้กับการบริการ เช่น การใช้ Application Line ในการขอรับ 
ความช่วยเหลือ การใช้ Google form แทนการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มกระดาษทั่วไป การใช้ V.D.O. 
call ในการติดตามเยี่ยมบ้าน 

สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือ การร่วมมือซึ่งกันและกันในสังคม “การให้และแบ่งปัน” 
เป็นสิ่งที่คนในชุมชนหยิบยื่นให้แก่ผู ้ที ่กำลังขาดหรือด้อยกว่า โดยไม่ต้องรอคอยให้ถึงวันที่ตัวเองมี
เหลือเฟือ เพราะถือว่า “เป็นการให้โอกาส และ“เป็นกำลังใจ” เป็นการหยิบยื่นสิ่งที่งดงามให้แก่ผู้อื่น ซึ่ง
ผลที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ ไม่ได้หยุดแค่เพียงผู้รับ แต่เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้าง “การส่งต่อไป ไม่รู้จบ” ถือ
ว่าเป็นจุดเริ่มของพลังยิ่งใหญ่ในการเป็นพลเมืองในชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งต่อลมหายใจและลดความเหลื่อม
ล้ำในขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตต่อไปได้ นำมาซึ่งสังคมน่าอยู่ และยังเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็ม ในการดูแลทุกข์
สุข ของคนในชุมชนเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างชุมชน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีความสามัคคีกลมเกลียว
กัน เป็นสังคมที่มีแต่ความอยู่เย็น เป็นสุข 

(3) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน 
เป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย ผ่านกระบวนการทำงานเชิงรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆอย่างรวดเร็ว ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสิทธิและ
สวัสดิการของรัฐขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ เพื่อสร้างความเป็นธรรม สร้างความเสมอภาคทางสังคมและ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กด้อยโอกาส เพ่ือเติมเต็มส่วนที่ขาดและให้โอกาสในส่วนที่ไม่มี 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นที ่ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ  
เทศบาลเมืองลำพูน อาศัยหลักการการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา โดยการทำงานทุกอย่าง ทุกขั้นตอน 
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ เครือข่าย ภาคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความร่วมมือของ
ประชาชนทุกวัยมาร่วมกันทำในทุกขั ้นตอนตั้งแต่การระดมสมอง การจัดทำแผน การดำเนินการ  
การประเมินโครงการ/กิจกรรม รวมไปถึงการต่อยอดพัฒนางานในอนาคต การดำเนินโครงการ/กิจกรรม
โดดเด่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากจะอาศัยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายแล้ว เทศบาลยังคิด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้เหมาะกับการดำเนินงานด้วย เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และสามารถ
บริการกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเช่น การระบาดของไวรัสโควิด 19 
เทศบาลต้องสามารถบริการกลุ่มเป้าหมายได้ดีดังเช่นภาวะปกติ ซึ่งแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่นำเสนอนั้น
อาจจะมีรายละเอียดในกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ 
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(1) โครงการเรียนรู้ สู้วิกฤติ covid19 ด้วยระบบ E-learning System (ELS) 
ด้วยภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การโควิด-19 ทำให้บางครอบครัว ไม่มี

อุปกรณ์การเรียนรวมถึง สัญญาอินเทอร์เน็ต เนื่องจากฐานะทางครอบครัวยากจน และไม่มีรายได้ซึ่งถือ
เป็นความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ และจะเกิดปัญหาทำให้นักเรียนไม่รู้หนังสือ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพ่ือไม่ให้
เด็กเสียโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะที่ควรได้รับอย่างทั่วถึงนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง 
เทศบาลเมืองลำพูน โรงเร ียน ภาคีเครือข่าย เช ่น สมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมคณะครูเร่งจัดทำบทเรียนเนื้อหาในส่วนของวิชาใน
กลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทางเทศบาลเมืองลำพูนได้ให้ความช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอน(คอมพิวเตอร์ Tablet) ให้นักเรียนได้ยืมเรียน การให้ใช้ สัญญาWIFI ฟรี เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียน
ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ทุกที่ ทุกเวลา ลดความเหลี่อมล้ำด้านการศึกษา 

กระบวนการทำงานมาจากสำรวจลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและนิเทศ ติดตาม 
การเข้าเรียนและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Moodle Platform เพ่ือนำมา
เป็นฐานในการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินการ 4 ขั้นตอน โดยผ่านกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน ได้แก่ การประชุมวางแผน ศึกษาสภาพและปัญหา 
สำรวจอุปกรณ์การเรียนด้านเทคโนโลยี คัดเลือก Software ที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติ ได้แก่ จัดการอบรมครู ครูนำความรู้ไปออกแบบและสร้าง
บทเรียน ในส่วนรูปแบบเนื ้อหา ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ต ัวช ี ้ว ัด เนื ้อหา  
การประเมินผล มีสื่อมัลติมีเดียอื่นๆเช่นใบงาน,ใบความรู้,,ข้อสอบ,วิดีโอ, e-book power point คลิป
วิดีโอที่ครูได้สร้างขึ้น และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online, On demand, onsite นักเรียน
จะมีรหัสการเข้าเรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในระหว่างหยุดเรียนจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งนักเรียน
สามารถใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา และมีความยืดหยุ่น รวมถึงความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย 

ขั ้นตอนที ่ 3 การตรวจสอบ ได้แก่ ตรวจสอบโดยผู ้เช ี ่ยวชาญโดยอาจารย์
มหาวิทยาลัยภาคีเครือข่าย  

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม ได้แก่ การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลความก้าวหน้าการออกแบบบทเรียนของครู การเข้าถึงเนื้อหาสาระของนักเรียน การสนับสนุน
อุปกรณ์ สำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงบทเรียนออนไลน์ให้มีความสอดคล้องกับ  
สถานการณ์ปัจจุบัน 

(2) โครงการรวมพลัง ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง 
การดำเนินกิจกรรมมีวิธีการทำงานในรูปแบบ ดังนี้ 
1. มีการประชุมประชาคมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนนำมาสู่การ

จัดทำแผนชุมชน ที่นำมาสู่แผนพัฒนาเทศบาล เริ่มดำเนินการในปี 2561  
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2. เทศบาลจัดทำโครงการเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาใน
ทุกด้าน ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

3. จัดตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบไปด้วยภาครัฐ และภาค
ประชาชนร่วมบริหารจัดการโครงการ ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีการปรับปรุงคณะกรรมการ
ให้มีความเหมาะสมด้วย 

4. ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ
ช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

5. เทศบาลจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ พร้อมทั้งการรับ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ให้เกิด
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทราบใน
การประชุมทุกครั้ง ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

6. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบไปด้วยภาครัฐ และภาคประชาชน 
ร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่มีการ
เลือกปฏิบัติ ในปี 2561 

7. สำรวจผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยผู้นำชุมชน, อสม., อพม.,ครูสอนเด็กด้อย
โอกาส หรือทีมสหวิชาชีพ ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

8. ญาติ ผู้ดูแลหรือผู้ประสบความเดือดร้อน ขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตนเอง ที่
สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูนเพียงช่องทางเดียวในปี 2561 ส่วนในปี 2562มีการพัฒนาช่องทางให้
สามารถแจ้งผ่านทางไลน์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน,ไลน์น้องเมตตา หรือไลน์น้องพอใจ (เปลี่ยนเป็นน้องพูน
โชค) ตลอดจนเว็บไซด์ของเทศบาล ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

9. ทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด 
และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกันออกเยี่ยมบ้าน ประเมินสภาพและความจำเป็นในการใช้
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทุกราย ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

10. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนซึ่งประกอบไปด้วยผู ้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 

11. เทศบาล นัดหมายให้ญาติรับอุปกรณ์ ตามที่ได้ขอไว้ หากไม่มีรถสำหรับใส่
อุปกรณ์ท่ียืม เทศบาลโดยงานป้องกันฯจะเป็นผู้นำส่งให้ถึงที่บ้าน 

12. เทศบาลโดยทีมสหวิชาชีพ ติดตามเยี่ยมบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. อพม. 
เป็นระยะ ตั้งแต่ปี 2561 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

13. หากไม่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์แล้ว จะมีการส่งคืนอุปกรณ์ที่ยืมภายใน 
7 วัน เพ่ือให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อ  
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14. หากอุปกรณ์เกิดการชำรุด ศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนจะช่วยซ่อมแซมให้โดยไม่คิด
มูลค่า ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

15. ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ด้วยการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย มีการถอดบทเรียน ร่วมกับผู้นำชุมชน และเสนอผลต่อคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินโครงการที่มีคณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วน 

(3) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน 
เทศบาลเมืองลำพูนมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายทั้งภาคประชาชน 

ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เข้ามาหนุนเสริมการพัฒนาและสร้างเสริมโอกาสแก่เด็กด้อยโอกาสให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านงบประมาณ กระบวนการรวบรวมข้อมูลและค้นหา การเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้ารับ
การศึกษา การฝึกอาชีพ รวมถึงการได้รับสวัสดิการและการให้ความช่วยเหลือ เทศบาลเมืองลำพูนได้มี
การลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และครูสอน
เด็กด้อยโอกาส เพ่ือให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เสริมสร้างในมิติด้านจิตใจ
เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าของตัวเอง สร้างความสัมพันธ์ พูดคุย อีกทั้งรับฟังปัญหา เสริมความรู้ และกำลังใจ
ให้แก่เด็กและครอบครัว รวมถึงการประสานและส่งต่อความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลส่งทำให้เด็กด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เทศบาลเมืองลำพูน มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในพื้นท่ี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ การศึกษาของ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่มีฐานะแตกต่างกัน ประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากในการใช้ชีวิต
และครอบครัว ในพื้นที่ทั้ง 17 ชุมชน และเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ ได้รับประโยชน์สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะในด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน ก่อให้เกิดความเท่าเทียมต่อการ
เข้าถึงกายอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้านการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส แม้จะเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลก็มีการปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอยู่
ตลอด เนื่องจากตระหนักดีว่ามาตรการที่ภาครัฐกำหนดให้ปฏิบัติกระทบต่อการใช้ชีวิตให้ยากลำบาก  
มากขึ้น จึงนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนมีความคุ้นเคยและใช้งานง่ายมาใช้ หากเรื่องใดเกินกำลัง
การช่วยเหลือ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ก็จะประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น จังหวัดลำพูน พมจ.ลำพูน เหล่ากาชาดจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ มูลนิธิบ้านเด็ก องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ฯ ให้ความช่วยเหลือต่อไป การดำเนินงาน
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ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิต ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เกื้อกูล 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงสามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม  
มีความเสมอภาค และไม่มีความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพชีวิต และการรับบริการจากภาครัฐ 

การดำเนินงานนวัตกรรมทำให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ ก่อให้เกิด  
ความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการ การช่วยเหลือ ที่  
เท่าเทียมกัน การดำเนินงานโครงการเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกใน
ขั้นตอน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
ขั้นจัดทำแผน โดยการใช้เวทีประชุมประชาคมในการรับฟังปัญหา ความต้องการของ

ประชาชน นำมาสู่การจัดทำแผนชุมชน ที่นำมาสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ประชาชนผู ้มีส่วนได้เสีย นำโครงการที ่ได้จากชุมชนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อนำไปจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ขั้นดำเนินโครงการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมแสดงบทบาท และเปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ต่อการบริหารจัดการ
โครงการทุกข้ันตอน 

ขั้นติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสีย มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการให้ผู้นำชุมชนทราบในการประชุม
ประจำเดือน พร้อมทั้งมีการถอดบทเรียนการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อสะท้อนถึงผลดี ผลเสียของ
การดำเนินโครงการ และได้รับฟังความคิดเห็นแนวทางสำหรับการดำเนินโครงการในปีถัดไป มีการเสนอ
ให้ผู้บริหารได้รับทราบตามลำดับชั้น 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น
มานั้น พบว่า 

(1) โครงการเรียนรู้ สู้วิกฤติ covid19 ด้วยระบบ E-learning System (ELS) 
 ผลสัมฤทธิ์เชิงสถิติ 
 1. นักเรียนที่ขาดอุปกรณ์ในการเรียน ได้รับการช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดีขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 86.25 
 3. คณะครูมีบทเรียนออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 100 
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 4. นักเรียนเข้าถึงระบบ LMS E-learning System และสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องและทุกท่ีทุกเวลา ร้อยละ 89.65 

 ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์อย่างไร้ขอบเขตทำให้เข้าถึงแหล่ง

ความรู้ทางการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาคทางการศึกษานอกจากนี้นักเรียนยังเกิดทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายหลักที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมือง
ลำพูน ตลอดจนสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ( SDGs)  
สองประการ คือ ด้านที่ 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม ด้านที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ำ 

 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์  
e-Learning 

(2) โครงการรวมพลัง ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง 
 ผลสัมฤทธิ์เชิงสถิติ 
 ประชาชนในกลุ่มกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้สูงอายุจำนวน 3 ,310 คน  

ผู้พิการจำนวน 480 คน เด็กด้อยโอกาสจำนวน 12 คน และผู้ที่มีความยากลำบากในการใช้ชีวิต จำนวน 
58 คน (ร้อยละ 100) ซึ่งมีแนวโน้มที่ต้องใช้กายอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ต้องจัดเตรียมเงิน
ในการจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีราคาแพงมาใช้ 

 ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 
 1. ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและมี

ความเสมอภาค 
 2. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมการดำเนินงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด 

ร่วมทำ ร่วมติดตามและร่วมรับประโยชน์ 
 3. การทำงานของภาคีเครือข่ายอยู่ในลักษณะการหนุนเสริมและส่งต่อการช่วยเหลือ

แบบบูรณาการ มีความรวดเร็ว ทันท่วงที ประชาชนมีความพึงพอใจในการทำงาน 
(3) โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน 
 ผลสัมฤทธิ์เชิงสถิติ 
 เด็กด้อยโอกาสทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ปะจำปี 2564 

จำนวน 44 ราย มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านกิจกรรมกาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส  
สู่สังคมที่เท่าเทียมกัน จำนวน 38 ราย ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 86.36 สามารถเข้าถึง
บริการสวัสดิการของภาครัฐและการช่วยเหลือปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม เพ่ือยกระดับ
ที่ดีขึ้น และอีกร้อยละ 13.64 เป็นการให้ช่วยเหลือจากเทศบาลเมืองลำพูน ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วม
แบ่งปัน 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
429 

 ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 
 1.1 เด็กนอกระบบการศึกษา (กลุ่มเด็กพิการ)  
  - มีเครื่องใช้อุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน ที่สามารถดำรงชีวิต

ได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
  - ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์การประกอบ

อาชีพ สามารถดูแลบุตรหลานควบคู่กับการหารายได้ ทำให้ครอบครัวมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 1.2 เด็กในระบบการศึกษา  
  - กลุ่มเด็กยากจน เงินช่วยเหลือที่ได้รับสามารถนำไปผ่อนชำระค่าเทอมและ

ซื้อเสื้อผ้าสำหรับไปโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้ และบางครอบครัว นำเงินช่วยเหลือ
ที่ได้รับซื้ออาหาร นม เพ่ือบำรุงร่างกายให้กับเด็ก 

  - กลุ่มเด็กที่ถูกปล่อยปละละเลย เด็กที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท (จนกว่าจะมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ 
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื ่อนไขของโครงการ) ผู้ปกครองบางรายจะแบ่งเงินช่วยเหลือเก็บสะสมไว้ใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและบางครอบครัวนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
การดำเนินนวัตกรรมเทศบาลเมืองลำพูนมีการหนุนเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง ด้วย  

การส่งเสริมให้ภาคประชาชนใช้หลักการทำงานในรูปแบบจิตอาสา มีการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภายในชุมชน บนหลักของความสามัคคี สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในและ
นอกชุมชน รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคศาสนา สามารถช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐ 
เช่น การศึกษาบทเรียนต่างๆ ของทางโรงเร ียน กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์  การได้รับ 
การช่วยเหลือของกลุ่มเปราะบาง เด้กด้อยโอกาส ได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค ประชาชนต้องการให้
เทศบาลดำเนินโครงการต่อไปทุกปี ร้อยละ 100  

การดำเนินงานมีการถอดบทเรียนทำให้ทราบแนวทางสำหรับการพัฒนา ปรับปรุง ต่อ
ยอดในปีต่อไป ดังนี้ 

1. ประชาชน มีความเข้าใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและต้องการช่วยเหลือคนในชุมชนเอง 
3. โครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน 
4. การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค ประชาชนในพ้ืนที่ทุกคน

สามารถใช้บริการได้ 
5. การดำเนินโครงการช่วยให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายทุก

ภาคส่วน 
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6. โครงการสามารถสร้างชุมชน ให้มีความเอื้ออาทร รู้จักการให้ การแบ่งปัน สามารถ
พ่ึงพากันได้ 

7. เป็นโครงการที่มีจุดเด่นในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง ก่อให้เกิดทัศนคติและเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีต่อเทศบาล 

8. เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างท้องที่กับท้องถิ่น และการทำงาน
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด เพ่ือช่วยกันทำให้โครงการเกิดสำเร็จ 

9. โครงการที่จะเกิดความยั่งยืน ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน  
ทุกขั้นตอน 

10. บุคลากรของเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการฝึกอบรมและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลและสามารถ
ดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลปริก  
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
3. ที่ตั้ง 53 หมู่ที่ 3 ถนนรวมประชา ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
4. รายช่ือผู้ประสานงาน นางสาวณภัชกมล สังข์แก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เบอร์

โทร 098-2678742 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้

น้อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสวัสดิการและสังคม เอื้ออาทร ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม อำนาจหน้าที่
ตามกฎหมายและนโยบาย การจัดบริการดูแลจัดสวัสดิการช่วยเหลือ  ฟื้นฟู คุ้มครอง ดูแล ผู้สูงอายุ  
คนพิการ เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรมการบูรณาการความร่วมมือทุกภาค ส่วนในพื้นที่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกจากการบูรณาการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเพื่อนำใช้
ฐานข้อมูลจัดบริการดูแล จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนนำอาสาสมัคร โดยได้ม ีเป็นการบูรณาการความร ่วมมือทุกภาคส่วน ท้าให้การช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และกระบวนการท้างานเชิงรุก ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การจัดบริการสุขภาพ
ทุกมิติ และประสานความร่วมมือในการดูแล ถึงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู ้ด ูแล ซึ ่งจาก 
การดำเนินงานพบว่ามีจำนวนฐานข้อมูลที่บูรณาการร่วมทั้ง 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

เทศบาลตำบลปริก  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
431 

1. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ: เบี้ยยังชีพ 792 คน ได้มอบกายอุปกรณ์ 9 ราย ดำเนินการ
ทำบัตรพิการ 12 ราย ช่วยเหลือ ปรับปรุงบ้าน 6 ราย ได้มอบเงินสงเคราะห์ 5 ราย และการจัดบริการ
LTC 31 ราย และดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะ 70 คน 

2. มีฐานข้อมูลคนพิการ: เบี ้ยยังชีพ 158 คน ได้มอบกายอุปกรณ์ 11 ราย 
ดำเนินการทำบัตรพิการ 12 ราย ช่วยเหลือปรับปรุงบ้าน 5 ราย มอบเงินสงเคราะห์ 5 ราย ดำเนินการ
ส่งเสริมอาชีพ 10 ราย และจัดบริการ LTC 33 ราย 

3. ฐานข้อมูลคุ้มครองเด็กและเยาวชน: ได้ดำเนินการ มอบทุน 3 ราย ดำเนินการ
มอบเงิน เยียวยา 20ครอบครัว และดำเนินการส่งเข้าเรียน 4 ราย 

4. ฐานข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง: ได้ดำเนินการจัดบริการLTC 47 ราย ทำให้มีพัฒนา 
การด้านสุขภาพที่ดีขึ้น จากกลุ่ม 1 จำนวน 22 คน ดำเนินการปรับเป็นกลุ่มติดบ้าน 13 คน จากกลุ่ม 2 
จำนวน 19 คน ปรับเป็นกลุ่มติดบ้าน 10 คน และดำเนินการจัดบริการฉีดวัคซีน 10 ราย ช่วยเหลือ
ปรับปรุงบ้าน 3 ราย ดำเนินการมอบกายอุปกรณ์ 10 ราย และได้ดำเนินการมอบทุนประกอบอาชีพ  
1 ราย 

(2) โครงการ+4...เส้นทางการเรียนรู ้ ในศตวรรษที่  21 (Plus4 the way of 
learning in 21st century) โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ ่งแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและโอกาสใน  
การเข้าถึงการศึกษา มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง 
และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับหลักการไม่ทอดทิ้งใครไว้
เบื้องหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาของ
เทศบาล 2. เพ่ือสร้างและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น 3. เพ่ือสร้างโอกาสทางเลือก
ด้านการศึกษาที่ สอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นได้ดำเนินการตั้งแต่ การออกแบบนวัตกรรม 
กระบวนการดำเนินโครงการ และมีระบบกลไกการติดตาม และมีผลการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม  
ได้แก่ ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนจ้านวน 492 คน ปี การศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นเป็น 
562 คน นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน  
การสอนใน สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ ่น ทางด้านครูมีทักษะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  
สร้างการมี ส่วนร่วม นักเรียนมีกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ เชื่อมโยงองค์ความรู้ในบริบท
ของชุมชนไปสู่ การปฏิบัติจริง และ ผู้เรียนร้อยละ 94.21 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ ในระดับดีขึ้นไป 
จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรมี ค่าเฉลี ่ยร้อยละ 91.11  อยู ่ในระดับดีขึ ้นไป  
และประชาชนทั่วไปร้อยละ 98.50 เห็นด้วย กับการมีหลักสูตรท้องถิ ่น และได้มีการถอดบทเรียน 
การดำเนินงาน  
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(3) กิจกรรมการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term 
Care)  

 ท่ามกลางสถานการณ์ของผู้สูงอายุในชุมชนมีจำนวนเพ่ิมขึ้น ผู้สูงอายุมีความ เสี่ยงมี
ภาวะพ่ึงพิงสูงขึ้นการ ดำเนินงานการดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงของเทศบาลตำบลปริก มีจุด แข็ง คือ การสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภาคประชาชน แกนนำต่างๆในชุมชน และหน่วยงานในพื ้นที่ 
เครือข่าย การทำงานส่วนต่างๆ เพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพ การจัดสวัสดิการใน กลุ่มเปราะบาง ผู้พ่ึงพิงให้
ได้รับประโยชน์สูงสุด มีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล ตำบลปริกขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องภาครัฐเอกชนชุมชนเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการคัดกรองและมีระบบส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูและดูแลตาม
ระดับความจ้าเป็นในการดูแลระยะยาวและเพื่อให้เกิดศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ 
คนพิการในชุมชน โดยมีระบบกลการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพ โดยเน้น  
การดำเนินงานมีกลไกขับเคลื่อน 4 กลไกหลักคือ ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐและภาคประชาชน จากผล
การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม พบว่า เกิดผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (CM) และผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (CG) 
ที่มาจากแกนนำภาคประชาชน ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองได้รับการบริการอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึงและ
เสมอภาค ผู้สูงอายุติดเตียง ได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดภาระพึ่งพา และ
พบว่าผู้สูงอายุที่เคยอยู่ในกลุ่มที่ 2 จำนวน 2 คน มีอาการดีขึ ้น เปลี่ยนกลุ่มมาอยู่ในกลุ่มที่ 1  และ 
ผู้สูงอายุ มีรายได้รับการฝึกอาชีพและช่วยเหลือในการจำหน่ายสินค้า ทำให้มีรายได้ และเกิดความ
ภาคภูมิใจ และครอบครัวมีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ ลดความเครียด และวิตกกังวล 
ลดภาระของครอบครัว เมื่อผู้สูงอายุสามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองได้  ผู ้สูงอายุอัลไซเมอร์มีความ
ปลอดภัย มีเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยเหลือดูแลเฝ้าระวังการพลัดหลงออกจากบ้าน จนเกิดมีศูนย์
พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า เทศบาลตำบลปริกได้มีการการแต่งตั้งและประชุม

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ  ติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญให้ประชาชนทราบ เช่น
ข้อมูลรายรับรายจ่าย, การจัดซื้อจัดจ้าง (เว็บไซด์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, บอร์ด, รายงานผลดำเนินงาน, 
ต้นปริกเรดิโอ, การประชุมสภาเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล  

 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากหลายกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ   
การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูล (ด้านสังคม , ด้านการเมือง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
433 

การนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรม การศึกษาวิจัยร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลับทักษิณ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีกลไกหรือ
คณะทำงาน การตั ้งหน่วยบริการภายในเพื ่อแก้ไขปัญหา/ติดตามการแก้ไขปัญหา มีตำแหน่งหรือ 
มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรืออาสาสมัครเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน และการเข้าไปมีบทบาทสำคัญกับเครือข่าย  
(รัฐ เอกชน ประชาสังคม) และ มีผลสัมฤทธิ์แสดงถึงความสำเร็จ 

  การจัดทำโครงการ และบริการสาธารณะที่ ตอบสนองการลดความ เหลื่อมล้ำใน
สังคม โดยการจัดทำโครงการเพื่อเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การจัดทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำในมิติต่างๆ (การเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ, กายภาพและสิ่งแวดล้อม) และ การบริการสาธารณะเพ่ือ
ตอบสนองความท้าทายใหม่ และการส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งของ
ประชาชน ในการขับเคลื่อน การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของ ประชาชน กลุ่ม องค์กร และ
การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education)  

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 
 จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดี  กล่าวคือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้เน้นให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะปางที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้กลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และโครงการ+4...เส้นทางการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (Plus4 the way of learning in 21st century) 
มีเป้าหมายที่การศึกษาของเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของผู้ปกครอง และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ
หลักการไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และสุดท้ายคือ กิจกรรมการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว สำหรับผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน เป็นหน่วยขับเคลื่อนงานการดูแลระยะยาว  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า กระบวนการท้างานเชิงรุก ตั้งแต่การค้นหาข้อมูล การจัดบริการสุขภาพทุกมิติ และประสาน
ความร่วมมือในการดูแล ถึงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแล ซึ่งจากการดำเนินงานพบว่า มีจำนวน
ฐานข้อมูลที่บูรณาการร่วม ทั้ง 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูล
คุ ้มครองเด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลผู้ที ่มีภาวะพึ่งพิง ซึ ่งสามารถนำมาจัดระบบการให้ บริการและ 
การช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและเชื่อมโยงกับทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ+
4...เส้นทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (Plus4 the way of learning in 21st century) มีเป้าหมายที่
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การศึกษาของเด็กและเยาวชน และกิจกรรม การขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 
(Long Term Care)  

  ผลลัทธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาล 
ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง หลักสูตรท้องถิ่นสำหรับการใช้ในโรงเรียน  

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
 เทศบาลตำบลปริก ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื ่อน 

การพัฒนาเทศบาล รวมทั้งได้นำหลัก SDG s มาปรับใช้กับแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีการต่อยอดกิจกรรม
ที่ได้พัฒนามาแต่เดิมมาเป็นนวัตกรรมทางด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทางการศึกษา และ  
กลุ่มเปราะบางทางสังคม  

 

 
 

 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลนครพิษณุโลก 
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสุธาลักษณ์ สุรวัฒน์มนตรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและ

เผยแพร่วิชาการ เบอร์โทร 087 559 9624 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

เป็นโครงการที่เทศบาลนครพิษณุโลก ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เมื่อปลายปี 
พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งกลุ่มคนจนดั้งเดิม (คนจนในเมือง) และ
กลุ่มคนจนรายใหม่ (ถูกเลิกจ้าง หรือลดเวลาการทำงาน หรือปิดกิจการเนื่องจากมาตรการของรัฐ เช่น 
ห้ามนั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในร้าน ร้านตัดผมเสริมสวย เป็นต้น) เทศบาลนครพิษณุโลกใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนภายใต้ระเบียบฯ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมาภิบาลและหลัก
สวัสดิการสังคมที่ต้องทั่วถึง เป็นธรรม ดำเนินการศึกษาระเบียบฯ กฎหมาย วิธีการที่จะช่วยเหลือเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เทศบาลนครพิษณุโลก จึงเปิด “ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด -19)” ขึ้น จนกระทั่งใน

เทศบาลนครพิษณุโลก 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เทศบาลฯ จึงใช้กลไกของ “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล
นครพิษณุโลก” เปิดรับลงทะเบียนเพื ่อช่วยเหลือบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเหตุผลที่ทำให้โครงการนี้ มีความโดดเด่น 
ได้แก่ 

- มีเครือข่ายการทำงานที่ให้การสนับสนุนเทศบาลนครพิษณุโลกทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 

- มีทีมคณะทำงานที่เรียกว่า “ทีมสหวิชาชีพ” ร่วมตรวจสอบข้อมูลฯ 
- มีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
- มีการวางระบบการให้ความช่วยเหลือทั้งประชากรในเขตเทศบาลฯ และประชากร

แฝง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างสังคมแห่งความเอ้ืออาทร ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
- มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและส่งต่อข้อมูลประชาชนที่ลงทะเบียน โดยเฉพาะ

กลุ่มเปราะบาง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลฯ เพ่ือ
นำไปวางแผนการพัฒนาศักยภาพประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้สามารถพ่ึงตนเองได้ใน
ระยะยาวต่อไป  

(2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน 

ภายใต้นโยบายของเทศบาลนครพิษณุโลกโดยการนำของท่านนายกเทศมนตรี  
ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ด้านลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลกโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ได้นำนโยบายดังกล่าว สู่การดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน
การโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน โดยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 360 องศาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการดูแลช่วยเหลือและสร้างโอกาส ให้แก่นักเรียน ทั้งในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก หรือแม้กระทั่ง
นักเรียนที่อยู่นอกเขต หากมีความเดือนร้อน ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทางระบบก็จะดำเนินการ
ช่วยเหลือโดยมิได้จำกัดพ้ืนที่บริการ ทั้งนี้เพราะเราตระหนักดีว่า การมอบโอกาสที่เท่าเทียมเสมอภาคกัน
ทั้งทางด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพ เป็นการสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญให้แก่
เยาวชนเพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

(3) โครงการ zone ต้นแบบคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบานนครพิษณุโลก 
เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นเนื่องจาก 
1. เป็นการพัฒนาระบบที่รองรับ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” ภายใต้การมี  

ส่วนร่วมในทุกกระบวนการของภาคประชาสังคม ซี่งเป็นหุ้นส่วนในการดำเนินกิจกรรมเสริมแรงสนับสนุน
จากการปฏิบัติสู่การขยายผล 
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2. ดำเนินงานภายใต้ฐานข้อมูลเชิงวิชาการ ทบทวน พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
งานอย่างต่อเนื่อง 

3. เป็นโครงการรองรับความท้าทายใหม่ของสังคมไทย 
5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 

(1) โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
เทศบาลนครพิษณุโลก มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลก” 

เป็นกลไก เครื่องมือ ในการพัฒนาช่องทางการลงทะเบียนที่หลากหลาย อาทิ ลงทะเบียนด้วยตนเอง  
ลงทะเบียนผ่าน Google Form เว็บไซด์เทศบาลนครพิษณุโลก ผ่าน QR code ผ่านคณะกรรมการชุมชน 
กลุ่มสตรี เป็นต้น เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมี  
ความครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร 
โดยมีวิธีการทำงาน ดังนี้ 

1. จัดทำประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติประชาชนที่ประสงค์ลงทะเบียน
ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564-30 มิถุนายน 2564 มีประชาชนมาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 
1,323 คน 

2. จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารงานป้องกันฯ ถนนบรมไตรโลกนารถ 

3. แต่งตั้งคณะทำงานฯ (คำสั่งเทศบาลนครพิษณุโลก ที่495/2564 ลงวันที่ 11 
มิถุนายน 2564) มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนงานไปด้วยกันเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
คุณสมบัติฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ สรุปผล ดังนี้  

 - ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 1,077 คน คิดเป็นร้อยละ 81  
 - ประชาชนนอกเขตเทศบาลฯ (ประชากรแฝง) จำนวน 246 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 19 
 - สรุปความต้องการของประชาชนในแต่ละด้าน แยกเป็น 
  *ขอรับถุงยังชีพ  จำนวน 889 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
  *เงินสงเคราะห์  จำนวน 617 คน คิดเป็นร้อยละ 26 
  *สวัสดิการจากภาครัฐ  จำนวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
  *การส่งเสริมอาชีพ  จำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 12 
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 *การจ้างงาน/มีงานทำ จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
  *ด้านที่อยู่อาศัย  จำนวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 3 
  *การดูแลผู้ด้อยโอกาส จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
  *อื่นๆ    จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 1  
4. นำรายชื่อประชาชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 605 คน (ครอบครัว) 

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลก  
5. จัดทำประกาศฯ รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือฯ 
6. ดำเนินการช่วยเหลือฯ ตามระเบียบฯ สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนที่เป็น

ประชาชนนอกเขตเทศบาล (ประชากรแฝง) เทศบาลฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากสิ่งของเครื่องอุปโภค
บริโภคท่ีรับบริจาค จากประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ 
คนพิการติดเตียงคณะทำงานฯ ร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นำเครื่องอุปโภคบริโภคลงเยี่ยมถึง
บ้าน 

(2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน 

 ทางโรงเรียนได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูประจำชั้น ครูผู ้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการชุมชน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งเราให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายใช้
รูปแบบการดำเนินแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ที่สุดเพราะข้อมูลที่ได้จะเป็นการรวบรวม
รายละเอียดเกี ่ยวกับตัวเด็กทั ้งสถานภาพทางครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  
การประกอบอาชีพ การอบรมเลี้ยงดู ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล จะนำมาเป็น
สารสนเทศเพื่อนำเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) 
รวมทั้งส่งต่อไปยังหน่วยงานอ่ืน ทั้งหน่วยงานต้นสังกัด คือ เทศบาลนครพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก บริษัทบางกอกโพสท์ บริษัท 
โออาร์ ประเทศไทยจำกัด อดีต คือ บริษัท ปตท.ประเทศไทยจำกัด รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน
ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบริษัทห้างร้านในบริเวณโรงเรียน ส่งผลให้
นักเรียนที่มีความลำบากขาดแคลนและมีภาวะวิกฤติอาจหลุดจากระบบการศึกษา ได้กลับเข้ามาสู่ระบบ
โรงเรียน 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีเด็กหลุดจากระบบการศึกษา มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน และลง
พื้นที่โดยมีทีมเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเก็บข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ปกคกครองของนักเรียน จากนั้น  
จึงนำข้อมูลมาคัดกรองนักเรียน จำแนกเป็น ประเภท นักเรียนที่ ประสบภาวะวิกฤติ กึ่งวิกฤติ และกลุ่ม
ปกติ ซึง่ครูประจำชั้นและคณะกรรมการจะดำเนินการเยี่ยมบ้านในกรณีเร่งด่วน เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือ
ในทุกมิติทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจครัวเรือนและทางด้านการศึกษามีทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เก็บ
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ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือให้สามารถนำมาเป็นสารสนเทศในการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีทำให้นักเรียน
ได้รับโอกาสทางการศึกษาไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาผลการดำเนินการทำให้สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนที ่ประสบปัญหาครอบครัวมีภาวะวิกฤตทางด้านชีว ิตความเป็นอยู ่และสภาวะเศรษฐกิจ  
ไม่สามารถกลับ เข้าสู่ระบบโรงเรียนได้แต่เมื่อการดำเนินโครงการขับเคลื่ อนเต็มประสิทธิภาพสามารถ
ช่วยเหลือนักเรียนเหล่านี้ ให้กลับมาสู่ระบบจนบางคนสามารถเรียนต่อถึงระดับปริญญาตรีเนื่องจากมีทุน
ต่อเนื่องจากทางวัดท่ามะปราง โดยการนำของรองเจ้าอาวาสและลูกศิษย์ 

(3) โครงการ zone ต้นแบบคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบานนครพิษณุโลก 
 ดำเนินงานภายใต้แนวทาง การสร้างสรรค์สังคมบูรณาการ ที่ไม่ทอดทิ้งกัน อยู่เย็น

เป็นสุขร่วมกัน ออกแบบกลไก และระบบการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการ
สังคมอย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านทรัพยากรและความต้องการของท้องถิ่น  4 ส่วน 
ดังนี้ 

 1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ประชาชน 
ภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน ในการดำเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดำเนินงาน และ
พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง  

 2. การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบุคลากรของเทศบาลนครพิษณุโลก  เพ่ือ
ขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัย โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
แบ่งเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างทีม Ageing 2) การออกแบบกิจกรรม 3) การจัดทำคู่มือโรงเรียน
ผู้สูงวัย 4) การเขียนและประเมินโครงการ 5) การจัดทำยุทธศาสตร์ 10 ปี สังคมสูงวัยเทศบาลนคร
พิษณุโลก และประกาศใช้ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยมีโครงการ/กิจกรรม จำนวนทั้งสิ ้น 48 
โครงการ บรรจุสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 3. การพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
  - ระบบสารสนเทศ  
  - จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติงาน จัดทำโปรแกรม “Aging 
Society Information System” 

  - Web Application ยืมกายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ฯ  
  - การออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทุกคน  
 4. การพัฒนาโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ศูนย์สุขภาพชุมชนพระองค์ขาว) 

ดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก อสม. ประธานชุมชน เยาวชน และภาคเอกชน ดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้สูงวัยแบบครบวงจร และถอดบทเรียน เพ่ือขยายผลให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 โซน ดังนี้ 
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  4.1 การเตรียมความพร้อมระดับบุคคล ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคม 
ให้ทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ผู้สูงวัย พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญต่อ
การบริหารจัดการในทุกๆ ด้านเพื่อรองรับกับสังคมสูงวัยที่เกิดขึ้น เช่น  

   - โครงการวางแผนชีวิตผู้สูงวัยอยู่อย่างไรให้ใจเบา: อบรมเชิงปฏิบัติการตาม
หลักสูตรแผนชีวิตผู้สูงอายุ “อยู่อย่างไรให้ใจเบา” โดยผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมฯ จัดทำ “พินัยกรรม
ชีวิต” หรือหนังสือแสดงเจตนา เพื่อระบุชัดเจนถึงความต้องการในการดูแลรักษาระยะสุดท้ายอย่างไรใส่
ในแฟ้มเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ของโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 

   - โครงการโรงเรียนสุขภาพ /กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ 4 แห่ง  
   - โครงการอบรม IT สำหรับผู้สูงอายุ 
   - โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือส่งเสริมความแข็งแรงและป้องกันการพลัดตกหกล้ม,การอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถภาพทาง
กายผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาการทรงตัวด้วยธาราบำบัด 

   4.2 การพัฒนาระบบ/รูปแบบการบริการทางสังคมให้แก่ผู ้สูงวัย ทั ้งในด้าน
สุขภาพ การศึกษา ที่อยู่อาศัย การมีงานทำและมีรายได้ บริการสังคมและนันทนาการ และด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลภาคประชาชน  

   - การจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพชีว ิตผู ้ส ูงวัย (Data Base) กำหนดการ
จัดเก็บข้อมูลฯให้ครบถ้วนและครอบคลุมพื้นที่ทั ้ง 4 โซน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยโปรแกรม
“Aging Society Information System”  

   - โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: นำระบบการใช้งานฐานข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการการช่วยเหลือผู้สูงอายุ และ
การบริการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

   - ขยายผลการดำเนินงาน จากโซนต้นแบบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย (ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนพระองค์ขาว) ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่  

   - จัดตั้งศูนย์ดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดังนี้ 
     1. ศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะดำเนินงาน

จ้างออกแบบอาคารฯระยะที่ 1 งบประมาณจำนวน 2 ,600,000 บาท เพื่อรองรับผู้สูงวัย กลุ่มติดสังคม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มภาคีเครือข่ายเพ่ือออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

     2. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และการผลิตกลุ่มแกนนำ/ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ  

    3. ผู ้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการดูแลจากบุคลากรสหวิชาชีพ ทั้ง
ภาครัฐ-เอกชน และกลุ่มแกนนำจิตอาสาฯ/ผู้ช่วยเหลือ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือก
(แผนไทย)  
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     4. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564: เนื ่องจากจำนวนผู ้สูงอายุที ่ต ้องได้รับ 
การช่วยเหลือดูแลมีจำนวน 297 คน (กลุ่มติดบ้าน 146 คน กลุ่มติดเตียง 151 คน) โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่
ผ่านการอบรมฯ มีจำนวนเพียง 16 คน (กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ผู ้ดูแลผู้สูงอายุ 1 คน ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 5-10คน) จึงพัฒนาระบบบริการ สร้างแกนนำสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 
24 คน (ปีงบฯ 64) และ 43 คน (ปีงบฯ65) 

     5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายผู้สูงวัยหรือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
ดำเนินงานโดย ทีมสหวิชาชีพ (นักกายภาพฯ พยาบาลฟื้นฟูสภาพฯ สำนักช่าง กองสวัสดิการฯ สำนัก
การศึกษา) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม การจัดตั้งศูนย์ฯ ในปีงบฯ 2566  

     6. ศูนย์ยืมกายอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ฯ เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์ 
อำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหว บริการผ่าน Web Application 

    - การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทุกคน  
    - โครงการจัดการและจัดทำคู่มือ สำหรับการออกแบบและปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคน ดำเนินงานร่วมกับโยธาธิการจังหวัดพิษณุโลก คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กองทัพภาคที่ 3 สำนักการช่าง ประธานชุมชน ประชาชน ตาม
แนวคิดการออกแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัยในถิ่น 
หลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หลักการออกแบบพื้นที่สาธารณะ เพ่ือความปลอดภัย  

    - จัดทำแบบแปลนก่อสร้าง แบบจำลองอาคาร และคู่มือ/เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ “การปรับปรุงบ้านให้เอื้อต่อผู้สูงวัย” สำหรับนำเสนอแนวทางการปรับปรุงบ้าน /ทาวน์เฮ้าส์ 
เพ่ือคนทั้งมวล รวมทั้งมีทีมสถาปนิคให้คำแนะนำ ปรึกษา 

    - การส่งเสริมรายได ้ช่วยอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญา 
    - การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน (แชมพู ครีมนวด เกลือขัดผิว) จุดดำเนินการ: 

ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ 
    - กลุ ่มสร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้หรือนำกลับมาใช้ใหม่ให้เป็น

ประโยชน์ ได้แก่ 
    - กลุ่ม Go Green House Product: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษที่ไม่ได้ใช้

แล้ว เช่น ใบปลิว ใบโฆษณาต่างๆ ผลิตภายใต้แนวคิด “REUSE to REDUCE” โดยมีสมาชิกผู ้สูงอายุที ่ทำ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื ่องจำนวน 25 คน รายได้เฉลี ่ย 1000- 2000 บาท/คน/ด. ส ่งจำหน่ายให้หน่วยงาน/
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลพิษณุเวช ปตท. เป็นต้น รวมทั้งจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ 

    - กลุ ่ม re-use: สร้างผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า/ไวนิล เช่น“พี่ช้างจับมือ” 
“เบาะรองนั่ง” “ท่ีรองครก เขียง” “กระเป๋าเศษไวนิล”ฯลฯ  
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5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

(1) โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
  1. มีเครื่องมือการทำงานกลั่นกรองคุณสมบัติประชาชนที่ลงทะเบียน โดยกำหนด 

ค่าคะแนนเพื่อวัดระดับความรุนแรงของปัญหา ดังนี้ 
  หลักเกณฑ์คะแนน จำนวน 7 ข้อๆ ละ 5 คะแนน รวม 35 คะแนน 
  - รายได้เฉลี่ยของครอบครัว ไม่เกิน 100,000.- บาท/ปี คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  - หัวหน้าครอบครัวประสบเหตุ ตาย ทอดทิ้ง สาบสูญหรือต้องโทษจำคุก 

เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตหรือ 
ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด    คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  - สภาพความเป็นอยู่   คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  - การทำงาน    คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  - ภาระหนี้สินชำระต่อเดือน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  - จำนวนผู้ด้อยโอกาสในครัวเรือน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  - โรคประจำตัว     คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
  ค่าคะแนนเพื่อวัดระดับความรุนแรงของปัญหา แยกเป็น 
  - ระดับความรุนแรงมากที่สุด  (29-35 คะแนน) 
  - ระดับความรุนแรงมาก  (22-28 คะแนน) 
  - ระดับความรุนแรงปานกลาง  (15-21 คะแนน) 
  - ระดับความรุนแรงน้อย  (8-14 คะแนน) 
  - ระดับความรุนแรงน้อยที่สุด  (1-7 คะแนน) 
 2) มีการทำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย  
  *องค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อสม. อปพร กลุ่ม

สตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับลงทะเบียน ร่วมตรวจสอบวิเคราะห์
กลั่นกรองข้อมูลฯ ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณสมบัติฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ  

  *หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพิษณุโลก  

  ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช ศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที ่ พ่ึง
จังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก เป็นต้น เทศบาลฯ ส่งต่อข้อมูลฯ 
การขอรับความช่วยเหลือในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐข้างต้น 
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  *ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ ธอส. หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 
บริษัท ห้างร้าน สมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลก สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ร่วมบริจาคสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค และลงเยี่ยมบ้านร่วมกับเทศบาลฯ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฯ  

 3) มี “ทีมสหวิชาชีพ” และเครือข่ายการทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ผ่านกลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลก 

(2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน 

 วิชาชีพ อาชีพที่เขาสามารถเลือกเรียนได้ บูรณาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีพ้ืนบ้าน 
วัฒนธรรมพื้นบ้าน ลิเก โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สร้างกลุ่มไลน์ขนาดใหญ่ และย่อยเป็นรายห้องเรียน เห็น 
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ปกครองบางคนบางรายถามหา เสื้อผ้า รองเท้า ในไลน์กลุ่ม มีการ
แบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือกัน  

 โดยการทำงานเชิงรุกและมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งโรงเรียนชุมชน
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการส่งต่อข้อมูลให้แก่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาหรือทางบ้านพัก
เด็กประจำจังหวัดรวมทั้งมูลนิธิต่างๆ จึงส่งผลให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดความ
เหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลประสบความสำเร็จได้รับการถอดบทเรียน
จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและ เป็นต้นแบบให้สถานศึกษารวมทั้งองค์กรอื่นได้นำไป
ประยุกต์ใช้ 

(3) โครงการ zone ต้นแบบคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบานนครพิษณุโลก 
 เป็นโครงการที ่พัฒนาระบบการดำเนินงานใหม่ ที ่สร้างโอกาสในการเข้าถึง

ทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการที่จำเป็น โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ และการส่งเสริมรายได้  

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

ผลสัมฤทธิ์เชิงสถิติ 
ประชาชนที่ลงทะเบียนได้รับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 

จำนวน 605 คน (ครอบครัว) จำนวนเงิน 584,500.- บาท ดังนี้ 
- เงินสงเคราะห์ ครอบครัวละ 1,500.- บาท จำนวน 72 คน (ครอบครัว) เป็นเงิน 

108,000.- บาท 
- ถุงยังชีพ (มูลค่า 500.- บาท) จำนวน 323 คน (ครอบครัว) เป็นเงิน 161,500.- บาท 
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- เงินสงเคราะห์และถุงยังชีพ (1,500.- บาท) จำนวน 210 คน (ครอบครัว) เป็นเงิน 
315,000.- บาท 

ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ 
- ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึง 

ทำให้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
- เทศบาลนครพิษณุโลก สามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการสังคม

สงเคราะห์สำหรับดูแลประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึง
บริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและทำให้เทศบาลฯ มีฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่ม
เปราะบาง สำหรับวางแผนพัฒนาศักยภาพให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาวต่อไป แยกเป็น  

   *กลุ่มคนจนในเมือง (จนซ้ำซาก จนดั้งเดิม)  
   *กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (กลุ่มคนจนรายใหม่) 
- มีทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายการทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน

กลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครพิษณุโลก 
(2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเสมอภาค ลดความ

เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักเรียน 
ด้านการช่วยเหลือดูแลนักเรียนนั้น โรงเรียนใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ดำเนินการ ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 360 องศา ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านวิชาการ วิชา
ชีวิต และด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการมุ่งสร้างเด็กที่มีความสมดุล ทั้งการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ และทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดยืดหยุ่น และสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการคิด
เชิงจริยธรรม ด้านวิชาชีวิต มุ่งส่งเสริมเด็ก ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งชี วิตความเป็นอยู่ อาหารการกิน 
สุขอนามัยส่วนตน และสุขอนามัยของคนในครอบครัว อาหารการกินที่อยู่อาศัย คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สุขอนามัยส่วนตน สุขอนามัยส่วนครอบครัว จะทำได้เต็มที่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมเก่ียวกับการใช้ชีวิตอยู่
ที่บ้าน การใช้ร่างกายอารมณ์ และสังคม เด็กต้องรู้จักคุณค่าของตัวเอง ต้องเคารพต้องนับถือ ต้องสร้าง
ความเข้มแข็งของวิชาชีวิตปัญหาภายในปัญหาภายนอก 

(3) โครงการ zone ต้นแบบคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบานนครพิษณุโลก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบที่รองรับ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน” ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจ เกิดประโยชน์สุข ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
คุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากร  
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 - สถานที่สาธารณะ ได้รับการปรับปรุงสิ ่งแวดล้อมให้เอื ้อเพื ่อทุกกลุ ่มวัย 
(อารยสถาปัตย์) คิดเป็น ร้อยละ 82.35 

 - ผลการประเมินวัดคุณภาพชีวิต ด้วยเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการ
อนามัยโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ระหว่างวันที่ 18-31 ก.ค.65 (ยังคงอยู่ภายใต้ 
สถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่ คือ โรคโควิด-19) พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพ โดยรวมอยู่
ในระดับกลางๆ (ค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 92) 

2. เครือข่ายภาคประชาสังคม เข้มแข็ง พัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน 
 - บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) การบูรณา

การความร่วมมือ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 10 ปีสังคมสูงวัยฯร่วมกับ 8 องค์กร 
 - ชุมชนเข้มแข็ง ต้นแบบในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชน จำนวน 

2 แห่ง คือ ชุมชนเสือทิม และ ชุมชนอรัญญิก  
3. บุคลากรได้รับการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะในการดำเนินงานฯ 
 - ได้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที ่ดี ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ มีคู่มือสำหรับโรงเรียนผู้สูงวัยต้นแบบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
4. ผู้สูงอายุ/กลุ่มเปราะบาง มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้สามารถลดการจัดสรร

งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทำให้
สามารถใช้จ่ายงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือการให้บริการประชาชน
ได้อีก 

ประชาชน 
1. ผู้สูงอายุ: มีพฤฒิพลัง (Active Ageing) ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อที ่จะ

ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย เอ้ือให้ผู้สูงอายุทุกกลุ่มมีความสุข เข้าถึงบริการ ลดภาวะพ่ึงพิง 
และสามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมบริบทของตนได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ  

 - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมฯ สามารถควบคุมความดันโลหิต
ให้อยู่ในระดับดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ ค่าความดันโลหิตไม่เกิน 130/90 mmHg 
และผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย พบว่า ดีขึ้นทุกด้าน  

 - ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัว และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯ เพื่อส่งเสริม
สมรรถภาพทางกายและป้องกันการพลัดตกหกล้ม มีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.83 และมีความแข็งแรง  
ของกล้ามเนื้อ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 52.63 

 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ร้อยละ 90 
 - ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล ได้รับการดูแลในทุกมิติ ร้อยละ 100 
 - ปีงบประมาณ 2562-2565 ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีสมวัย  
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 - ผู้สูงอายุที่มีอายุ มากกว่าอายุเฉลี่ย(คนไทย) มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 1.69 
(พ.ศ.2562 จำนวน 4,130 คน, พ.ศ.2563 จำนวน 4,259 คน, พ.ศ.2564 จำนวน 4,129 คน, พ.ศ.2565 
จำนวน 4,329 คน) 

 - ผู้สูงอายุที่มีอายุ มากกว่า 100 ปี มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 29.72 (พ.ศ.2562 
จำนวน 40 คน, พ.ศ.2563 จำนวน 55 คน, พ.ศ.2564 จำนวน 67 คน, พ.ศ.2565 จำนวน 87 คน) 

2. ประชาชน/ครอบครัว: ลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนต่างๆ ได้แก่ 
 - ลดปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแล รวมทั้งลดผลกระทบจากโรคและสุขภาพที่

ซับซ้อน ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในภาคผลิตและบริการ ทั้งในเรื่องของคุณภาพ
และปริมาณ 

 - ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดูแล เช่น รถเข็น ที่นอนลม  
5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 

ไม่มี 
 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลป่าแดด 
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน นางสาวอาพัชรินทร์ อินทุภูติ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

เบอร์โทร 0815499644 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล

ตำบลป่าแดด 
เทศบาลตำบลป่าแดด สามารถลดความเหลื ่อมล้ำในสังคมได้ โดยนำแนวคิด 

การทำงานที่เน้นชุมชนเป็นฐานและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Community-based) เน้นการสร้าง
เครือข่ายคณะทำงานตามแต่ละหมู่บ้าน เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางทางสังคมในพื้นที่และสร้างกลไกเพื่อให้
การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ อย่างหลากหลายมิติ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้ยากไร้ บุคคลเร่ร่อน/ไร้ที่อยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่ง ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ เด็กกำพร้าผู้ปกครองจากโรคระบาด ผู้ประสบปัญหา
สังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ทำให้บุคคลเกิดสภาวะ

เทศบาลตำบลป่าแดด 
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ยากลำบากไม่สามารถดำรงชีวิตเป็นปกติสุข ให้ได้รับการจัดสวัสดิการที่ตรงตามสภาพปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด  

(2) โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (เด็กปฐมวัย) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิง
พื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เทศบาลตำบลป่าแดด สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กยากจนได้ 
โดยทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาใน 
การขับเคลื่อนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมพัฒนา Application 
กับ กสศ. ชื ่อ ระบบดูแลเด็กปฐมวัย ใช้บันทึกข้อมูลสำหรับเด็กในระบบการศึกษาปฐมวัย และ 
Application ชื่อ ThaiOOSC สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา/กศน. เพื่อบันทึกข้อมูลพื ้นฐานต่างๆ  
มาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ (Demand-side Financing) 
ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นการช่วย
ลดความเหลื่อมล้ำที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา 

(3) โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู ้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลตำบลป่าแดด แบบบูรณาการ 

เทศบาลตำบลป่าแดด สามารถลดความเหลื ่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขได้ โดยมุ่งเน้นการทำงานกับชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน ขับเคลื่อนโดยเครือข่าย 
จนสามารถสร้างกลไกในการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ จนทำให้ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด 
มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ และมีนักกายภาพบำบัด หมอนวดแผนไทยมา
ให้บริการ อีกทั ้งทางเทศบาลตำบลป่าแดด มีรถรับ -ส่ง พร้อมคนขับ เพื ่ออำนวยความสะดวกใน 
การเดินทางมารับบริการของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ที่ต้องการรับการบำบัด ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและออกกำลังกาย ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนตำบลป่าแดด แต่ไม่สามารถเดินทางมาด้วย
ตนเอง โดยไม่จำกัดว่าผู้รับบริการต้องเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดเท่านั้น 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ  
(1) โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ประสบปัญหาทางสังคมในเขต

เทศบาลตำบลป่าแดด มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 
1. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าแดด ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ นักสังคม

สงเคราะห์ มีหน้าที่ในการสำรวจ ประสานงานและแสวงหาข้อเท็จจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม ตลอดจนประเมินวิธีการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม  
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2. สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน มีหน้าที่ ในการเฝ้าระวัง 
สืบเสาะและแจ้งให้เทศบาลตำบลป่าแดดทราบ เมื่อพบผู้ประสบปัญหาทางสังคม 

3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลป่าแดด รับหน้าที่ในการบำบัด 
ฟ้ืนฟู สมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ หากพบผู้ประสบปัญหาสุขภาพที่มีภาวะพ่ึงพิง 

4. หน่วยงานความร่วมมือ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 
ทัณฑสถานเชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนปรุง เป็นต้น ทำหน้าที่ในการเยียวยาหรือฟ้ืนฟูผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมอย่างเหมาะสมและจำเป็น 

(2) โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (เด็กปฐมวัย) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิง
พื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลป่าแดด ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดย
ครูลงเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายคน พร้อมใช้ Application ที่ได้รับจาก กสศ. ในการบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน
ต่างๆ แล้วสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะยากจน เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา คือ รายได้ของครอบครัวเด็ก
เฉลี ่ยแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน โดยจะได้เงินทุนช่วยเหลือ 400 บาท/ภาคการศึกษา 
ดำเนินการ 1 ปี จะได้รับ 800 บาท/คน/ปี โดยจะโอนเงินเข้าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องทำแผนเสนอในการขอใช้เงินทุนให้เด็กต่อไป  

รายละเอียดในการคัดกรองเด็กทั ้งในระบบและนอกระบบจาก Application  
มีดังนี ้

1. Application ในโทรศัพท์มือถือ สำหรับเด็กในระบบการศึกษาปฐมวัย ชื่ อ 
ระบบดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุน กสศ.01 ได้ในระบบ ให้ผู้สำรวจ/ครู ศพด.
กรอกข้อมูลบันทึกพัฒนาการเด็ก/เช็คชื่อเด็กประจำวันได้ว่า มา , ขาด, ลากิจ, ลาป่วย หรือมาสาย  
กรอกน้ำหนัก/ส่วนสูง โดยสามารถอัพเดทฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงได้ในแบบ กสศ. 01 เลือกห้องและ
รายชื่อนักเรียนเพื่อทำการคัดกรองเด็ก ใส่ข้อมูลผู้ปกครอง รายได้ครัวเรือน สถานะครัวเรือน ภาพถ่ายที่
อยู่  

2. Application ในโทรศัพท์มือถือ สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา/กศน. ชื่อ 
ThaiOOSC สามารถตรวจสอบที่อยู่ ว่าอยู่ในสถานะใด เพิ่ม/ลดเด็กนอกระบบ สำรวจสภาพปัญหาเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาและอัพเดตข้อมูลได้ 

นอกจากนี้ยังสามารถกรอกข้อมูลระบบฐานข้อมูลการศึกษาใน website: http://
abe.eef.or.th (area base education) ได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 

http://abe.eef.or.th/
http://abe.eef.or.th/
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(3) โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู ้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลตำบลป่าแดด แบบบูรณาการ มีวิธีการทำงาน ดังนี้ 

1. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลตำบลป่าแดด ได้รับสมัครจิตอาสาจาก อสม. และญาติของผู้ป่วยติดเตียง เข้ารับการอบรม Care 
Giver หลักสูตร 70 ชั่วโมง  

2. กรมอนามัยเป็นหน่วยงานในการจัดอบรมและประสานทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ ให้ส่งพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับการอบรมเพ่ือมาทำหน้าที่ Care Manager  

3. จัดตั ้งคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดดในการดำเนินงาน  

4. มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด  

5. มีการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
โดย มีทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ จากโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ ออกตรวจประเมินสุขภาพ
และออกใบรับรองความพิการให้กับผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่ พยาบาลวิชาชีพ หรือ ผู้จัดการระบบการดแูล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข (CM) จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ เป็นผู้ที่มีหน้าที่หลัก
ในการบริหารจัดการ และประสานให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการด้านสาธารณสุข 

6. นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ทีมหมอนวดจากโรงเรียนจง
รักษ์นวดแผนไทย ตรวจประเมินสุขภาพ และแนะนำด้านกายภาพบำบัด ที่เหมาะสมในแต่ละคน 

7. โดยกำหนดกิจกรรมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด ดังนี้  
 - วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ให้บริการดูแลช่วยเหลือการออกกำลังกาย กายภาพบำบัด 

และฟ้ืนฟูสุขภาพโดยมีนักบริบาลชุมชน (care giver) มาให้บริการ 1 คน/วัน  
 - ทุกวันศุกร์ทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 
 - ทุกบ่ายวันพุธ มีนักกายภาพบำบัดให้บริการบำบัด ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด

ที่ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพฯ เทศบาลตำบลป่าแดด 
 - ทุกวันเสาร์ มีนักกายภาพบำบัดให้บริการบำบัด ฟ้ืนฟู และทำกายภาพบำบัด

ที่ในศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนตำบลป่าแดด 
 - ทุกวันพุธที่ 2 และพุธที่ 4 ของเดือน มีโรงเรียนนวดจงรักษ์นวดแผนไทย 

ให้บริการนวด ประคบ แก่ผู้พิการ ผู้ป่วย ณ โรงเรียนนวดจงรักษ์นวดแผนไทย 
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 - Care Giver พร้อมทีมหมอนวดโรงเรียนจงรักษ์นวดแผนไทย ลงไปการทำ
กายภาพบำบัด การทำแผล โดยเฉพาะด้านจิตใจในผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านตาม Care plan โดยมี 
Care manager ควบคุม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ประสบปัญหาทางสังคมในเขต
เทศบาลตำบลป่าแดด 

 มีความโดดเด่นของโครงการ ฯ นอกจากการนำแนวคิดการทำงานที่เน้นชุมชนเป็น
ฐานและ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Community-based) เน้นการสร้างเครือข่ายคณะทำงานที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง เช่น ทัณฑสถาน โรงพยาบาลสวนปรุง แล้วยังได้นำ Application ป่าแดด
OSS หรือป่าแดด One Stop Service ที่ให้ประชาชน ผู ้นำชุมชน หรือกลุ ่มเปราะบางสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบดังกล่าวได้ 

(2) โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (เด็กปฐมวัย) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิง
พื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 มีความโดดเด่นของโครงการ กล่าวคือ สถานศึกษาของเทศบาลตำบลป่าแดด ได้
ร่วมพัฒนา Application กับ กสศ. ทำให้สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลนักเรียน เพื่อวางแผนลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ชื่อ ระบบดูแลเด็กปฐมวัย และชื่อ ThaiOOSC 
สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา/กศน. เพื่อบันทึกข้อมูลพื ้นฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาใน 
การจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ หรือสามารถเรียกดูข้อมูลระบบฐานข้อมูลการศึกษาใน 
website: www.abe.eef.or.th (area base education) ได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำที่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา 

(3) โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู ้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชน
เทศบาลตำบลป่าแดด แบบบูรณาการ  

 ความโดดเด่นของโครงการ ดังนี้ 
 1) มีเป้าหมายมุ่งเน้นในการทำงานกับชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน 

ขับเคลื่อนโดยเครือข่าย  

 2) มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน 
การขอรับบริการด้านสาธารณสุข กล่าวคือ มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเพ่ือให้บริการในศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพใน
ชุมชนตำบลป่าแดด ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ และมีนักกายภาพบำบัด หมอนวดแผนไทยมาให้บริการ อีกทั้ง
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ยังมีรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับบริการของประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องการรับการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพและออกกำลังกาย ในศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพชุมชนในตำบล ป่าแดด แต่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดว่าผู้รับบริการต้องเป็น
คนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดเท่านั้น  

 3) จัดทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์ Care manager Care giver ลงเยี่ยมบ้าน 
ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ทั่วถึง ครบถ้วน และต่อเนื่อง พร้อมทั้งสอนวิธีการดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงกับญาติ กรณี
ผู้ที ่มีภาวะพึ่งพิงที่ยังไม่ได้ขึ ้นทะเบียนผู้พิการ ทางแพทย์ที ่ลงเยี่ยมบ้านจะพิจารณาออกใบรับรอง  
ความพิการได้ และสามารถนำไปขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทันที 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาล

ตำบลป่าแดด 
มีผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ได้พบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอยา่ง

หลากหลายมิติ และให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
1) ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีภาวะพ่ึงพิง และได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติด

เตียง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Care Giver จำนวน 14 ราย 
2) ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ดำเนินการสำรวจ/ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงทาง

สังคม ส่งต่อ จำนวน 21 ราย แบ่งเป็น  
 2.1 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กรณีขอรับเงิน

สงเคราะห์ จำนวน 18 ราย 
 2.2 ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งรับแจ้งจากสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

1300 ประสานให้ลงพ้ืนที่ จำนวน 1 ราย 
 2.3 ได้ประสานของบดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

ให้แก่ผู้สูงอายุ จาก พมจ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ราย 
3) ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

ปัญหาการแจ้งเกิด จำนวน 1 ราย 
4) ประสานงาน อบจ. รับมอบถุงยังชีพให้คนพิการทางการมองเห็น จำนวน 1 ราย 
5) ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ขอรับ

ความช่วยเหลือ จำนวน 1 ราย 
6) ประสานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชียงใหม่ ขอลดหย่อนค่ากระแสไฟฟ้า 

จำนวน 5 ราย 
7) ร่วมกับทัณฑสถานเชียงใหม่ ลงพ้ืนที่ติดตามคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษ จำนวน 1 ราย 
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8) ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุง เตรียมชุมชนผู ้ป่วยก่อนกลับบ้าน ในผู ้ป่วย  
ที่ประสบปัญหาด้านยาเสพติด จำนวน 4 ราย 

9) ยื่นลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 72 ราย 
การสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนในพื้นที่ เป็นแนวทางหนึ่งใน

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เทศบาลตำบลป่าแดดได้ดำเนินการช่วยเหลือผู ้ที ่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนแต่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตำบลป่าแดดมานานกว่า 10 ปี ให้ได้มีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน คนไร้สัญชาติ จนสามารถได้ใช้สิทธิ์บัตรประกันสุขภาพสำหรับบุคคลที่มีสถานะสิทธิ จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสิงห์คำ จำนวน 1 ราย 

(2) โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (เด็กปฐมวัย) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิง
พื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
1) เด็กปฐมวัยในสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลตำบลป่าแดด ได้รับการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 96 คน และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัย ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื ้นที ่เพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยได้รับ
ทุนการศึกษา 800 บาท/คน/ปี จำนวน 8 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำให้เด็กไม่หลุดจากระบบการศึกษา 

2) สถานศึกษาของเทศบาลตำบลป่าแดด สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ที่
ร่วมพัฒนากับ กสศ. เพื่อวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียนได้จริง 

(3) โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาล
ตำบล ป่าแดด แบบบูรณาการ 

มีผลการดำเนินการ  
1. ทำให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ติดเตียงในเขตเทศบาลตำบลป่าแดด เข้าถึงการบริการ

ด้านสาธารณสุขโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับการบริการห่างไกลบ้าน และได้รับการเยี่ยมติดตามดูแล
กายภาพบำบัด โดยทีมสหวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(care giver) ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง รวมจำนวน 40 คน ได้รับการติดตามเยี่ยมดูแล และมีอาการดี
ขึ้นจากผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง มาเป็นผู้ป่วยติดบ้านจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง จำนวน 40 คน มีอาการดีข้ึน (คือค่า ADL เพ่ิมข้ึน) ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
1. เทศบาลตำบลป่าแดด ไม่เพียงจัดทำโครงการที่มีความโดดเด่นด้านการลดความ

เหลื่อมล้ำ ในมิติด้านสังคม การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ตามโครงการที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น ยังได้มีกิจกรรมที่ทำเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติอื่นๆ เช่น มิติด้านเศรษฐกิจ ได้จ้างงานผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และได้ทำ
บันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (U2T)  
ซึ่งวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบล เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน อีกทั้งได้ส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าของวิสาหกิจชุมชน เช่น เห็ดทอดกรอบ บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด พร้อมทั้งหา
พื้นที่ขายสินค้า เพื่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย ตลอดจนส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าแดด 
ให้จัดทำสินค้า เช่น การเพ้นท์เสื้อ กระเป๋า เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เป็นสร้างโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจ
และการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 

2. เทศบาลตำบลป่าแดด อยู่ระหว่างการพัฒนาและต่อยอดด้านการใช้เทคโนโลยี  
เข้ามาช่วยในการดำเนินงานบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยอยู่ระหว่างการทำบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดทำแผนทิ่อิเล็กทรอนิกส์ของ
ตำบลป่าแดด เพื่อวางแนวทางในการพัฒนา Application ที่สามารถตั้งพิกัดตำแหน่งบ้านของผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ตำบลป่าแดด สามารถเข้าให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  ตลอดจนรองรับ
การพัฒนาบริการสาธารณะอ่ืนๆ อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้ 

3. การลดความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งและยากต่อความเข้าใจ การแก้ไขปัญหาจึง
ทำเพียงคนเดียวไม่ได้ หากปราศจากพลังทางปัญญา อันได้แก่ภาคีเครือข่ายที่เป็นทุนทางสั งคมของ
เทศบาลตำบลป่าแดด ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าแดดจึงได้วางแผนระยะยาวในการดำเนินโครงการต่าง ๆ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและขับเคลื่อนโดยใช้ภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งจะ
ทำให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม 

4. เทศบาลตำบลป่าแดด ไม่ได้คิดเพียงแก้ไขหรือรอเพียงเยียวยาผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิงเท่านั้น แต่ยังมีโครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การตรวจ  
คัดกรองโรค เพ่ือเป็นการลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ที่นำไปสู่การเป็นผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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1. ชื่อ (อปท.) เทศบาลตำบลก้อ 
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางลภัสรดา ดงคำฟู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ

งบประมาณ เบอร์โทร 081-8836340 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวตำบลก้ออยู่ดีมีสุข 

เป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่ตำบล
ก้อ ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเสริมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่มาตรา 64 แห่ง พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 
ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำทั้งตำบล ประมาณ 212,574 ไร่ โดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 มาปรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีการวิเคราะห์และใช้แนว
พระราชดำริมาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างถูกต้องเหมาะสมกับภูมิสังคมและมีภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้เกิด
การจัดการต่างๆ ชุมชนมีความม่ันคง เกิดผลผลิตเพิ่ม มีผลผลิตทางเกษตรนอกฤดูกาล ประชาชนมีรายได้
สม่ำเสมอ มีความสุข ลดการย้ายถิ่นฐานทำกินครอบครัวอยู่พร้อมหน้า สนับสนุนให้ท้องถิ่นสามารถ
บริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้ด้วยตัวเอง เกิดเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนา
และบริหารจัดการน้ำชุมชน และสามารถขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอ่ืน  

(2) โครงการบ้านก้อกรีนฟาร์ม “Kor Green Fram”การเกษตรสู่วิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) ภายใต้วิกฤติโควิด-19 

เป็นการสร้างคลังอาหารและแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำบลก้อ ภายใต้
วิกฤติโควิด-19 โดยเริ่มจากการสร้างปัจจัยหลักในการดำรงชีพคือเรื่องปากท้อง ชาวบ้านจะอยู่รอดยังไง
ในช่วงวิกฤตโรคโควิด 19 โดยวางแผนในการสร้างคลังอาหารชุมชน สร้างแหล่งโปรตีนราคาถูก โดยน้อม
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิต เพื่อให้สามารถอยู่รอด ได้ใน
ปัจจุบัน ด้วยการ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เพื่อลดความเสี่ยงและอยู่รอดได้โดยไม่ต้อง 
พึ่งพาใคร ตื่นมาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนอกบ้าน แต่กลับกันทำให้เขามีรายได้ทุกวันจากผลผลิตที่ปลูก
และเลี้ยง ไว้ ทั้งผักสดปลอดสารพิษ ปลา ไข่ไก่ ชาวบ้านสามารถมาเดินเก็บ หรือจับขึ้นมาชั่งกิโลเองได้
เลย นี่คือ แนวคิดใหม่ในการจำหน่ายสินค้าโดยจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง 

เทศบาลตำบลก้อ 
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(3) โครงการ ตำบลก้อปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม 

ในวิกฤตการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ และการเข้าถึงปัจจัยขั้นพื้นฐานของประชาชน ทางเทศบาลตำบลก้อได้ดำเนินการประชุม
แนวทางในการช่วยเหลือหากเกิดการระบาดในพื้นที่ รวมถึงให้ความรู้ การจัดกิจกรรมต่ างๆเพื่อให้ 
ความช่วยเหลือ ดูแลประชาชนทุกกลุ่มในพื้นพื้นที่ตำบลก้อให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข รวมถึง  
การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ได้ 
มากที่สุด 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ  
(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวตำบลก้ออยู่ดีมีสุข 

1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ ได้แก่ แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 
และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร โดยการจัดทำผังน้ำ 

2. ประชุมหารือร่วมกันกับผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาชนตำบล
ก้อ เพ่ือจัดทำรายละเอียด ปัญหา ความต้องการของประชาชนตำบลก้อ  

3. จัดทำผังชุมชน แผนชุมชน บริเวณท่ีอยู่อาศัยของชุมชน พ้ืนที่และประเภทที่ทำ
การเกษตร รวมทั้งการกำหนดตำแหน่งชนิดและประเภทงานพัฒนาแหล่งน้ำลงในแผนที่ 

4. ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง กำหนดจุดพิกัดใน  
การขุดเจาะบ่อบาดาลแบบใช้น้ำ Single purpose และ บ่อ 2in1 Dual purpose โดยศึกษาระยะห่าง
ของพิกัดของแต่ละบ่ออย่างเหมาะสม 

5. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับเกษตรกรในพื้นที่ในการขุดเจาะในพื้นที่ของ
เกษตรกร 

6. นำข้อมูลและรายละเอียดบูรณาการร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำรูปแบบกลุ่ม
ผู้ใช้น้ำและความต้องการปลูกพืชแต่ละชนิดที่มีมูลค่าทดแทนพืชเชิงเดี่ยว 

7. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ 
(2) โครงการบ้านก้อกรีนฟาร์ม “Kor Green Fram”การเกษตรสู่วิถีชีวิตใหม่ (New 

Normal) ภายใต้วิกฤติโควิด-19 
1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพืชในแต่ละตำบลที่ทำการวิจัย เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลด้านพื้นที่ปลูก จำนวนพื้นที่ ชนิดพืชเศรษฐกิจ จำนวนผลผลิต กระบวนการผลิตพืชใน  
แต่ละฤดูกาล การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิ เคราะห์ และ
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พัฒนาวิธีการ กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ด ี

2. จัดอบรมการรวบรวม การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชมรดกของชุมชนเพ่ือ 
การใช้ประโยชน์ ให้แก่เกษตรกรและทักษะการทำงานและประกอบอาชีพด้านการผลิตพันธุ์พืชและ 
เมล็ดพันธุ์พืช 

3. จัดอบรมเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการบริหารจัดการโรค แมลง
ศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านพื้นที่ปลูก จำนวนพื้นที่ ชนิดพืชเศรษฐกิจ จำนวน
ผลผลิต กระบวนการผลิตพืชในแต่ละฤดูกาล การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ เพ่ือรวบรวม
เอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตในการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

4. จัดอบรมและสาธิตเรื่องการเลี้ยงปลาดุก 
 4.1 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลและคัดเลือกเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจร่วม

โครงการโดยทำความร่วมมือกับเทศบาลตำบลก้อและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประสานงานนัด
หมายกำหนดการต่างๆ 

 4.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงสัตว์น้ำ และปลาให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเน้นรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ใน  
การประกอบอาชีพ 

5. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพันธุ์พืช การเกษตรปลอดภัย 
การเลี้ยงปลาดุก และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าไปยกระดับคุณภาพมาตรฐาน GAP ขยายผลสร้างรายได้และ
ช่วยบริการและใช้ประโยชน์ในชุมชนตำบลก้อ 

(3) โครงการ ตำบลก้อปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม 
เทศบาลตำบลเทศบาลตำบลก้อ รวมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ  

กลุ่มอาชีพเย็บผ้าในพื้นที่ตำบลก้อ พนักงานเทศบาลตำบลก้อ รวมกันดำเนินการอบรมการตัดเย็บ
หน้ากากอานามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลก้อทุกคนใช้หน้ากากผ้าเพื่อการสวมใส่
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในช่วงแรกๆ ของการเกิดโรคเนื่องจากหน้ากากอนามัย
มีราคาค่อนข้างสูง หายากและขาดแคลนในช่วงแรกๆ 

เทศบาลตำบลก้อ ดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับทุกครอบครัวในพ้ืนที่ตำบลก้อ 
เนื่องจากทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือกับประชาชนตำบลก้องดเดินทางออกนอกพื้นที่ ในช่วงที่เดิน 
การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตอำเภอลี้ และแจกถุงยังชีพให้กับ
ประชาชนตำบลก้อที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากคำสั่งให้กักตัวอย่างต่อเนื่อง
เสมอมาเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วย รวมถึงมีการประชุมร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ตำบล
ก้อ อสม. ฝ่ายปกครองตำบลก้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที ่ตำบลก้อ สถานีตำรวจภูธรก้อ 
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คณะกรรมการควบคุมโรคตำบลก้อ จัดตั้งด่านชุมชนเพ่ือตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่ตำบลก้อ 
ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้อ และขอความร่วมมือให้ผู้เดินทางเข้าออกลงรถเพ่ือเข้าอุโมงค์ฆ่าเชื้อ และแจกหน้ากาก
ผ้าให้กับผู้ที่เดินทางเข้าออกในพื้นที่ตำบลก้อและสำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี ่ยง  
ของความร่วมมือญาติแจ้งรายชื่อให้แก่ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการกักตัวเป็นเวลา 14 วันในพื้นที่ๆทาง
เทศบาลได้จัดไว้สำหรับให้บริการประชาชน มีการกำหนดจุดรับและส่งสินค้าสำหรับคนในพื้นที่สั ่งซื้อ
สินค้าออนไลน์ มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ต่างๆใน
เขตพื้นที่ตำบลก้อ เทศบาลตำบลก้อดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
(จัดหาชุดตรวจ ATK) ให้กับประชาชนตำบลก้อทุกคนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ือจำกัด
วงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ โรงพยาบาลลี้ ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ 70%ของประชากรตำบลก้อ 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ 

(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวตำบลก้ออยู่ดีมีสุข 
การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวตำบลก้ออยู่ดีมี การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การบริหารจัดการน้ำเพื ่อการเกษตร อย่างเพียงพอและเหมาะสม  และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการ
เพาะปลูกพืชในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม โดยนำหลักการบริหารจัดการน้ำ คือ 1. หาน้ำได:้จัดเก็บข้อมูลแหล่ง
น้ำ ปริมาณน้ำ จัดเก็บข้อมูลระบบ ระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข 2. เก็บน้ำไว้: เก็บน้ำสำรองนำ
หลากน้ำท่วม ไว้ใต้ดินโดยทำบ่อเติมน้ำแบบธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อไว้ใช้ในภาคการเกษตร 3. ใช้น้ำเป็น: 
วางแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ที่สอดคล้องกับปริมาณที่มี จัดการข้อมูล วิเคราะห์สมดุลน้ำ 4. จัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ:บริหารจัดการน้ำและปรับตัวตามสถานการณ์ เพื่อให้น้ำใช้อย่างพอเพียงสำหรับทำ
การเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ชุมชนมีความม่ันคง เกิดผลผลิตเพิ่ม มีผลผลิตทางเกษตรนอกฤดูกาล 
ประชาชนมีรายได้สม่ำเสมอ ลดการย้ายถิ่นฐานทำกิน สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤตได้ด้วยตัวเอง เกิดเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน และสามารถ
ขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอ่ืน 

(2) โครงการบ้านก้อกรีนฟาร์ม “Kor Green Fram”การเกษตรสู ่วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ภายใต้วิกฤติโควิด-19 

ชุมชนตำบลก้อมีความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย มีแหล่งโปรตีน
ราคาถูก และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนก้อ มีเพ่ิม
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มูลค่าและมีทักษะในการสร้างรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน 
พัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปผลผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างคลังอาหารชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วงวิกฤตโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  

การปรับใช้ในชีวิต ประชาชนสามารถอยู่รอดได้ด้วยการ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กิน
ทุกอย่างที่ปลูก” เพ่ือลดความเสี่ยงและอยู่รอดได้โดยไม่ต้อง พ่ึงพาใคร ตื่นมาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนอก
บ้าน แต่กลับกันทำให้เขามีรายได้ทุกวันจากผลผลิตที่ปลูกและเลี้ยง ไว้ ทั้งผักสดปลอดสารพิษ ปลา ไข่ไก่ 
ชาวบ้านสามารถมาเดินเก็บ หรือจับขึ ้นมาชั ่งกิโลเองได้ การจำหน่ายสินค้าโดยจากเกษตรก รไปสู่ 
ผู้บริโภคโดยตรง การผลิตพืชเกษตรปลอดภัย (พืชผัก ปลา) การรวบรวมพืชมรดกในพื้นถ่ิน ที่อาจเสี่ยงต่อ 
การสูญพันธุ์ การจัดการเกษตรแบบปลอดภัยและยั่งยืน ก่อเกิดผลเป็นรูปธรรมคือ วิสาหกิจชุมชน “กลุ่ม
บ้านก้อกรีนฟาร์ม” 

(3) โครงการ ตำบลก้อปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม 
เป็นชุมชนที ่อยู ่ห ่างไกลจากอำเภอลี ้ และโรงพยาบาลลี้  39 กิโลเมตร ด้าน

สาธารณสุข ซึ่งการให้บริการด้านสุขภาพเป็นการให้บริการเพียงเบื้องต้น เป็นความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ
และอนามัยการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขยากลำบากเนื่องจากความห่างไกลและรายได้ของคนในพ้ืนที่ 
และความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ที่จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ของคนในตำบลก้อ ยากต่อการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ประชาชนตำบลก้อไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรค 

เทศบาลตำบลก้อ ได้ตระหนักถึงภัยและความรุนแรงด้านสาธารณสุขและผลกระทบที่
จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ กลุ่มคนเปราะบางในชุมชน การสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินเฝ้าระวังป้องกันในความร่วมมือกับมาตรการทางสังคมและ
มาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนด ตั้งแต่การกำหนดแนวทางทางสังคม กำหนดหลักเกณฑ์ 
ทางสังคม หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้น มีการตรวจ
ค้นหาเชิงรุกโดยเทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลลี้และ รพสต.ก้อ กรณีเกิดคัสเตอร์และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ใน
พื้นที่ตำบลก้อ โดยใช้ ATK เพื่อตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลก้อเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มหมู่เกินร้อยละ 70 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
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(1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อชาวตำบลก้ออยู่ดีมีสุข 
ชุมชนตำบลก้อมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่มาตรา 64 ตามพระราชบัญญัติ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ใน  
การวิจัย โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในการเจาะบ่อใช้น ้ำ Single purposeและ บ่อ 2 in1 Dual 
purpose ในพื้นที่ ม.64 รวมทั้งหมด 33 บ่อ เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรกรรม อย่างพอเพียงทั่วถึง
และสมดุล และเพ่ิมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล โดยเกษตรกรที่อยู่ในพื้นท่ีสามารถนำน้ำในบ่อดังกล่าวใช้ใน
การผลิตพืชทางการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่ 1,495 ไร่ 
เกษตรกรจำนวน 152 ราย โดยเกษตรกรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 33 กลุ่ม มีกฎกฏิกาในการใช้น้ำของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการและร่วมตรวจสอบ โดยประชาชน
ในพ้ืนทีได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

(2) โครงการบ้านก้อกรีนฟาร์ม “Kor Green Fram”การเกษตรสู ่วิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ภายใต้วิกฤติโควิด-19 

ชุมชนตำบลก้อมีความมั่นคงทางอาหาร มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย มีแหล่งโปรตีน
ราคาถูก และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชน ก้อ มีเพ่ิม
มูลค่าและมีทักษะในการสร้างรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม เป็นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมที่ได้มาตรฐาน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนตำบลก้อ และพัฒนาทักษะอาชีพด้าน
การผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลก้อ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างคลังอาหารชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในช่วงวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ จากโครงการ
ดังกล่าวก่อเกิดผลเป็นรูปธรรม คือ  

1. มีการจัดทำแปลงสาธิตรวบรวมพันธุ์พืชมรดกของชุมชน พ้ืนที่ 200-400 ตาราง
เมตรต่อราย รวมพื้นที่ 1-2 ไร่/ตำบล เพื่อเป็นแปลงสาธิตในการคัดเลือกพันธุ์ ผลิตและเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ ์เพื ่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน เพื ่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้านการผลิตพืช
ปลอดภัย/อินทรีย์ ด้านการบริหารจัดการโรค แมลงศัตรู ให้แก่เกษตรกรภายในชุมชน ซึ่งจะดำเนินการ
สร้างแปลงผักสวนครัวจำนวน 40 ราย พื้นที่ 200-400 ตารางเมตรต่อราย รวมแปลงผักสวนครัวอย่าง
น้อย พื้นท่ี 5-10 ไร่/ตำบล และมีพืช 4 ชนิดต่อราย 

2. สร้างวิทยากรชุมชนหรือนักวิจัยชุมชนด้านการเลี้ยงปลาดุกเพื่อต่อยอดการใช้
ประโยชน์ของชุมชนโดยจัดตั้งหน่วยการเรียนรู้ในโรงเรียน 1 โรงเรียนเพื่อขยายผลสำเร็จต้นแบบของ  
การเลี้ยงปลาดุก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก จำนวน 10 ราย เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจ และ
กำลังมองหาอาชีพเสริม 
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3. พัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยมี
ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ข้าวเกรียบฝักทอง และกล้วยดิบผง 

(3) โครงการ ตำบลก้อปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม 
1. สถิติในการติดเชื้อของคนในชุมชนตำบลก้อ พบว่าเกิดจากการติดจากภายนอก

ชุมชนแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน ในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 คน เป็นข้อพิสูจน์ว่าการดำเนินการตาม
มาตรการต่างๆของเทศบาลตำบลก้อมีประสิทธิภาพ 100% 

2. จำนวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือรับแจกถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
สาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในพื้นที่ตำบลก้อ จำนวน 523 
ครัวเรือน 

3. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองและคนในครอบครัวได้
อย่างถูกวิธี 

4. ประชาชนที่ดีรับผลกระทบการโครติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้รับ
ดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงทั้งตำบล 

5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันเฝ้าระวังให้กับประชาชน การรณณรงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังตนเอง การตั้งกฎระเบียบเพื่อให้คนในชุมชนนำมาใช้ปฏิบัติ มีส่วนร่วมของทั้ง
ประชาชน ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือคนตำบลก้อสามารถปลอดภัย
จากโรคติด 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
1. ฐานข้อมูลการดำเนินงานก่อนและหลังการดำเนินโครงการ  
2. การจัดทำข้อมูลเชิงปริมาณคิดเป็นร้อยละของประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์โดยรวม 
3. กรณีการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคโคโรนา 2019 การกำหนดแผนงาน 

กลไกการดำเนินงานกระบวนการดำเนินงาน การป้องกัน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ 
ตลอดจนการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การส่งเสริมการพัฒนาการเข้าถึงการบริการสาธารสุข 

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
➢ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
(2) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี 
(3) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 
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1. ช่ือ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย 
2. ประเภทรางวัล ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง 222 หมู่ที่ 14 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางทรงรัตน์ หิรัญอุทก ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

เบอร์โทร 086-1621 196 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5.1 โครงการ/กิจกรรมโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(1) โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบาง  

โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบาง เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
การทำงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งด้านที่อยู่อาศัพ สุขาภิบาลและสภาพจิตใจ โดยการมี
ส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและวัด จากการสำรวจข้อมูลพบว่าซึ่งในพื้นที่ อบต.พลับพลาไชย  
มีประชากรทั้งหมด 11,866 คน โดนจำแนกเป็นผู้สูงอายุ 2,406 คน และคนพิการอีก 285 คน นับได้ว่า 
อบต.พลับพลาไชยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ยังพบสภาพปัญหาว่ากลุ่มเปราะบางที่เป็น
ผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง สุขาภิบาลไม่ปลอดภัยไม่ถูก
สุขอนามัย อีกทั้งยังมีกลุ่มเปราะบางบางส่วนที่มีภาวะพึ่งพึงเป็นภาระคนในครอบครัว จึงได้มีการดำเนิน
โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบาง เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบาง
ให้มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความต้องการและประเภท
ความพิการ นอกจากนั้นยังมีการดำเนินการจัดหาอาสาสมัครบริบาลเพื่อลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางที่ มี
ภาวะพึ่งพิงที่คอบครัวไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
กลุ่มเปราะบาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมผ่านกลไกการดำเนินงานของ อปท.และภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปคือการบรรจุโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดตั้งชมรมส่งเสริมสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบาง และการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร  

(2) โครงการชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ  
โครงการชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเสมอภาคภายใต้กฎกติกาของป่าชุมชนและให้เกิด
การขับเคลื่อน ผลักดัน เฝ้าระวังในการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  
ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง ตำบลพลับพลาไชย มีพื้นที่จำนวน 1,152 ไร่ 2 งาน เดิมทีเป็นป่าชุมชน  
ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่เนื่องจากการดูแล ไม่มีกฎระเบียบข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จึงก่อให้เกิด  
การบุกรุกป่าและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง อบต.พลับพลาไชยจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินงานเพื่อแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย 
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ปัญหา ฟื ้นฟูป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรให้มีใช้อย่างยั ่งยืนผ่านการจัดเวทีประชาคมเพื ่อสร้างการมี  
ส่วนร่วมกับคนในชุมชนที่เป็นผู้ที่ได้รับส่วนได้ส่วนเสียจากป่าชุมชนนี้ จากการดำเนินโครงการดังกล่าว
ก่อให้เกิดระเบียบป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง พ.ศ.2565 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) เพื่อเป็นมาตรการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเหมาะสม ป้องกันการบุกรุกและทำลายผืนป่าอันเป็นแหล่ง
ทรัพยากรที่สำคัญของชาวบ้าน 

(3) โครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด 19 
โครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด 19 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพ่ือการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด 19 ในชุมชน: Covid Care Center เพ่ือ
สร้างการเข้าถึงบริการการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งจากสถานการณืการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงการบริการด้านสาธารณสุข ประกอบกับประชาชน
ยังขาดความตระหนักในการป้องกันเชื้อ อบต.พลับพลาไชย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
พื้นที่ จึงได้มีการจัดทำโครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด 19 โดยมีการดำเนินงานร่วมกับ อสม. สสอ. 
และโรงพยาบาลในพื้นที่เพ่ือสร้างการเข้าถึงบริการด้านสาธารสุขท้ังในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ 
การดูแลป้องกัน การรับวัคซีน การรักษากรณีที่ได้รับเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูง ซึ่งจากการดำเนินโครงการ
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ทั่วถึงและรวดเร็วเนื่องจากเป็นการดำเนินงาน
เชิงรุกท่ีมุ่งเน้นให้ทุกคาเรือนในเขตตำบลพลับพลาไชยได้เข้าถึง 

5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จากการดำเนินโครงการทั้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ 
(1) โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบาง มีกระบวนการดำเนินงานที่

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนและภาคีเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1. มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลง
เก็บและสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดยได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน คือ ในเขตตำบลพลับพลาไชยมี
ผู้สูงอายุ 2,406 คน และคนพิการอีก 285 คน 

2. มีการวางแผนการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการจัดทำเกณฑ์
ประเมินการให้ความช่วยเหลือ โดยมีเกณฑ์การประเมินคือ 1. สภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่มั ่นคงแข็งแรง   
2. ประเภทความพิการ/ความแข็งแรงของร่างกาย 3. รายได้ผู้ดูแลและอยู่ในสภาวะยากลำบาก 4. จำนวน
ผู้มีภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน และ 5. สิทธิประโยชน์การครอบครองที่ดิน โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดข้อละ  
10 คะแนน และคิดค่าเฉลี่ยเหลือ 10 คะแนน  
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3. ดำเนินการจัดประชาคมเพื่อจัดลำดับการช่วยเหลือเร่งด่วนผ่านเกณฑ์ 5 ข้อ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับงบประมาณในการดำเนินการ หรือ
ประสานเพื่อส่งต่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

5. เมื่อได้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน ก็สามารถดำเนินการได้ทันที 
6. ซึ่งในการดำเนินงานทาง อบต.พลับพลาไชยได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน

การปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางจากสภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทยฯ และสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนบุคลากรและเครื่องใช้
อุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนด้านกำลังพล  
ถังออกซิเจนและผ้าอ้อมผู ้ใหญ่จากกองอำนวยการรักษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการปรับสภาพที่อยู่อาศับจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
และกลุ่มบริษัทมาตรศรีกรุ๊ป ได้รับการสนับสนุนแรงงานในการดำเนินการก่อสร้างจากประชาชนและ  
ภาคประชาสังคมในพื้นที่ นอกจากนั้นทาง อบต.พลับพลาไชยก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนงย
ประมาณในการจัดหาอาสาสมัครบริบาลในการดูแลกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพ่ึงพิงพร้อมทั้งการดำเนินงาน
ประสานส่งต่อเข้าสถานสงเคราะห์ อบต.พลับพลาไชย 

ซึ่งในการดำเนินงานโครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพ่ือกลุ่มเปราะบาง จะมี
การให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการจัดลำดับให้ความช่วยเหลือ
แบบเร่งด่วน ในส่วนของผู้ที ่ได้คะแนนน้อยก็จะมีการพิจารณาให้ได้รับการช่วยเหลือในปีถัดไปและ
สนับสนุนเป็นถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแทน 

(2) โครงการชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ มีกระบวนการดำเนินงานที่มุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ผ่านการจัดเวทีประชาคมเพื่อระดมปัญหา 
และเสนอแนวทางแก้ไข้ร่วมกัน โดยเกิดเป็น 4 แนวทางในการดำเนินงาน คือ 1. การตั้งกฎ กติกา
ข้อบังคับในการใช้ทรัพยากรจากป่าชุมชน 2. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 3. มุ่งเน้น
การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการป่าชุมชน และ 4. เสริมสร้างองค์ความรู้
เกี ่ยวกับการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนให้กับคนในชุมชน นอกจากนั้นจากการจัดเวที
ประชาคมยังก่อให้เกิดมาตรการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นทำให้การใช้ทรัพยากรป่าชุมชน
อย่างเท่าเทียม ได้แก่ 1. มีมาตรการควบคุมและจำกัดยานพาหนะที่เข้าพื้นที่ป่าชุมชน 2. มีการกำหนด
ช่วงที่เปิด และปิดป่าเพื่อให้ป่าได้รับการฟื้นฟู 3. มาตรการการบริหารจัดการและเอาผิดผู้บุกรุกพื้นที่ป่า
ชุมชน และ 4. มีการแบ่งเขตพ้ืนที่เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตลอดจนการดูแลป่าที่ชัดเจน ซึ่งกลไกหลัก
ในการดำเนินโครงการ คือ อบต.พลับพลาไชย ร่วมกับคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายจากทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และ NGO  
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(3) โครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด 19 มีกระบวนการทำงานที่เน้นการให้บริการ
เชิงรุกแก่ประชาชน โดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

1. การจัดตั้ง Line Group เพ่ือรับเรื่องรายงานผู้ติดเชื้อและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 
2. การลงพ้ืนที่สอบสวนโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย 
3. การสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด ข้อมูลเกี่ยวกับรับวัคซีน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคผ่าน

เสียงตามสายในชุมชน ผ่าน Line group  
5. ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยอาสาสมัครฉีดพ่นของชุมชน 
6. ให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง 
7. มอบถุงยังชีพให้กลุ่มเสี่ยงสูงและต้องกักตัว 
8. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนร่วมกับภาคีเครือข่าย 
9. จัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (COVID-19 Care Center) 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ  
จากการดำเนินโครงการทั ้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

(1) โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบาง เป็นโครงการที่มุ่งเน้น
สร้างการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานในด้านสาธารณสุขและที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ โดย
เริ่มจากการปรับปรุงปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต การปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูก
สุขลักษณะ และการจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลคอยดูแลกลุ่มเปราะบางที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการรักษา 
ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนตั ้งแต่ขั ้นแรกคือการระดมปัญหาและความต้องการ การเก็บข้อมูลกลุ่ม
เปราะบางในพื้นที่ การจัดลำดับความช่วยเหลือเร่งด่วนตามเกณฑ์ตลอดจนการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่
อาศัยและสุขาภิบาลให้กับกลุ่มเปราะบาง นอกจากนั้นทาง อบต.พลับพลาไชยยังมีแผนการดำเนินงานใน
ระยะถัดไปที่จะบรรจุโครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพ่ือกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซ่ึงจะทำให้สามารถมีงบประมาณดำเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างต่อเนื่อง 

(2) โครงการชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมในการเข้าถึง
ทรัพยากรป่าชุมชนให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างมีระเบียบ ซึ่งจากการดำเนินโครงการทำให้เกิดระเบียบ  
ป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง พ.ศ.2565 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1) เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์
จากป่าชุมชนอย่างเหมาะสม ป้องกันการบุกรุกและทำลายผืนป่าอันเป็นแหล่งทรัพยากรที่ สำคัญของ



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
464 

ชาวบ้าน เป็นการกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม เท่าเทียมและเสมอภาคภายใต้กฎกติกาของป่าชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นการใช้ข้อมูลใน  
การบริหารจัดการป่าชุมชนจากการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการอนุ รักษ์ ฟื้นฟู ดูแล 
และรักษาป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมชุมชน เนื่องจากชาวบ้านส่วนมากในเขตพ้ืนที่ตำบลพลับ
พลาไชยยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมคือหาของป่าเพื่อมาเป็นอาหาร ฉะนั้นผืนป่าจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของคนในชุมชน นอกจากนั้น อบต.พลับพลาไชยยังมีแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปคือการดำเนินการ
จัดตั้งกองทุนป่าชุมชน เพื่อดูแลป่าชุมชน และการบรรจุโครงการฯลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้าง  
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน  

(3) โครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด 19 มีการดำเนินงานภายใต้ทฤษฎีแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพ: HBM ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์และการ
รับรู้อุปสรรค นอกจากนั้นยีงมีการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (COVID-19 Care Center) ซึ่งเป็น
ศูนย์ฯที่เน้นดูแลผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง แต่ไม่มีสถานที่กักตัว โดย อบต.พลับพลาไชย มีการจัดตั้ง
งบประมาณและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สป.สช. เพื ่อจัดซื ้ออุปกรณ์ ได้แก่ ที ่ว ัดไข้  
เจลแอลกอฮอล์ ที่ตรวจโควิด ATK ทั้งนี้ศูนย์ดูแลโควิดสามารถให้ผู้ที่เสี่ยงสูงสามารถกักตัวได้ 5-7 วัน 
โดยมีการติดตามอาการและรายงานผล ผ่าน LINE ให้กับเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งภายในศูนย์ดูแลโควิดจะ
ประกอบด้วยที่นอน อาหาร เครื่องซักผ้า มีการจัดการเวรยามเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งศูนย์ดูแล  
โควิดของ อบต.พลับพลาไชย ใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ในการจัดตั้ง ในการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดในครั้ง
นี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผ่านกลไก
การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นที่จะลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในสภาวะวิกฤตโรคระบาด 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
จากการดำเนินโครงการทั ้ง 3 โครงการที่มีความโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และ
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ 

(1) โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบาง จากการดำเนินโครงการ
ทำให้สามารถลดจำนวนกลุ่มเปราะปรางที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง สุขาภิบาลไม่ถูก
สุขอนามัยได้ 35 ราย จำแนกเป็นผู้สูงอายุ 22 รายและคนพิการ 13 ราย ซึ่งในปัจจุบันทาง อบต.พลับ
พลาไชยก็ได้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนอาสาสมัครบริบาลดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ
พึ่งพิง การลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค และ  
การประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาดำเนินการช่วยเหลือ  
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(2) โครงการชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด ้วยฝ่ามือ เก ิดระเบ ียบป่าช ุมชนบ้าน 
หนองการ้อง พ.ศ.2565 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1) เพ่ือเป็นมาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
อย่างเหมาะสม ป่าชุมชนที่สมบูรณ์มากขึ้น ประชาชนจึงสร้างรายได้จากทรัพยากรในป่าชุมชนได้มากข้ึน 
ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในช่วงที่มีการเปิดป่าปี 2563-2564 โดยจะมีการให้คนในชุมชนที่มีการเข้าไปใช้
ประโยชน์จากป่าได้ทำการบันทึกข้อมูลว่าในแต่ละวันหาของป่า เช่น เห็ด หน่อไม้ น้ำผึ้ง ได้ปริมาณ
เท่าไหร่ ซึ่งพบว่า ชาวบ้านมีรายได้จากการจำหน่ายของป่า ทั้งสิ้น 1,620,000 บาท โดยจำแนกเป็น 1.
หน่อไม้ (1,250+900 กก.)/วัน x คิดจาก 60วัน x10 บาท (พค.-ตค.) =1,290,000 บาท 2.เห็ด (50 กก.)/
วัน x 30 วัน x200 บาท (ช่วงเดือน ต.ค.) =300,000 บาท และ 3. น้ำผึ้ง 750 CC x 2 ขวด/วัน (100 
ขวด x300 บาท) (ฤดูกาล) = 30,000 บาท นอกจากนี้จากการดำหนดกฏระเบียบในการใช้ป่าชุมชนทำให้ 
อบต.พลับพลาไชย ร่วมกับป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการยึดคืนพ้ืน
ป่าจากผู้บุกรุกทุกรายผนวกกับป่าชุมชนได้จำนวน 30 ไร่ และดำเนินการผลักดันผู้เลี้ยงสัตว์ทุกรายให้
ออกจากพ้ืนที่ป่าชุมชนได้ 5 ราย  

(3) โครงการพลับพลาไชย ห่างไกลโควิด 19 ซึ่งจากการดำเนินโครงการยังพบว่า 
ในเขตพื้นที่ตำบลพลับพลาไชย มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อทั้งสิ้น จำนวน 106 ราย ได้รับการรักษาจนหายดี
จำนวน 102 ราย และเสียชีวิตจำนวน 4 ราย ซึ ่งเป็นผู ้ป่วยที ่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรงอื ่นๆ ด้วย 
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายงานว่าผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
และได้รับบริการที่ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการกักตัวสามารถ
เดินทางไปตรวจ PCR ที่ รพ.ได้โดย อบต.จัดบริการรถรับ-ส่ง และจัดหาถุงยังชีพให้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน
ได้ตามปกติ  

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเภทรางวัลที่ประกวด 
ไม่มี 
 

 
 

1. ชื ่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัด
อุบลราชธานี 

2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง 309 หมู่ 2 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 
4. รายชื่อผู้ประสานงาน นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เบอร์โทร 

045-210505 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 
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5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการนวัตกรรมการจัดการน้ำท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด (Smart Local Water 

Management) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ซ้ำซากเป็น

ประจำทุกปี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่รับน้ำอยู่นอกเขตชลประทาน หลังจากปี 2558 ได้นำโครงการธนาคารน้ำ
ใต้ดินมาแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำจนประสบผลสำเร็จ แต่ยังไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน
ทำให้ขาดความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ ตั้งแต่ในเรื่องของปริมาณ 
คุณภาพของน้ำบนดิน ใต้ดิน เนื่องจากปริมาณและคุณภาพไม่สามารถทราบและวัดผลได้ด้วยตาเปล่า   
จึงได้จัดทำโครงการการบริหารน้ำอย่างชาญฉลาด(Smart Local Water Management) เพื ่อสร้าง
มาตรฐานการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ในด้าน
วิชาการ ความเชื่อมั่น การประกอบอาชีพ อุปโภค บริโภค รวมถึงการป้องกัน ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ 
ที่สามารถแสดงผลให้ชุมชนทราบได้อย่างรวดเร็ว ผ่านจอมอนิเตอร์ โทรศัพท์มื อถือ เครือข่ายโซเชียล
ต่างๆเกิดความเท่าเทียม คุ้มค่า เข้าถึงโครงการได้ทุกเพศ ทุกวัย โครงการนวัตกรรมนี้จึงมีความสอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างชัดเจน มีการกำหนดวิธีการติดตั้งระบบที่
เหมาะสมกับบริบทชุมชน สภาพปัญหาของพื้นที ่ สามารถแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมความเชื่อมโยง
ระหว่างน้ำบนดินสู่ชั ้นน้ำใต้ดิน ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศ ชั้นดิน อัตราการซึม  
การปนเปื้อน นวัตกรรมนี้จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่
การป้องกัน ตรวจสอบ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง พร้อมข้อมูลใน 
การวางแผนการพัฒนาที่เชื่อมกับโครงการอื่นได้เป็นอย่างดี 

นวัตกรรมเทคโนโลยีที ่นำมาใช้ประกอบด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ คอมพิวเตอร์  
ขนาดเล็ก เรียกว่าชุดอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ซึ ่งบริษัทด็อทเซิร์ฟเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  
เป็นผู้ออกแบบและพัฒนา และบริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร
ข้อมูลสำหรับ IoT ทำให้เกิดโซลูชั่นที่สมบูรณ์ สำหรับการตรวจสอบระยะไกล แบบเรียลไทม์ สามารถ
ตรวจวัดได้ทั้ง ปริมาณ คุณภาพ ของน้ำผิวดิน ใต้ดิน น้ำในดิน ข้อมูลสภาพอากาศ เป็นการตรวจวัดตาม
ช่วงระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ ข้อมูลการวัดที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น ทำให้เกิด
นโยบายการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้น เป็นการลดความเสี่ยง การประหยัดต้นทุนด้านการผลิต เซ็นเซอร์
สามารถตรวจสอบปริมาณ น้ำเสีย น้ำผิวดิน น้ำใต้ดินในสถานที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานต่ำแล้วส่งข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังรวมรวบเป็น big data สำหรับการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
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(2)โครงการโครงข่ายธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater 
bank) 

ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
ลุ่ม อากาศร้อนชื้น ดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พ้ืนที่ตำบลเก่าขามอยู่นอกเขต
ชลประทาน ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำแล้ง น้ำไม่พียงพอกับการอุปโภค บริโภคและใช้กับการเกษตร 
ช่วงเวลาน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ระบบน้ำต่างๆ เกิดความเสียหาย
เป็นประจำซ้ำซากทุกปี ประกอบกับพื้นที่ตำบลเก่าขามมีชั้นดินเหนียวค่อนข้างหนาระดับ 6 เมตร น้ำฝน
จะซึมน้ำโดยธรรมชาติค่อนข้างช้า ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater 
Bank) เป็นเครื่องมือเร่งการส่งน้ำฝนลงเก็บที่ใต้ดิน การวางตำแหน่งบ่อ ที่เหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของน้ำบนดินลงสู่ชั้นใต้ดินแบบบ่อประดิษฐ์ผ่านกระบวนการตามธรรมชาติ
และมีระบบระบายอากาศออกจากดินชั้นบนแล้วนำน้ำฝนลงไปแทนที่อากาศ เป็นนวัตกรรมเก็บน้ำฝนลง
สู่ใต้ดิน เป็นเครื่องมือราคาถูก ใช้วัสดุธรรมชาติ ต้นทุนต่ำ ทำได้ง่าย ทำได้กับทุกคนและในบ้านเรือนของ
ตนเอง เป็นการจัดการน้ำที ่ทุกพื ้นที ่สามารถทำได้ โดยใช้วิธีการเร่งให้น้ำลงชั ้นใต้ดินใน Zone of 
Aeration and Saturation เร็วขึ้นกว่าเดิม ช่วงฤดูฝนสามารถเก็บน้ำลงใต้ดินได้อย่างมหาศาล ป้องกัน
น้ำท่วมได้เป็นอย่างดี พอถึงฤดูแล้งประชาชนก็สามารถนำน้ำที่สะสมไว้ที่ใต้ดินขึ้นมาใช้อุปโภค บริโภค
และการเกษตรผ่านระบบบาดาลหรือบ่อน้ำตื ้น บ่อธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง(  Sufficiency 
Groundwater Bank )ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง 

(3) โครงการธนาคารน้ำเพื่อชีวิต (Life For Bank) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำ

ระบบการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง จนประสบ
ผลสำเร็จสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาภัยแล้งได้อย่างเห็นผลมีปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น แต่ยัง  
ไม่สามารถทำให้ระบบการบริหารจัดการน้ำในการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับการก่อสร้างระบบกระจายน้ำขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่เนื่องจากโครงการ
ที่ดำเนินการที่ผ่านมาได้กระจายไปทั่วทุกชุมชนและมีพ้ืนที่ค่อนข้างจำกัด จึงได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำ
เพื่อชีวิต (Life For Bank) โดยก่อสร้างถังพักน้ำขนาด 10 ลูกบาศท์เมตร พร้อมวางท่อระบบกระจายน้ำ 
400 เมตร ภาคการเกษตร จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นระบบการนำน้ำขึ้นมาใช้และกระจายน้ำให้กับกลุ่ม
เกษตรกร พ่ีน้องประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นการต่อยอดโครงการนวัตกรรมเดิมที่
มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมและการบำรุงรักษาพร้อมการ
นำไปใช ้ประโยชน์ ทำให ้ก ่อให ้เก ิดอาช ีพและแนวคิดการทำเกษตรร ูปแบบใหม่ท ี ่หลากหลาย  
มากยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ในการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตร อุปโภค 
บริโภค ครอบคลุมพ้ืนที่ของโครงการอย่างเหมาะสมและทั่วถึงตลอดทั้งปี 
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5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการการจัดการน้ำในท้องถิ ่นอย่างชาญฉลาด (Smart Local Water 

Management) ได้ใช้วิธีการดำเนินการเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้ 1) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เก่าขาม ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบ การประมวลผลข้อมูล การใช้ประโยชน์ และ การฝึกอบรม 
จำนวน 2 คน 2) ตัวแทนชุมชน ทำหน้าที่ดูแลการทำงานของอุปกรณ์และนำข้อมูลไปเผยแพร่เพื่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ตนเอง หมู่บ้านละ 1 คน รวม 13 คน 3) ติดตั้งชุดอุปกรณ์ IoT วัดน้ำผิวดิน 6 ชุด  
4) ติดตั ้งชุดอุปกรณ์ IoT วัดน้ำใต้ดิน 7 ชุด และ 5) ติดตั ้งระบบประมวลผลแบบคลาวนด์สำหรับ 
การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ การประมวลผลและการออกรายงานอัตโนมัติ  

ทั้งนี้เครื่องมือที่สำคัญ คือ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ( IOT) ที่ถูกพัฒนาเป็น
การเฉพาะสำหรับการจัดการน้ำ นวัตกรรมนี้สามารถนำมาใช้ในการตรวจวัด (Sensor) วิเคราะห์ 
(Analysis) ประมวลผล (Processing) ออกรายงานหรือแจ้งสถานการณ์ ( indicator and reports) 
เกี่ยวกับน้ำในพ้ืนที่ให้ทราบโดยอัตโนมัติ รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่สนใจทั้งเชิงปริมาณคุณภาพ 

โครงการนวัตกรรมการจัดการน้ำท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด(Smart Local Water 
Management) เป็นนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนได้ผลรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จึงได้
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของตำบล พร้อมทั้งมีการดำเนินโครงการที่ต่อเนื่องกับ
โครงการนวัตกรรม เช่น โครงการสำรวจปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการบริหารจัดการน้ำ
ต้นแบบระดับตำบล เป็นงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2564 

(2) โครงการโครงข่ายธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater 
bank) นั้น อบต.เก่าขามได้นำนวัตกรรมมาดำเนินการในพื้นที่ที ่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังจนประสบ
ผลสำเร็จ เห็นว่านวัตกรรมนี้น่าจะสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้งในพ้ืนที่อ่ืนๆ ใน
ตำบลเก่าขามได้ จึงได้จัดประชุมประชาชนเพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทาง
แก้ไข เจ้าหน้าที่ได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในหมู่ผู ้นำและประชาชน เพื่อนำความรู้เรื ่องเทคนิคการ
แก้ปัญหาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ภัยแล้ง ให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรม
เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และไม่กระทบกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน โดยเอาปริมาณน้ำฝนที่ตกในพ้ืน
ที่มาเป็นน้ำต้นทุน โดยมีหลักการดำเนินการ 9 ขั้นตอนดังนี้ 1) เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ำ ชุมชน
และสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลความปนเปื้อน 2) สร้างบ่อตกตะกอนและบ่อชะลอน้ำเพื่อแยกสิ่งปนเปื้อน
ออกจากน้ำ เช่น เศษวัสดุ ของแข็ง สารอินทรีย์ โลหะหนัก เป็นต้น 3) เจาะสำรวจ ชั้นดิน เพ่ือให้รู้ชั้นดิน 
สามารถออกแบบระบบเติมน้ำตามบริบทพื้นที่ 4) วางแผนและกำหนดระบบเติมน้ำลงในผังน้ำตำบล
ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) ออกแบบระบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เกิดการเชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบ
ระหว่างน้ำบนดินกับน้ำใต้ดิน 6) ดำเนินงานก่อสร้างตามแผนที่กำหนดไว้ 7) ติดตาม ประเมินผลและเก็บ
ข้อมูลปริมาณและคุณภาพน้ำ เพื ่อให้เห็นสภาพที่เปลี ่ยนไปก่อนและหลังนำใช้นวัตกรรม 8) สรุป 
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ว ิ เคราะห ์ เพ ื ่ อแก ้ ไขและขยายผลเช ื ่ อมก ับ โครงการอ ื ่ นท ี ่ เ ก ี ่ ยวก ับน ้ ำ  9 )  บำร ุ งร ั กษา  
และป้องกันระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงเน้นการเติมน้ำฝนจากหลังคา  บ้านเรือนจึงง่ายต่อ 
การบำรุงรักษาและการปนเปื้อน 

(3) โครงการธนาคารน้ำเพื่อชีวิต (Life For Bank) นั้น โดยบริบทเดิมองค์การ
บริหารส่วนตำบลเก่าขาม ได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง มีการออกแบบอยู่ 2 ระบบ
ใหญ่ ดังนี้ 1) ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แบ่งการออกแบบอยู่ 2 แบบ ประกอบด้วย ดำเนินการในลำ
ห้วยและดำเนินการในหนองน้ำ สระน้ำ และ 2) ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แบ่งการออแบบอยู่ 3 แบบ 
ประกอบด้วย ดำเนินการ ในครัวเรือน ชุมชนและภาคการเกษตร ทั้งนี้ การดำเนินงานทั้ง 2 ระบบได้เริม
ดำเนินการ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทำให้พื้นที่ของตำบลเก่าขามหมดปัญหาเรื่อง ภัยแล้ง น้ำท่วม
ขัง ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและได้พบว่าในพื้นที่ของตนเองทั้ง 13 หมู่บ้านมีปริมาณน้ำบาดาลเพิ่มข้ึน 
จึงได้ถอดบทเรียนโดยการทำ QP Manual สร้างมาตรฐานการดำเนินการที่ผ่านมาและการนำไปใช้
ประโยชน์ ผ่านกระบวนการ D S L M เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง สามารถเข้าถึงระบบ
การจัดการน้ำด้วยระบบ ธนาคารน้ำเพื่อชีวิต ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้
อย่างเหมาะสม 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กล่าวคือ  
(1) โครงการการจัดการน้ำท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด (Smart Local Water Management) 

เป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง ชุมชน เป็นนวัตกรรมที่เน้นการตอบสนอง ต่อการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่าง
ยั่งยืน แบบบูรณาการ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นนวัตกรรมที่สร้างความเท่าเทียม ลดช่องว่างทางสังคม สร้างการ
มีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลายมิติ  นวัตกรรมนี้ได้นำองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ในเขตชนบทที่ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้งเกิดขึ้นซ้ำซากประจำทุกปี หรือพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน ที่ภาครัฐไม่สามารถจัดหาแหล่งน้ำตอบสนองตามความต้องการได้ ซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อปี 2558 ได้
ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน สามารถช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ 
การที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
บริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของภาคประชาชน หน่วยงานในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนตำบลเก่าขาม จึงได้จัดทำโครงการนวัตกรรมนี้ เพ่ือนำมาพัฒนา พ้ืนที่ ประเด็นที่สนใจ จึงเกิด
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลขึ ้นมา นวัตกรรมเทคโนโลยีที ่นำมาใช้ประกอบด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ 
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คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เรียกว่าชุดอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ทำให้เกิดโซลูชั่นที่สมบูรณ์ สำหรับ
การตรวจสอบระยะไกล แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจวัดได้ทั้ง ปริมาณ คุณภาพ ของน้ำผิวดิน ใต้ดิน  
น้ำในดิน ข้อมูลสภาพอากาศ เป็นการตรวจวัดตามช่วงระยะเวลาที่ตั ้งค่าไว้ ข้อมูลการวัดที่แม่นยำ 
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น ทำให้เกิดนโยบายการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้น เป็นการลดความ
เสี่ยง การประหยัดต้นทุนด้านการผลิต เซ็นเซอร์สามารถตรวจสอบปริมาณ น้ำเสีย น้ำผิวดิน น้ำใต้ดินใน
สถานที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานต่ำแล้วส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

(2) โครงการโครงข่ายธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater 
bank) นั้น สามารถแก้ปัญหาความยากจนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการสร้าง
ธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเป็นระบบการเติมน้ำใต้ดินให้มากและเร็วขึ้น และให้ทุกคนมีน้ำสะอาด เพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค ทั่วถึง ครอบคลุม และเท่าเทียม นอกจากนั้น ยังมีนโยบายเชิงรุก โดยการสร้างศูนย์
การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนด้านการบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง การเก็บกักน้ำ
ไว้ใช้ การป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน การปรับปรุงคุณภาพดิน อีกท้ังยังมีการบูรณาการ
ความร่วมมือหน่วยงานของภาครัฐ การบูรณาการเชิงรุก และการบูรณาการการมีส่วนร่วม การทำ MOU 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดประชุมทางวิชาการ การ
สานเสวนาผลักดันให้เป็นวาระจังหวัด พร้อมกันนี้มีการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยกรม
ส่งเสริมการเกษตร นวัตกรรมนี้ส่งผลให้มีน้ำเพื่อทำการเกษตรเพียงพอตลอดปี เกษตรกรมีทางเลือก 
สามารถทำการเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

(3) โครงการธนาคารน้ำเพื่อชีวิต (Life For Bank) เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมา
จากโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง ระบบปิด(ชนิดผันน้ำ) ที่ไม่สามารถนำน้ำจากบ่อเติมน้ำที่มี
ปริมาณเพียงพอ มาบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านพลังงาน 
ด้วยระบบสูบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ด้วยระบบของธนาคารน้ำเพื่อชีวิต(Life For Bank)  
ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย มีน้ำอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร ได้อย่างทั่วถึงตลอด  
24 ชั่วโมง เพิ่มความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ในการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตร อุปโภค 
บริโภค สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 

5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น พบว่า 
(1) นวัตกรรมการจัดการน้ำท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด (Smart Local Water Management) 

เป็นนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things อย่างได้ผลเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ประชาชน
ได้รับประโยชน์มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ครอบคลุมประชากรทุกกลุ ่มทุกพื ้นที ่ คิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ 97 ของประชากรทั้งหมด เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในทุกฤดูกาลทำให้สามารถวาง



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
471 

แผนการทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากความสำเร็จดังกล่าวทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลเก่าขามเป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงานในด้านการจัดการน้ำที่สำคัญของประเทศไทย 

นอกจากนั้น ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเกี ่ยวกับน้ำอย่างรุนแรง 
เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับการบริหารจัดการน้ำ กำลังเป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง 
ดังนั้นเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามประสบผลสำเร็จในการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ จึงได้มีหลาย
หน่วยงานที่ให้ความสนใจ นำนวัตกรรมนี้ไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบต่างๆ ยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี้  

1) สถาบันปัญจนิยาม มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจัด
ฝึกอบรม บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำท้องถิ่นแบบบูรณาการ การพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม การพัฒนาโคกหนองนา ซึ่งผู้เข้ารับการฝึก
บรมส่วนใหญ่ คือ บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยสถาบันปัญจนิยามได้จัดทำ
ฐานเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบ IOT ขึ้นมาซึ่งมีลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานเหมือนกับ
ระบบขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม 

2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำนวัตกรรมการจัดการน้ำท้องถิ่นไป
ใช้เป็นนโยบายสำคัญของหน่วยงาน เนื่องจากผู้บริหารขององค์กรได้เห็นผลสำเร็จ ความสำคัญประโยชน์
ที่จะเกิดข้ึนเมื่อนำนวัตกรรมนี้มาใช้ทั้งจังหวัด 

3) กลุ่มบริษัทซีพี ได้ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมนี้มาก โดยได้สนับสนุนส่งเสริมด้วย
การเปิดใช้เครือข่ายสื่อสารข้อมูลสำหรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่อำเภอ
ชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามเป็นต้นแบบ 

(2) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater bank: 
SGB) นั้น กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มประชาชนในพื้นที่ตำบลเก่าขามที่มีความต้องการใช้น้ำในการอุปโภค 
บริโภค และทำการเกษตร และกลุ่มประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและน้ำขัง รวมทั้งผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีน้ำใช้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีความสุขในการเป็น
เจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาศึกษาดูงานในตำบลเก่าขาม เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลเก่าขาม
เกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้ประชาชนทั่วไปมีอาชีพเพิ่มขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการค้าขาย 
เยาวชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำ บริบทเดิม 90% เกษตรกรในตำบลเก่าขามทำ
การเกษตรพืชเชิงเดี่ยวคือ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปัจจุบันเมื่อมีน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร
ประชาชนกลุ่มเกษตรกรในตำบลเก่าขามสามารถทำการเกษตรผสมผสาน มีการวางแผนการปลูกพืชได้
อย่างเป็นระบบ สามารถประมาณการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 200% 
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(3) โครงการธนาคารน้ำเพื่อชีวิต (Life For Bank) ที่ได้ก่อสร้างถังพักน้ำขนาด 10 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบบกระจายน้ำ 400 เมตร ในภาคการเกษตร จำนวน 6 แห่ง  นั้น เป็นการ
ทำให้ 2 โครงการข้างต้นสมบูรณ์ขึ้น การบริการน้ำเข้าถึงประชาชนมากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น 
ประชากรภาคการเกษตรมีความมั่นคงแน่นอนในการบริหารจัดการน้ำของตนมากขึ้น ซึ่งสามารถลด
ปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางสังคม ทั ้งด้านเศรษฐกิจและด้านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
แต่เดิมความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำตามโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (SGB) ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามนั้นเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่เป็น
แหล่งศึกษาดูงานที่สำคัญจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้าในปี 
2564 แต่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามก็มิได้หยุดการพัฒนาแต่อย่างใด มีการต่อยอดนำนวัตกรรม
ใหม่ทีท่ันสมัยเข้ามาปรับปรุงพัฒนาระบบของตนเอง ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ เพ่ิมการร่วมมือกับ
ภาคีภาคส่วนต่างๆ และทั้งในส่วนของเทคโนโลยี กล่าวคือ ใช้เครื่องมือการวัดระดับน้ำทั้งบนดินและใต้
ดินซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Internet of Thing: IoT และการเก็บข้อมูลที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอทำให้ได้ Big 
Data ที่จะสามารถวางแผนเตรียมการต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังไม่ลืมว่ายังมี
บางพ้ืนที่ที่โครงการขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงจึงจัดทำอีกโครงการ ได้แก่ โครงการธนาคารน้ำเพื่อชีวิตเพ่ือขยาย
ความครอบคลุมออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนได้
อย่างดียิ่ง 

 

 
 

1. ชื่อ (อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 
2. ประเภทรางวัล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ที่ตั้ง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย 
4. รายชื ่อผู ้ประสานงาน นางปิยะนันต์ เกษม ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ เบอร์โทร  

095-3692829 
5. ข้อมูลความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) โครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งจึงได้จัดทำระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อบริการ
สาธารณะให้ประชาชนได้รับบริการ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยรับส่งผู้ป่วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 
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อุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน ถึงมือแพทย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ลดอัตราการเสี่ยงในการเสียชีวิตจากการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่ถูกวิธี ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน
และป้องปรามปัญหาคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุอื ่นๆ ที่เกิดในพื้นที่ เป็นการสร้างหลักประกันถึง 
ความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเห ตุ
ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มาตรฐานอย่างทันท่วงที จัดบริการนำส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง  
ลดความสูญเสียทั้งทางร่างกาย จิตใจ ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายของ  
ทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้อง ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเ ทียมกันประชาชน 
ผู้ด้อยโอกาส ที่ไม่มีพาหนะ มีพื้นที่ห่างไกลสามารถขอรับบริการรถรับส่ง ไปสถานพยาบาลได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ การสร้างเครือข่ายในการดำเนินงาน ช่วยชีวิตประชาชนในพ้ืนที่โดยมีการสร้างเครือข่ายใน
การดำเนินงานโดยสร้างทีมอาสารับแจ้งเหตุในชุมชน บุคลากรกู้ชีพมีความรู้ ความชำนาญความสามารถ
ผ่านการอบรมที่ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อถือ มั่นใจของผู้รับบริการ มีการประชาสัมพันธ์ให้โทรสายตรง
หมายเลขมือถือ 085-0384490 เพ่ือลดความผิดพลาดในการสื่อสาร เจ้าหน้าที่เป็นผู้อยู่ในพ้ืนที่จะรู้พ้ืนที่
ดี จะตรงเข้าจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยในการเสียชีวิต ตลอดจนความปลอดภัย 
จนเกิดการดูแล และป้องกันอันตรายต่างๆ และสามารถเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประชาชนใน
พื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงที เพราะทุกวินาทีของเหตุฉุกเฉินนั้นมีความหมาย
ต่อประชาชน หากเราปล่อยให้ประชาชนในพ้ืนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินต้องรอรถพยาบาลจากศูนย์ที่อยู่ห่างจาก
พ้ืนที่ อาจทำให้ประชาชนเสียชีวิตได้ 

(2) โครงการขุดดินแลกน้ำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งตำบลป่าหุ่ง 
จากสถานการณ์น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค การเกษตร  

การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เริ่มตั้งแต่กลางเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี แหล่งน้ำ
ธรรมชาติต่างๆ มีสภาพตื้นเขิน ป่าไม้ถูกทำลาย ไม่มีที่กักเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำ
การเกษตร ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลป่าหุ่ง จึงได้
จัดทำโครงการขุดดินแลกน้ำโดยใช้รถแบล็คโฮขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ในการขุดบ่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม แก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพื้นที่กักเก็บน้ำโดยสร้างแหล่งน้ำขนาด
เล็กไว้ให้เกษตรกรทุกครัวเรือน กรณีประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และยากจน ก็สามารถร้องขอเพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าหุ่งพิจารณาขุดบ่อให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การขุดบ่อกักเก็บน้ำที่สาธารณะ ที่ดิน
ของเอกชน ลำเหมือง คู คลอง ให้มีแหล่งน้ำในการอุปโภค ใช้ในการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหา เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประชาชน
ในตำบลป่าหุ่งสามารถใช้น้ำสำหรับการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เลี้ยงปลาได้ตลอดทั้งปีอย่างเพียงพอ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ครอบครัว สร้างต้นทุนด้านอาหาร สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร ลดการ
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พ่ึงพิงจากภายนอก แม้นจะเกิดภาวะโรคระบาดโควิด 2019 ที่ส่งผลกระทบไปทุกพ้ืนที่ ชุมชน ครอบครัว 
ก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความม่ังคง 

(3) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล

ทุกข์สุขและมีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื ่อความอยู ่ดีมีสุขของประชาชน และป้องกันความเหลื ่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม  
สร้างความเท่าเทียม ความเอ้ืออาทรให้เกิดข้ึนในสังคมอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จัดตั้งศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมพัฒนาคุณภาพชวีิต
และชุมชนของ ตนเอง ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง พร้อมทั ้งให้ 
ความช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ดีมีสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจน
การให้บริการและ ประสานประโยชน์เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง และเพ่ือสร้างสังคมแห่งความเอ้ือ
อาทร ให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ด้อยโอกาสหรือ
ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีการดำเนินการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้
กลุ ่มต่างๆ ทั ้งเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู ้ส ูงอายุ ที ่ประสบปัญหาทางด้านสังคม ที ่ต ้องการให้  
ความช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมในด้านต่างๆ 
ดำเนินการจัดตั้งกองทุนคนป่าหุ่งไม่ทิ้งกัน ซึ่งเกิดจากภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหา  
มีศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้าน 

เหตุผลที่โดดเด่น จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 โครงการเป็นการนำปัญหาด้านความเลื่อมล้ำที่
เกิดขึ้นในตำบลป่าหุ่งมาแก้ไขปัญหาโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ คน ที่มีอยู่มา
ใช้ในการแก้ไขปัญหาให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยความร่วมมือขององค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในตำบลป่าหุ่ง และนอกตำบลป่าหุ่ง ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งทั้งด้าน
สาธารณสุข การศึกษา และคุณภาพชีวิตได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาให้กับ
ผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ และสามารถเข้าถึงการรับบริการได้ทุกกลุ่ม ทุกคน ทุกครอบครัว สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประชาชน
ได้รับบริการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ การสาธารณสุข การศึกษา และด้านอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกั น 
ประชาชนดำรงชีพอย่างมีความสุขประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลป่าหุ่ง 
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5.2 วิธีการ กลไก และเครื่องมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากทั้ง 3 โครงการโดดเด่น พบว่า โครงการที่มีความโดดเด่นของทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีได้หยิบยกมานำเสนอนั้น พบว่า มีวิธีการ กลไก และเครื่องมือในการดำเนินงาน คือ  
(1) โครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) 

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้จัดทำ MOU บูรณาการการแพทย์
ฉุกเฉินร่วมกับประชาชน รพสต. ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น โรงพยาบาลพาน กู้ชีพกู้ภัยอำเภอพาน จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉิน การมีความร่วมมือด้านวัสดุครุภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานกระจายครอบคลุมพื้นที่ในตำบลป่าหุ่ง ส่งผลให้หน่วยการปฏิบั ติการเข้าถึงจุดเกิดเหตุใน
ระยะเวลาอันสั้น ในการรับแจ้งเหตุทางคลื่นวิทยุสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่ และศูนย์บริการหมายเลข 
1669 แต่ละครั ้งเกิดมีปัญหาในการสื่อสารและเกิดความล่าช้าในการรับผู ้ป่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
การติดต่อ 1669 ทางศูนย์ต้องประสานมาทางกู้ชีพอีกครั้ง ทำให้เสียเวลา ในการรับผู้ป่วย สถานที่ 
ตำแหน่ง จุดรับส่งผู้ป่วยทำให้เกิดความล่าช้า การสื่อสารผิดพลาดส่งผลให้ผู ้ป่วยเกิดความเสี่ยงใน  
การเสียชีวิตมากขึ้น ทำให้เกิดนโยบายการติดตั้งระบบ CCTV ตามจุดต่างๆ สี่แยกที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ ประชาสัมพันธ์ผู้นำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่โดยเปิดหมายเลขโทรศัพท์สายตรง หมายเลข 
085-0384490 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ปฏิทินทุกปี ตามนโยบายผู้บริหาร “เจ็บเมื่อไหร่ก็โทร
มา” เจ็บป่วยฉุกเฉินฟรี 24 ชม. ซึ่งในการเปิดหมายเลขสายตรงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดเวลา 
ขั้นตอนในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินให้รวดเร็ว ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่ายใน  
การรับส่ง ไม่คิดค่าใช้จ่าย และได้รับการดูแลที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมจากกระทรวง
สาธารณสุข ไม่เกิดภาวะเสี่ยงในการส่งถึงมือแพทย์ ประชาชนในทุกพ้ืนที่ตำบล และตำบลใกล้เคียงได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง มีมาตรฐานและเท่าเทียมกัน 

ในการดำเนินกิจกรรมได้มีการประชาคมจัดทำสำรวจข้อมูลเพื่อดำเนินการกู้ชีพ
ฉุกเฉินโดยประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเริ่มดำเนินการ การเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการวางแผนในการป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การดำเนินงานร่วมเป็นจิตอาสากู้ชีพ ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดอุบัติเหตุ การเข้ามีส่วนร่วมกับหน่วยกู้ชีพพานร่วมใจ ในการประสานงานรับส่งผู้ป่วย
กรณีผู้ป่วยเจ็บป่วยซ้ำซ้อนในเวลาเดียวกันให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนได้ในทุกกรณีที่มีการร้องขอ
ภายในเขตพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที การจัดหางบประมาณหรือความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ความร่วมมือ
กับทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหุ่ง ในการให้ความรู้กับประชาชนในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หน่วยกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จัดให้บริการครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
ในตำบลป่าหุ่ง โดยอยู่ในการควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหุ่ง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
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โรงพยาบาลพาน เพ่ือให้ประชาชนทุคนในพ้ืนที่ได้เข้าถึงบริการสถานพยาบาลอย่างเหมาะสม โดยการรับ 
– ส่ง ของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นประจำหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าหุ่ง ที่รวดเร็ว ลดอัตราการการเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลดการรักษาบาดเจ็บ ลดการ
เจ็บป่วย ทุกข์ทรมานทั้งกายใจของผู้ป่วยและครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายและเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ทุกข์
ยากลำบากเกิดความเดือดร้อน และได้มีการตั้งงบประมาณในการสนับสนุนในการดำเนินงานข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทุกปีโดยมีการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อรถกู้ชีพ งบประมาณในการจ้างเหมา
การปฏิบัติงาน งบประมาณในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มีการจัดทำระบบบริการโทรศัพท์สายตรงกู้ชีพตลอด 
24 ชั ่วโมง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื ่องโดยไม่ร ับค่าตอบแทน  
(จิตอาสา) มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ 
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยกู้ชีพ โดยมีคณะกรรมการมีหน้าที่
ติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ และรายการผลการประเมิน
ความพึงพอใจ เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำเข้าที่ประชุมเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆ ไป โดยวัด
จากความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน 

(2) โครงการขุดดินแลกน้ำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งตำบลป่าหุ่ง  
เป็นโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาที่ประชาชนตำบลป่าหุ่งประสบทุกปี 

ประชาชนเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ทำการเกษตรได้ หากปล่อยให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวต่อไป จะทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน เมื่อไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช 
ทำการเกษตร ก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ทำให้ขาดรายได้ ขาดผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  
ขาดแคลนอาหารในการดำเนินชีวิตเกิดปัญหาคนละทิ้งถิ ่นฐานเข้าสู่เมือง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตำบลป่าหุ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งได้มีการตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามโครงการขุดดินแลกน้ำเพื ่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งและ
สนับสนุนเครื่องจักร (รถแบคโฮ) ใช้ในการขุดบ่อสำหรับกักเก็บน้ำและขุดลอกแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ
ธรรมชาติ ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตามธรรมชาติ และมีการบรรจุโครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื ่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื ่อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด  
ร่วมวางแผน ร่วมกันตัดสินใจ การดำเนินโครงการเป็นการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับผลประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมีเกิดขึ้นในชุมชนโดยให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น การวางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วม จ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายในการขุดดิน 2,000 
บาท ต่อวัน และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งเป็นผู้สนับสนุนเครื่องจักรในการขุดบ่อ ซึ่งจากการ
เปรียบเทียบค่าใช้ในการจ้างหน่วยงานเอกชนในการดำเนินการขุดบ่อ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย  
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ต่อวัน ได้ถึง 5,000 บาท ดินที่ขุดข้ึนจากบ่อสามารถนำมาใช้ในการปลูกพืช ผักสวนครัว ทำการเกษตรได้
โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมอีกด้วย สำหรับผู้ด้อยโอกาสและ
ยากไร้ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถขุดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น การขุดบ่อเป็นการสร้างแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กไว้ให้เกษตรกรทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งช่วยในการแก้ไขน้ำท่วมอีกด้วย  
เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยการมีส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนตำบลป่าหุ่ง สำนักงาน
เกษตรอำเภอพาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพาน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอพาน  
ในการส่งเสริมองค์ความรู้ แหล่งเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาทางการเกษตรปัญหาการขาดแคลนนำ้ที่
เกิดขึ้นในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกันวางแผน ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 
ร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการขยายผลโครงการในการดำเนินงานในปีต่อไป และได้ประเมินความพึง
พอใจของประชาชนในตำบลป่าหุ่ง ต่อการดำเนินโครงการขุดดินแลกน้ำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความเห็นว่าจะ
สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ และจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในอนาคตอย่างยั่งยืน 
ต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่ท่ัวทั้งตำบล 

(3) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้ดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยการจัดเก็บข้อมูล

ฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดในการจัดทำโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ทุกๆ กลุ่มทุกวัย ให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีพ โดยไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยผู้บริหารมีความต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีการสำรวจผู้ด้อยโอกาส  
ความยากจน ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก รวมทั้งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-2019) โดยให้ผู้นำชุมชน ที่มีความใกล้ชิดและเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่ 
แต่ละหมู่บ้าน สำรวจปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือและเสนอความต้องการมายังองค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกประเด็นปัญหา ให้คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อบต.ป่าหุ่ง พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และจัดหา
งบประมาณต่างๆ ในการดูแลดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ทุนใน
การดำรงชีพสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และมอบสิ่งของช่วยเหลือ ฯลฯ รวมทั้งโรงเรียนใน
การสำรวจเด็กที่มีฐานะยากจน และมีความต้องการทุนการศึกษา และประสานหน่วยงานเครือข่ายใน  
การจัดหางบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้  
ความช่วยเหลือประชาชนและด้อยโอกาสให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ หากผู้ด้อยโอกาสรายไหน  
ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ก็จะประสานหน่วยงานเครือข่ายเช่น พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย กองทุนคนพาน  
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ไม่ทิ ้งกัน กองทุนคนตำบลป่าหุ ่งไม่ทิ ้งกัน วัด โรงเรียน ชุมชนพนักงานเจ้าหน้าที ่ ในการดูแลให้  
ความช่วยเหลือ เพ่ือให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลป่าหุ่ง ให้มากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายสำหรับ
การพัฒนาคุณภาพชีว ิตระหว่าง หน่วยงาน ชุมชน และองค์กรภายนอกที่เกี ่ยวข้อง  ในการจัดหา
งบประมาณ วัสดุ สิ ่งของ และอื ่นๆ มาช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ ่งๆ ขึ้น  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างรากฐานของระดับการดำรงชีวิตของคนให้ดี
ขึ้น โดยการให้ความรู้ การฝึกด้านคุณธรรม การส่งเสริมสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพรวมกันอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนั้นมีอยู่มากมาย และสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถละเลยที่
จะนึกถึงนั ่นคือ ปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร เครื ่องนุ ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู ่อาศัย ซึ ่งนับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นในการดำรงชีวิต ที่สำคัญซึ่งมนุษย์ทุกคนจะขาดเสียมิได้ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต จึงเป็นการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินชีวิตให้สอดคล้องและรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ผู้ประสบปัญหาด้านต่างๆ ลดลง และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังคำที่ขวัญที่ว่า 
“คนป่าหุ่งไม่ท้ิงกัน” 

จะเห็นว่าโครงการโดดเด่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง จะเป็นโครงการที่
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยเริ่มต้นตั้งแต่การคิด วางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมกัน
ประเมินผลและร่วมรับผลประโยชน์ และรายงานผลการดำเนินงาน และหาแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุงในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื ่อง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ ่งจะเป็นผู ้จัดสรรหา
งบประมาณและประสานหน่วยงานเครือข่ายในการจัดหางบประมาณ วัสดุ สิ่งของ เครื่องใช้ ทุนการศึกษา 
สำหรับผู้ด้อยโอกาส และประชาชนที่มีฐานะยากจน โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็น
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 

5.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น 

มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีจุดร่วมกัน คือ เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมทรัพยากรไปสู่คนยากจนและด้อยโอกาสเป็น
สิ่งจำเป็น เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของการดำรงชีวิต และสิทธิมนุษย์ชน มนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะท่ามกลางสถานที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
และซ้ำเติมด้วยโรคระบาดโควิค 19 ที่มีความรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะต่อแรงงาน
ใช้ฝีมือและคนด้อยโอกาสที่ไม่มีทางเลือกในการทำงานมากนัก ซ้ำเติมโอกาสในการทำงานหาเลี้ยงชีพ  
จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นเรื่อยๆ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ จึงได้
จัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าหุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนตำบลป่าหุ่งในทุกๆ ด้าน  
เป็นศูนย์คอยรับร้องเรียน ร้องทุกข์ประชาชนที่มีปัญหา และนำปัญหาที่ได้รับมาแก้ไขปัญหาให้กับ
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ประชาชน โดยโครงการที่โดดเด่นเป็นการจัดการทรัพยากรไปสู่คนยากจนและด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  
ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

(1) โครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) 
เป็นโครงการที่มีโดดเด่นในการให้บริการประชาชนโดยใช้สายตรง 085-0384490 

วิทยุสื่อสาร ศูนย์นเรนทร 1669 เพื่อให้เกิดการบริการให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และลดปัญหา  
การเสียชีวิต เจ็บป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีหน่วยกู้ชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมที่
ได้รับมาตรฐาน รวมทั้งรับ ส่ง ผู้ป่วยที่ไม่มีพาหนะไปโรงพยาบาลเองได้ รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(2) โครงการขุดดินแลกน้ำเพื่อแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งตำบลป่าหุ่ง  
เป็นโครงการขุดดินเป็นบ่อน้ำ กักเก็บน้ำเพ่ือใช้ในการอุปโภคและการเกษตร เลี้ยง

สัตว ์ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้ก ับประชาชนในฤดูแล้ง ต่อยอดโครงการปลูกพืช เล ี ้ยงสัตว์  
ทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเฉพาะในสถานการณ์โรคระบาดโควิค 19 ประชาชนสามารถ
ดำรงชีพได้จาการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ลดการพึ่งพิงจากภายนอก 
ผู้ยากจน และด้อยโอกาส ไม่มีงบประมาณในการขุดบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งจะพิจารณาและ
ดำเนินการขุดบ่อให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการนำแอพพลิเคชั่น Smart-Infra Pahung มาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ (รถแบคโฮ) ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การต่อยอดเรื่องการพึ่งพาตนเอง/
สร้างความเข้มแข็ง ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส 
เป็นโครงการที่มีความโดดเด่น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่าง

ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ยากจน ด้อยโอกาสในการช่วยเหลือ ในด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่
อยู่อาศัยอย่างมั่นคงแข็งแรง ด้านการศึกษาโดยจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ได้เรียนรู้อย่างเท่า
เทียมและด้านคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือในการให้ทุนในการดำรงชีวิต การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่
ประชาชน ที่ประสบภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิค 19 โดยจัดหางบประมาณ ทุนการศึกษา สิ่งของ 
อาหาร เครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับประชาชนในตำบลป่าหุ่ง รวมทั้งร่วมกับผู้นำในตำบลป่าหุ่ง ก่อตั้งกองทุน
คนป่าหุ่งไม่ทิ้งกันให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกด้วย 

จากผลการดำเนินโครงการส่งผลให้ภาพรวมคนจนตำบลป่าหุ่ง จากระบบ TPMAP 
การดำเนินโครงการข้อมูลคนจนตำบลป่าหุ่ง ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่และด้านการเข้าถึงบริการของ
รฐัมีค่าเท่ากับ O เป็นโครงการที่นำทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการ จัดสรรไปสู่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส 
และประชาชนให้เข้าถึงการรับบริการได้อย่างเท่าเทียมกัน มีการคิดนวัตกรรมในการให้บริการให้ทันท่วงที 
ตรงกับความต้องการของประชาชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้กับประชาชน
ได ้
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5.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ผลลัพธ์ของโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้น

มานั้น เกิดผลลัพธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง พบว่า 
- ผลลัพธ์ที ่เกิดขึ ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ ่ง เป็นการบริหารงานแบบ  

มุ่งผลสัมฤทธิ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ที่
กำหนดขึ้นไว้สำหรับงานนั้นๆโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตอบสนองความต้องการประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดย
ยึดหลักความโปร่งใส ความคุ้มค่า ประชาชนในพื้นท่ีได้ประโยชน์ เกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน และประชาชนตำบล
ป่าหุ่ง สามารถช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของประชาชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- ผลลัพธ์ต่อประชาชนกลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง การดำเนินโครงการต่างๆ ส่งผลให้
องค์กรต่างๆ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การดำเนินงาน
รวมทั้งร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ  ใน
ตำบล ร่วมคิดแก้ปัญหาเสริมสร้างความรัก สามัคคีในตำบล เพ่ิมคุณค่าของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย
และการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติและทำให้ง ่ายต่อการปฏิบัต ิ อีกทั ้งช ่วยหลีกเล ี ่ยง  
การเผชิญหน้าในกรณีที่มีความรุนแรงช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมและช่วยให้ทราบ
ความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งพัฒนาความเชี ่ยวชาญ ความคิด
สร้างสรรค์ของสาธารณชน ประชาชนได้ประโยชน์จาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 
และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในตำบลป่าหุ่ง เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล กศน.ตำบลป่าหุ่ง ผู ้นำชุมชน กองทุนตำบลป่าหุ่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น
ประชาชนมีความสุขในการดำรงชีวิต เป็นตำบลน่าอยู่โดยจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในตำบล
ป่าหุ่ง 

5.5 ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
“ความเหลื่อมล้ำ” คือ ความไม่เท่าเทียมกัน (inequality) ซึ่งเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกัน

ปรากฏในทุกๆ เรื่อง ทุกๆ พื้นที่ ทุกๆภาคส่วน และทุกๆ เวลา ดังนั้น จึงเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่อาจจะ
ขจัดให้หมดสิ้นไปได้ ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมมาอย่างยาวนาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็น
การผลิตซ้ำที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยร่วมกันโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยมีกลุ่มคนเปราะบาง  
คนชายขอบ ที่ยังคงเป็นตัวแสดงหลักที่รับบทเป็นผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกีดกัน และถูกตีตราอยู่เสมอไป 
ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม ภาพสถานการณ์ในปัจจุบันเราจะเห็นความเหลื่อมล้ำได้ชัดตั้งแต่  
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่อุบัติขึ้นทั่วโลกอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ทำให้สังคมในทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
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สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนี้จึงเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นใน
สังคมอีกระลอก และดูเหมือนระลอกนี้จะมีระยะเวลาที่ยาวนานสร้างความสาหัสให้กับผู้คนเป็นจำนวน 
ไม่น้อยถึงแม้ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำจะเป็นปัญหาที่น่ากังวลสำหรับในปัจจุบันหรืออนาคต รากเหง้า
ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้มีเพียงแค่ปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แท้ที่จริงแล้วความ
เหลื่อมล้ำเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การกำเนิด ชาติพันธุ์ ผิวสี เพศสภาพ ถิ่นที่อยู่อาศัย อายุ สังคม โอกาส
และรวมถึงความเหลื่อมล้ำในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดความ
เหลื ่อมล้ำทางเศรษฐกิจตามมา และถ้าหากปัจจัยดังกล่าวยิ ่งมีมากเท่าไรความเหลื ่อมล้ำยิ ่งมี  
ความทวีคูณมากยิ่งขึ้น ความเหลื่อมล้ำที่เราเห็นได้ชัดในปัจจุบัน เช่น เรื่องการศึกษาที่เด็กได้รับโอกาส
และการศึกษาไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือเด็กที่มี ฐานะครอบครัวดีจะได้เรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำ เด็ก
ที่มีฐานะยากจนแทบไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงระบบการศึกษาที่ดี ในด้านการบริการทางสาธารณสุขเช่นกัน 
ในยุคที่การรักษาหรือการบริการทางสาธารณสุขมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น คนที่จะมีโอกาสได้รับบริการที่ดีมี
คุณภาพคือคนรวยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ ส่วนคนธรรมดาทั่วไปจะได้รับการรักษาหรือบริการในอีก
ระดับ และการจัดสวัสดิการของรัฐที่ปัจจุบันยังเป็นการจัดสวัสดิการแบบไม่ถ้วนหน้า เช่น ในกลุ่ม 
คนพิการ เด็ก หรือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้มีความพยายามในการลดช่องว่างในการลดความเลื่อมล้ำไม่ให้เกิดขึ้น
ในตำบลป่าหุ่งเพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าหุ่งมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ 
ด้าน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ประชาชน เอกชน ที่จะช่วยในการพัฒนาประชาชนในตำบลป่าหุ่ง ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา  
สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ขาดโอกาสเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนตำบลป่าหุ่งจะไม่ทิ้งกัน 
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ทที่ 6 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการประเมิน 

การวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (อปท.) ที ่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565  
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดและประเมิน อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และเพื่อจัดอันดับ อปท.  
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ที่มีความเป็นเลิศ ตามประเภทรางวัลที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย ประเภทที่ 1 ความเป็นเลิศด้าน 
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเภทที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างครือ
ข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ประเภทที่ 3 รางวัลที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

การวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้วิจัยได้ทำการประเมินผลเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการวิจัยประเมินผล โดยวางขอบเขตแนวคิดการประเมินเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเฉพาะในรอบปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 
กันยายน 2564) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และนำผลปฏิบัติงานมาพิจารณาตามกรอบตัวชี้วัดที่คณะวิจัย
ได้จัดทำขึ ้น และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารางวัลให้ความเห็นชอบ ซึ ่งกรอบเนื ้อหาตัวชี ้วัด  
การประเมินยึดหลักภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานในการกำหนด
ตัวชี้วัด โดยแบ่งออกเป็นตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (Audit Indicators) และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (Performance 
Indicators) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนที่ใช้ข้อมูลเอกสารและเอกสาร
ประกอบใบสมัครพร้อมหลักฐาน (2) ส่วนที่เก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที ่มีต่อ อปท. ของตนและวิธ ีการประชุมสนทนากลุ ่ม (Focus Groups Interview) หรือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับตัวแทนกลุ่ม ตัวแทนประชาคม ตัวแทนกรรมการชุมชน 
และตัวแทน อปท. ตัวแทนส่วนราชการ หรือธุรกิจเอกชน  

ผลการประเมินปรากฏผลตามขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การประเมินผลขั้นต้น โดย อปท. ที ่เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

ประจำปี 2565 พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่แนบมาพร้อมใบสมัคร 
จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำแนกตามประเภท

รางวัล พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครเข้าร่ วม “โครงการรางวัลพระปกเกล้า 
ประจำปี 2565” มีจำนวนทั้งสิ้น 127 แห่ง แยกออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) ประเภทรางวัล 
ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2) ประเภทรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม (3) ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม รายละเอียดดังตารางที่ 6.1  
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ตารางท่ี 6.1 
จำนวน อปท. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าจำแนกตามประเภทรางวัล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเภทรางวัล รวม 
(ร้อยละ) โปร่งใสฯ เครือข่ายฯ เหลื่อมล้ำฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 6 
(4.7%) 

5 
(4.0%) 

2 
(1.6%) 

13 
(10.2%) 

เทศบาล 42 
(32.9%) 

22 
(17.6%) 

17 
(13.3%) 

81 
(63.8%) 

องค์การบริหารส่วนตำบล 21 
(16.4%) 

8 
(6.4%) 

4 
(3.1%) 

33 
(26.0%) 

รวม 69 
(54.0%) 

35 
(28.0%) 

23 
(18.0%) 

127 
(100%) 

  
จากตารางที่ 6.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมในประเภทรางวัลความเป็นเลิศ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 69 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.0 จำแนก
เป็น อบจ. จำนวน 6 แห่ง ร้อยละ 4.7 เทศบาล 42 แห่ง ร้อยละ 32.9 อบต. จำนวน 21 แห่ง ร้อยละ 
16.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครเข้าร่วมในประเภทรางวัลการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม จำนวน 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.0 จำแนกเป็น อบจ. จำนวน 5 แห่ง ร้อยละ 4.0 เทศบาล 
จำนวน 22 แห่ง ร้อยละ 17.6 อบต. จำนวน 8 แห่ง ร้อยละ 6.4 และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้า
ร่วมในประเภทรางวัลด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.0 จำแนก
เป็น อบจ. จำนวน 2 แห่ง ร้อยละ 1.6 เทศบาล จำนวน 17 แห่ง ร้อยละ 13.3 อบต. จำนวน 4 แห่ง ร้อยละ 
3.1 

ผลการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน พบว่า ในจำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 127 แห่ง ผลปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 127 แห่ง ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง 

ผลการพิจารณาให้ค่าคะแนนตัวชี้วัดขั้นพื ้นฐานและตัวชี้วัดขั ้นพัฒนา  พบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานทุกแห่ง จำนวนทั้งหมด 127 แห่ง และเมื่อนำมาให้
ค่าคะแนนทั้งตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา ด้วยค่าคะแนน T-score ปรากฎว่า มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยแยกตามประเภทรางวัล ดังนี้ 

1. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ในระดับ อบจ. ร้อยละ 50 และ เทศบาล/อบต. ร้อยละ 55 
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 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 3 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 6 
แห่ง) ได้แก่ (1) อบจ.พังงา (2) อบจ.สุราษฎร์ธานี และ (3) อบจ.ตรัง 

 - ระดับเทศบาล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 19 แห่ง  (จำนวนทั ้งหมด 42 แห่ง) ได้แก่  
(1) เทศบาลทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (2) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด 
อ.เมือง จ.ลพบุรี (3) เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง (4) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง  
ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน (5) เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ (6) เทศบาลเมือง
เลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย (7) เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ  
จ.สระบุรี (8) เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี (9) เทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง  
อ.เทิง จ.เชียงราย (10) เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน (11) เทศบาลตำบล 
ป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน (12) เทศบาลตำบลนาจะหลวย ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
(13) เทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง (14) เทศบาลตำบลวิชิต ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
(15) เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (16) เทศบาลเมืองสัตหีบ ต.สัตหีบ  
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (17) เทศบาลตำบลสอง ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ (18) เทศบาลเมืองตาคลี ต.ตาคลี 
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ (19) เทศบาลตำบลแม่ยวม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 8 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 
21 แห่ง) ได้แก่ (1) อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  (2) อบต. สวนหม่อน  
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (3) อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น (4) อบต.นาดี 
ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี (5) อบต.ไกรนอก ต.ไกรนอก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย (6) อบต.กำแพง  
ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล (7) อบต.วังไทร ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ (8) อบต.พรหมนิมิต 
ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 

2. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต.ร้อยละ 50 

 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 4 แห่ง (จำนวนทั้งหมด  
5 แห่ง) ได้แก่ (1) อบจ.พิษณุโลก (2) อบจ.สุพรรณบุรี (3) อบจ.น่าน และ (4) อบจ.ระยอง 

 - ระดับเทศบาล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 16 แห่ง (จำนวนทั ้งหมด 22 แห่ง) ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น (2) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะ
เรียง จ.แม่ฮ่องสอน (3) เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา (4) เทศบาลตำบลเชียงคาน  
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย (5) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี ่เลี ้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
(6) เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน (7) เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง  
จ.ชลบุรี (8) เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา (9) เทศบาลตำบลชัยวารี  
ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (10) เทศบาลตำบลเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน (11) เทศบาล
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เมืองกุฉินารายณ์ ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  (12) เทศบาลนครเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ (13) เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  (14) เทศบาลเมืองพนัสนิคม  
ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (15) เทศบาลเมืองสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล และ (16) เทศบาล
เมืองแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 5 แห่ง (จำนวนทั้งหมด  
8 แห่ง) ได้แก่ (1) อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน (2) อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน  
จ.กำแพงเพชร (3) อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย (4) อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า  
จ.ฉะเชิงเทรา และ (5) อบต.เวียง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 

3. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกณฑ์การประเมิน  
ค่าคะแนน T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต.ร้อยละ 50 

 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 1 แห่ง (จำนวนทั้งหมด  
2 แห่ง) ได้แก่ อบจ.สตูล 

 - ระดับเทศบาล ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 13 แห่ง (จำนวนทั ้งหมด 17 แห่ง) ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  (2) เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.ขอนแก่น (3) เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  (4) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (5) เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน (6) เทศบาลตำบลปริก  
ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา (7) เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (8) เทศบาลตำบล
ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (9) เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน (10) เทศบาลตำบล
ปลายพระยา ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่  (11) เทศบาลนครเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง  
จ.เชียงราย (12) เทศบาลตำบลควนขนุน ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ (13) เทศบาลตำบล
กำแพง ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 

 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 3 แห่ง (จำนวนทั้งหมด 4 
แห่ง) ได้แก่ (1) อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (2) อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.
น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และ (3) อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ผ่านการประเมินผลขั้นต้น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ทั ้งระดับองค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด (อบจ.) ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล ทั้ง 3 ประเภทรางวัล เป็น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการนำผลรวมค่าคะแนนการปฏิบัติงานจาก 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1. ผลค่าคะแนน T-Score ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนา แปลงเป็น ค่าคะแนน
ร้อยละ โดยให้ค่าน้ำหนัก (Weight) ร้อยละ 40 
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2. ผลค่าคะแนน T-Score จากแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แปลงเป็นค่าคะแนนร้อยละ โดยให้ค่าน้ำหนัก (Weight) ร้อยละ 
30 

3. ผลค่าคะแนน T-Score จากการลงพ้ืนที่ในการจัดประชุมสนทนากลุ่ม แปลงเป็นค่าคะแนน
ร้อยละ โดยให้ค่าน้ำหนัก (Weight) ร้อยละ 30 

สำหรับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอ อปท. สมควรได้รางวัลความเป็นเลิศ มีดังนี ้
1. รางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีเกณฑ์ ดังนี้ 
 อบจ. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 ****ตั้งแต่ ร้อยละ 55.00-59.00 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  
2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มีเกณฑ์ 

ดังนี้ 
 อบจ. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 55 ขึ้นไป 
 ****ตั้งแต่ ร้อยละ 50.00-54.00 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
3. รางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีเกณฑ์ ดังนี้ 
 อบจ. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เทศบาล ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 อบต. ต้องมีค่าคะแนนผลรวมการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 ****ตั้งแต่ ร้อยละ 45.00-49.00 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 
   ถ้ามีจุดทศนิยมตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ปัดเป็น 1 
   ในกรณีที่ได้คะแนน 49.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 50.00 
   ในกรณีที่ได้คะแนน 54.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 55.00 
   ในกรณีที่ได้คะแนน 59.50 ขึ้นไป ให้ปัดเป็น 60.00 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละระดับจำแนกตาม

ประเภทรางวัลที่ผ่านเกณฑ์ ปรากฏผล ดังนี้ 
1. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ทั้ง อบจ., เทศบาล และ อบต. ร้อยละ 60 
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 1.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 3 แห่ง 
ปรากฏว่าไม่มี อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
พิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ 

 1.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล จำนวน 19 แห่ง ปรากฏว่าเทศบาล 
ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  
มีคะแนนรวมร้อยละ 60.97, เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี มีคะแนนรวม
ร้อยละ 60.07, เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีคะแนนรวมร้อยละ 59.75, เทศบาล
ตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 59.53 และ เทศบาลตำบลป่า
แมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ มีคะแนนรวมร้อยละ 59.50 ตามลำดับ 

  และตั้งแต่ร้อยละ 54.50 - 59.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
พิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 56.80, เทศบาล
ตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 56.63, เทศบาล
เมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.83 และ เทศบาลตำบลเวียงเทิง  
ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 55.29 ตามลำดับ  

 1.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 8 
แห่ง ปรากฏว่าไม่มี อบต. ที ่ผ ่านเกณฑ์คะแนนที ่กำหนดไว้เพื ่อนำเสนอต่อคณะกรรมการรางวัล
พระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลความเป็นเลิศ  

  และตั ้งแต่ร้อยละ 54.50-59.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
พิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  มีคะแนนรวมร้อยละ 59.29, 
อบต. สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18, อบต.ลอมคอม  
ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18 และ  อบต.นาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี  
มีคะแนนรวมร้อยละ 57.12 ตามลำดับ  

2. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  
เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน T-score ในระดับ อบจ. เทศบาล/อบต. ร้อยละ 55 

 2.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  
4 แห่ง ปรากฏว่า อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบจ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 57.29 

  และตั้งแต่ร้อยละ 50.00 - 54.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
พิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่ อบจ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 50.27 
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 2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล จำนวน 16 แห่ง ปรากฏว่าเทศบาลที่
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 
63.67, เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีคะแนนรวมร้อยละ 60.14, 
เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มีคะแนนรวมร้อยละ 57.72, เทศบาลตำบลเชียงคาน  
ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 57.14, เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี ้ยง  
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.62, เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 
มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51 และ เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 
54.50 ตามลำดับ  

  และตั้งแต่ร้อยละ 49.50 - 54.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
พิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง 
จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 
51.54 

 2.3  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 5 แห่ง 
ปรากฏว่า อบต. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน มีคะแนนรวม 
ร้อยละ 56.49 และ อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีคะแนนรวมร้อยละ 56.27 
ตามลำดับ 

  และตั้งแต่ร้อยละ 49.50 - 54.49 จึงนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า
พิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ และประชาสังคม จำนวน 2 แห่ง 
ได้แก่ อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 54.40 และ อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ 
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีคะแนนรวมร้อยละ 52.92 ตามลำดับ  

3. ประเภทรางวัลความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกณฑ์การประเมิน 
ค่าคะแนน T-score ในระดับ อบจ. เทศบาล/อบต. ร้อยละ 50 

 3.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน  
1 แห่ง ปรากฏว่า อบจ. ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อบจ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 52.83 

 3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับเทศบาล จำนวน 13 แห่ง ปรากฏว่าเทศบาลที่
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  มีคะแนนรวม 
ร้อยละ 58.26, เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 56.15, 
เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.77, เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ต.ในเมือง อ.เม ือง จ.ร ้อยเอ็ด  ม ีคะแนนรวมร ้อยละ 54.83 , เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง  
อ.เมือง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 54.79, เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีคะแนน
รวมร้อยละ 54.64, เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61, 
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เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61 และ เทศบาลตำบลก้อ 
ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 54.50 ตามลำดับ 

 3.3  ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน 3 แห่ง 
ปรากฏว่า อบต. ที ่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู ่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51, อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี มีคะแนน
รวมร้อยละ 51.18 และ อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 50.23 ตามลำดับ 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการจัดอันดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในแต่ละประเภท
รางวัล 

ผลการจัดลำดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ผู้วิจัยได้จัดอันดับตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ดังกล่าวตามขั้นตอนที่ 2 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ พิจารณาผลการจัดอันดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกตามประเภ ท
รางวัล ดังนี้ 

1. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  

ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  1. เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีคะแนนรวมร้อยละ 60.97 
  2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 60.07 
  3. เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีคะแนนรวมร้อยละ 59.75 
  4. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 59.53 
  5. เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ มีคะแนนรวมร้อยละ 59.50 
  และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติ

คุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  
  1. เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 56.80 
  2. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี มีคะแนน

รวมร้อยละ 56.63 
  3. เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.83 
  4. เทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 55.29 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณา

ให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 
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  1. อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีคะแนนรวมร้อยละ 59.29 
  2. อบต. สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18 
  3. อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 59.18 
  4. อบต.นาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 57.12 
2. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่  

  1. อบจ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 57.29  
   และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศ

เกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
   1) อบจ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 50.27 
 - ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  

ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่  
 1. เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 63.67 
 2. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีคะแนนรวม 

ร้อยละ 60.14  
 3. เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา มีคะแนนรวมร้อยละ 57.72 
 4. เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย มีคะแนนรวมร้อยละ 57.14 
 5. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.62 
 6. เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51 
 7. เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.50 
 และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
 1. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 

51.54 
- ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
 1. อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน มีคะแนนรวมร้อยละ 56.49 
 2. อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร มีคะแนนรวมร้อยละ 56.27 
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 และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  

 1. อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 54.40 
 2. อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีคะแนนรวมร้อยละ 52.92 
3. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
  1. อบจ.สตูล มีคะแนนรวมร้อยละ 52.83 
 - ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็น

เลิศด้านด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่  
  1. เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 58.26 
  2. เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีคะแนนรวมร้อยละ 56.15 
  3. เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 55.77 
  4. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีคะแนนรวมร้อยละ 54.83 
  5. เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 54.79  
  6. เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีคะแนนรวมร้อยละ 54.64 
  7. เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61 
  8. เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคะแนนรวมร้อยละ 54.61 
  9. เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน มีคะแนนรวมร้อยละ 54.50  
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
  1. อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มีคะแนนรวมร้อยละ 54.51 
  2. อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี มีคะแนนรวมร้อยละ 51.18  
  3. อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย มีคะแนนรวมร้อยละ 50.23 
ขั้นตอนที่ 4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 
คณะผู้วิจัยเสนอชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในขั้นที่ 3 เพื่อให้

คณะกรรมการลงไปตรวจสอบข้อมูล ในพื้นที่ อปท. แต่ละประเภท แล้วนำผลมาเสนอว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดสมควรได้รับรางวัล 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนนี้ ได้พิจารณาผลรวมของค่าคะแนนและ
จุดเด่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับข้อมูลจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่อง
พฤติกรรมการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะมีมูล
ความผิดและประพฤติมิชอบ หากพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว 
และมีหลักฐานมูลความจริงคณะกรรมการฯ จะตัดสิทธิในการเสนอชื่อเพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า  

การลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ โดยแยกเป็น
ประเภทรางวัล และประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 

1. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 - ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  

ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
  1. เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
  2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี  
  3. เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
  4. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 
  5. เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่  
  และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติ

คุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  
  1. เทศบาลเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เลย จ.เลย  
  2. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  
  3. เทศบาลเมืองบางกะดี ต.บางกะดีอ.เมือง จ.ปทุมธานี  
  4. เทศบาลตำบลเวียงเทิง ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย  
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณา

ให้รางวัลใบประกาศเกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 4 แห่ง 
ได้แก่ 

  1. อบต.ยางตลาด ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  
  2. อบต. สวนหม่อน ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  
  3. อบต.ลอมคอม ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น  
  4. อบต.นาดี ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี  
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2. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง 
ได้แก่  

  1. อบจ.พิษณุโลก  
   และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศ

เกียรติคุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
   1) อบจ.สุพรรณบุรี  
 - ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  

ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 7 แห่ง ได้แก่  
  1. เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น  
  2. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
  3. เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา  
  4. เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย  
  5. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพ่ีเลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
  6. เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน  
  7. เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี  
  และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติ

คุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
  1. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
  1. อบต.ส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน  
  2. อบต.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  
  และนำเสนอให้คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าพิจารณาให้รางวัลใบประกาศเกียรติ

คุณด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
  1. อบต.แม่อ้อ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย  
  2. อบต.เสม็ดใต้ ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  
3. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 - ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
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  1. อบจ.สตูล  
 - ระดับเทศบาล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มี  

ความเป็นเลิศด้านด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่  
  1. เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  
  2. เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
  3. เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  4. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
  5. เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน  
  6. เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  
  7. เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
  8. เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
  9. เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน  
 - ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีความเป็นเลิศด้านด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
  1. อบต.พลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
  2. อบต.เก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี  
  3. อบต.ป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ มีความโดดเด่น โดยขอเสนอตาม

ประเภทรางวัลในแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ระดับเทศบาล ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

➢ เทศบาลที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จำนวน 5 แห่ง ได้แก่  

(1) เทศบาลเมืองทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ความโดดเด่นใน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 1) โครงการการบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสง
แบบบูรณาการลุ่มน้ำตรังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ปัญหาพื้นฐานของชุมชนในลุ่มน้ำตรัง คือ น้ำท่วม
หนัก บนที่ลุ่มท่วมนานตั้งแต่ต้นน้ำทุ่งสงถึงปลายน้ำที่ตรัง ถ้าเกิดน้ำท่วม จะมีผลกระทบต่อการขนส่ง
ภาคใต้ตอนล่างทั้งหมด จึงเกิดการริเริ่ม ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2549 หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ สถานศึกษา รวมถึงภาคประชาชน และภาคีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้รวมตัว
กันภายใต้การนำของนายอำเภอทุ่งสง ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งในปี 2549 เป็น
ปัญหาอันดับ 1 ของอำเภอทุ่งสง เกิดน้ำท่วมติดต่อกันถึง 2 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือน ทำให้ส่ง  
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ผลกระทบต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
ทุ ่งสง ได้ร ับความเสียหายเฉพาะในเขตย่านการค้า (ไม่รวมตำบลรอบนอก) มูลค่าความเสียหาย  
ไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท ทำให้เกิดการร่วมกันริเริ่มโดยใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ใช้
การทำงานแบบมีส ่วนร ่วมจากทุกภาคีของเมื องภายใต ้ความร ่วมมือของผ ู ้ว ่าราชการจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช และการนำของนายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในการบูรณาการงานในการจัดการประชุม 
ประสานงานเครือข่ายรอบทิศทาง 2) โครงการตลาดสุขสันต์ แม่ค้าสุขใจ ผู้บริโภคปลอดภัย เป็นโครงการ
ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2558 พลเมืองที่มีจิตอาสาได้
ดำเนินตรวจสารปนเปื้อนในอาหารที่วางจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณโดยรอบ 
พบว่ามีสารปนเปื้อนในอาหารคิดเป็นร้อยละ 7.81 เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันการจำหน่ายสินค้าที่มี
สารปนเปื้อนในอาหาร ทางพลเมืองที่มีจิตอาสาจึงได้จัดทำกิจกรรมเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาล
เมืองทุ่งสง ในปี 2560 และได้พัฒนามาเป็นชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเทศบาลเมืองทุ่งสง ในปี 2563 จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและผู้ประกอบการ
บริเวณโดยรอบมีความรู้ความเข้าใจในการสุขาภิบาลอาหารเพ่ิมขึ้น และสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารได้อย่างถูกต้อง และเพื่อดำเนินงานเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยใน
อาหารในตลาดนัด ตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงและบริเวณโดยรอบ 3) โครงการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2564  เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรไปสู่ความเป็นสังคมผู้สูงวัยของประเทศไทยเป็นปรากฏการณ์สำคัญ
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน ภายในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และมีประชากรผู้สูงอายุถึงร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั้งหมด ผลที่ตามมาคือ 
วัยแรงงานรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นและการพึ่งพิงรายได้จากลูกหลานลดลง มีอัตราผู้สูงอายุ  
ที่ต้องอยู่เพียงลำพังมากขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แรงงานในระบบลดน้อยลง  
ซึ่งอาจส่งผลด้านความเหลื่อมล้ำตามมา 

(2) เทศบาลเมืองเขาสามยอด ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ความโดดเด่นในด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 1) โครงการเขาสามยอดโมเดล คิดใหม่ทำใหม่ด้วย
กลไกพลเมือง โครงการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดทำแผนชุมชนและ
โครงการต่างๆ ของ อปท. ให้ได้มากที่สุด เป็นการมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนเป็น Active 
citizen ผ่านนโยบาย 5 + 1 คือ 5 นโยบายหลัก ได้แก่ นโยบายด้านคุณภาพชีวิต นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการบริการและการบริหารจัดการ และ + 1 
นโยบายเร่งด่วน คือ นโยบายการเฝ้าระวังโรคระบาด การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
ผ่านกระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน การติดตาม การประเมินและตรวจสอบ  
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การดำเนิน เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถเข้าถึงบริการของ อปท. ได้อย่างง่าย
และทั่วถึง ผ่านช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 2) โครงการพาหมอไปหาหมา มุ้งเน้นการดูแลสัตว์จรจัด
ในพ้ืนที่และมีการจัดหาให้สัตว์มีที่อยู่ ซึ่งทาง ทม.เขาสามยอดเล็งเห็นว่าในการที่ประชาชนจะพาสัตว์เลี้ยง
ไปหาหมอนั ้นมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในพื ้นที ่มีสุนัขและแมวจรจัดซึ ่งก่อให้เกิด  
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทาง ทม.เขาสามยอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทำ
โครงการพาหมอไปหาหมา โดยจะมีสัตวแพทย์ลงพื้นที่ไปบริการฉีดวัคซีน ทำหมัน และให้การรักษาแก่
สุนัขและแมว รวมไปถึงสัตว์จรจัดในพ้ืนที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ทาง ทม.เขาสามยอดยังมีการต่อ
ยอดโครงการเพื่อเชื่อมร้อยกับโครงการ Dog City ของวัดพระบาทน้ำพุที่เป็นโครงการที่มีศูนย์พักพิง
ให้กับสัตว์จรจัด โดยประชาชนสามารถแจ้งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสัตว์จรจัดในพื้นที่ และนัดสัตวแพทย์
เพ่ือให้ลงพื้นที่ไปดำเนินการรักษาและแก้ไขได้ผ่านทาง Application ทม.เขาสามยอด 3) โครงการจัดซื้อ 
จัดจ้างโปร่งใส เป็นโครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนเกี่ยวกับ
จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำงบประมาณของเทศบาล นอกจากนั้นประชาชนยังเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบตัวชี้วัดและคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุของเทศบาลอีกด้วย  ซึ่งในการดำเนินงานใน
ลักษณะนี้จะก่อให้เกิดความโปร่งใสเนื่องจากประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นอกจากนั้นทาง  ทม. 
เขาสามยอด ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางที ่หลากหลายทั ้งในเว็บไซต์และ 
Application ทม.เขาสามยอด   

(3) เทศบาลตำบลเกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ความโดดเด่นในด้าน 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 1) โครงการการบริหารและจัดการพลังงานในชุมชนสู่
เมืองต้นแบบพลังงานทดแทน ได้จุดประกายให้คนในชุมชนได้ห ันมาให้ความสำคัญในเรื ่องของ 
การส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน โดยใช้กระบวนการสร้างทีมพลังงานชุมชน 
จัดทำฐานข้อมูลพลังงาน มีการสะท้อนข้อมูลคืนสู่ชุมชน โดยเน้นให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่า
ของพลังงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่นจนก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบพลังงานทดแทน 2) โครงการบ้านมั่นคง ชาวเกาะคาสุขใจ  
การให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการตนเอง โดยมีการรวมกลุ่มจัดทำแผนงาน
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและชุมชน บริหารจัดการโครงการและงบประมาณ และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในด้านต่างๆ ใช้กระบวนการบ้านมั่นคงเป็นกระบวนการพัฒนาที่จะเปลี่ยนสภาพ วิธีคิด สถานภาพ และ
ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสังคมให้ดีขึ้น 3) โครงการเกาะคาเมืองแห่งความเสมอภาคทางสังคมบนฐาน
การขับเคลื่อนชุมชนด้วยโครงข่ายความมั่นคงทางสังคม นายกเทศมนตรีหญิงได้ดำเนินนโยบายสร้าง
แนวคิดจิตสำนึกสาธารณะผ่านความรู้สึกเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน ด้วยการจัดเวทีประชาคม (การรับฟัง
ความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ โดยเทศบาลเป็นผู้จัด) และเวทีข่วงผญ๋า (เวทีประชาคมชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกคนในชุมชน) โดยมี นักวิจัยชุมชน (ซึ่งเป็นประชาชนจิตอาสาเข้ามาช่วยงานเทศบาล) 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565     

 
497 

เป็นผู้นำในเวทีข่วงผญ๋า ชวนพูด ชวนคุย และเก็บข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆที่ถูกพูดถึงในเวทีข่วงผญ๋า 
ส่งเทศบาลตำบลเกาะคา เพื่อจัดทำเป็นโครงการ กิจกรรม นโยบาย แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเกาะคา
ต่อไป  

(4) เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ความโดดเด่นใน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขต
เทศบาล ตามมาตรการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำปี
งบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาล มีกิจกรรม 
การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่อออนไลน์อื่นๆ จัดหาเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับประชาชนและผู้ประจำจุดคัดกรองและผู้ที่ต้องกักตัวตามคำสั่ง 2) โครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกิดจากปัญหา
ประเภทขยะทั่วไปซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 0.77 ตันต่อวัน และคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมเรื่อยๆ (ข้อมูล
จากการจัดเก็บขยะของเทศบาลทุ่งหัวช้าง) ส่วนการจัดการ ขยะประเภทอื่นๆ เช่น ประเภทขยะอินทรีย์
หรือขยะเปียกครัวเรือนร้อยละ 100 สามารถจัดการได้เองเพราะชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร 
เลี้ยงสัตว์ ซึ ่งนำขยะส่วนนี้ไปทำเป็นปุ๋ย หรือเป็นอาหารสัตว์ได้ ประเภทขยะอันตรายในการจัดการ
เทศบาลจะเป็นหลักในการดำเนินการให้กับชุมชน โดยเทศบาลจะมีตู้ทิ้งขยะอันตรายประจำจุดต่างๆ ใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนนำมารวบรวมไว้ จากนั้นเทศบาลดำเนินเก็บขนทุกๆ 3 เดือน และติดต่อบริษัทนำไป
กำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป และประเภทขยะรีไซเคิลเขตเทศบาลมีการรณรงค์ให้ชุมชนมีการคัดแยกจากต้น
ทางเพื ่อลดปริมาณขยะและสามารถนำไปขายได้ และในทุกปีมีจะมีการดำเนินกิจกรรมผ้าป่าขยะ 
กิจกรรมขยะทองคำ 3) โครงการสานสายใยสามช่วงวัย จากโรงเรียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ ส่วนหนึ่งมาจากบุตรหลานที่เป็นส่วนในการสานสายใยของความรักความอบอุ่น 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในครอบครัว ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง 
มีกิจกรรมกลุ่มทำร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้การดูแลตนเอง อีกท้ังมีการพัฒนาอาชีพและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาให้แก่เด็กผู้สูงอายุและกลุ่มวัยอ่ืนๆ ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนในการดำเนินงานในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้เทศบาลตำบล
ทุ่งหัวช้างเป็น “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น” และโรงเรียนเทศบาลทุ่ง
หัวช้าง เป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้ระบบการการศึกษา และดูแล
ผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 
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(5) เทศบาลตำบลป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ความโดดเด่นในด้านการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 1) โครงการการจัดการขยะด้วยพลังชุมชนในตำบลป่าแมต  
เป็นโครงการที่ภาคประชาชนเกือบ100 เปอร์เซ็นต์เข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
กิจกรรม เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้สนับสนุน การดำเนินงานตามนวัตกรรมนี้ เป็นนวัตกรรมที่ได้คิดริเริ่มและ
สร้างสรรค์ขึ ้นมาใหม่ เพื ่อมีดำเนินการใช้ในพื ้นที ่ตำบลป่าแมต จนประสบผลสำเร็จ  2) โครงการ
ดำเนินงานศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลป่าแมต เป็นกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับครัวเรือนสู่ระดับชุมชน การดำเนินงานเป็นไปในรูปแบบคณะกรรมการ 
โดยการมีส ่วนร่วมของทั ้งภาครัฐและเอกชน(เกษตรกร) จำนวนครบทั ้ง 15 หมู ่บ ้าน เพื ่อช ่วย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร คือ เกษตรอินทรีย์ เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรลงเพราะประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในการเกิด
สารเคมีตกค้างในร่างกายสูงก่อให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็ง 3) โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดย
ใช้บัตรเติมน้ำมันรถรถราชการ (Fleet card) เป็นกิจกรรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการ
ถ่วงดุลเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน เนื่องจากระบบเดิมเป็น
การเติมน้ำมันแบบวางบิล บางครั้งไม่สามารถระบุจำนวนน้ำมัน และควบคุมงบประมาณได้ ทั้งเจ้าหน้าที่
ยังต้องรายงานการใช้น้ำมันและอัตราสิ้นเปลืองที่ทำให้เสียเวลาในการทำงานและอาจมีข้อผิดพลาดได้ แต่
การใช้บัตรเติมน้ำมันของราชการมีความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการรายงาน การใช้น้ำมันของรถ
แต่ละคันเนื่องด้วยใช้เทคโนโลยีของบัตรและธนาคารออกรายงานเป็นจริงตามการเติมแต่ละครั้งแต่ละคัน
ลดเวลาการทำงานโดยพลังงานถือเป็นความคุ้มค่า และความมีประสิทธิภาพ 

2. ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
➢ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 
รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ สู่มาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย MICE City จังหวัดพิษณุโลกได้เสนอขอรับการประเมินเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศ
ไทย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นคณะทำงาน เนื่องด้วยศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์และพ้ืนที่
เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษของจังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดพิษณุโลก
ผ่านการประเมินให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี ้ (MICE City) ลำดับที ่ 9 ของประเทศไทย เมื ่อปีพ.ศ. 2563  
2) โครงการรวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2551 เป็นการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ การขยายเครือข่ายกลุ ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
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ประชาชนได้รับความรู้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ตนเอง ซึ่งการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบนพื้นที่สูงจาก  
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเดิมประชาชนต้องขนน้ำจากลำน้ำเอง อีกท้ังประสบปัญหาแล้งซ้ำเติม
การมีฝายชะลอน้ำช่วยเพ่ิมปริมาณน้ำในลำน้ำ และเพ่ิมความชุ่มชื้น รักษาระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่โดยรอบ 
อีกท้ัง เป็นการปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของประชาชนอีกด้วย 3) โครงการพัฒนา
ปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก เป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้มีประกาศองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ให้มีหน้าที่
ปรึกษาหารือวางแผนบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ร่างแผนพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด
พิษณุโลก การปรับปรุงระเบียบการใช้สนามกีฬา การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สนามกีฬา และ
ยังได้มีการจัดทำร่างแผนพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 417,200,000 บาท จนปี 2564 
จึงได้กำหนดโครงการพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 1,304,000,000.-บาท เพ่ือยกระดับ
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 

ระดับเทศบาล ด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
➢ เทศบาล ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม มีจำนวน 

 7 แห่ง ได้แก่  
(1) เทศบาลเมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จ.ข่อนแก่น ความโดดเด่นด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) เครือข่ายนวัตกรรม “พลชนะ พาฮักคืนเฮือน” ได้วาง
กลยุทธ์ในการรับมือกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 เข้ามาในชุมชน ด้วยการบันทึกข้อตกลง 
“พลชนะ” ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมบริหารจัดการโควิด 19 อย่างเป็นเอกภาพ  ในการวางแผน
เพื่อรับประชาชนกลับภูมิลำเนาและร่วมกันในการจัดหาสถานที่กักตัวระหว่างรอผลตรวจยืนยันโรคโควิด 
19 จัดตั้งศูนย์ CI 2) เครือข่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม โครงการประสานมือร่วมใจ 
ชุบชีวิตผืนน้ำ บึงละเลิงหวาย ใช้โดรนในการบินสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนา
เมืองบริเวณบึงละเลิงหวาย ต่อมาได้มีการนำข้อมูลจากการบินสำรวจของโดรน บริเวณพื้นที่บึงละเลิง
หวายออกสู่สาธารณะ จึงก่อให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาของทุกภาคส่วนในเขต
พ้ืนที่อำเภอพล จนเกิดโครงการพัฒนา 3) เครือข่ายนวัตกรรม “ โดรน ให้ชีวิตวิถีใหม่ คนเมืองพล” ได้นำ
โดรนมาเป็นเครื่องมือในการบินสำรวจพื้นที่ และสนับสนุนภาพมุมสูงประกอบการวางแผนและออกแบบ
พัฒนาเมืองบริเวณอ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย จนกลายเป็นลานสุขภาพ ลานกีฬาและลานวัฒนธรรม 
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาทำให้เทศบาล
เมืองเมืองพลได้ระดมความคิดเพื่อหาแนวทางและวิธีการให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม ที่เรียกว่า “โดรน ให้ชีวิต
วิถีใหม่ คนเมืองพล” และนำโครงการไปสู่หาแหล่งเงินงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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(2) เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ความโดด
เด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการโควิดตัวร้ายสลายด้วย
พลังชุมชน เป็นโครงการที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสร้างเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรค ติดต่อต่างๆ ทั้งโรคติดต่อท้องถิ่น และโรคติดต่ออุบัติใหม่ รวมถึงโรคโควิด 19 ด้วย 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างเครือข่าย หน่วยงาน ชมรม กลุ่มต่างๆ ในเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ทั้งภาครัฐ 
และ เอกชน โดยนำสถิติการเกิดโรค 3 ปีย้อนหลัง มาวิเคราะห์ หากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่าย  
2) โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย มาจากความต้องการของชุมชนที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ระบบการจราจรในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงให้เป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  อาทิเช่น 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายปกครอง
อำเภอแม่สะเรียง สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง 
หมวดทางหลวงแม่สะเรียง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง ธนชาติประกันภัย เทศบาลตำบล
เมืองยวมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมาคมกู้ชีพ
กู้ภัยแม่สะเรียง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอแม่สะเรียง จิตอาสา ผู้นำชุมชน ประชาชน 
ฯลฯ 3) โครงการสตรีสาย STRONG เห็นความสำคัญของกลุ่มสตรีทุกประเภท ทุกวัย ทั้งสตรีทั่วไป 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จากเดิมที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพสตรี
มาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจบทบาทของสตรี การส่งเสริมอาชีพ  
การส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล ก่อให้เกิดกลุ่ม
สตรีหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มตัดเย็บผ้าไต กลุ่มผ้าด้นมือ กลุ่ มบาสโลป กลุ่มฟ้อนรำเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  
เป็นการพัฒนาต่อยอดสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ 
ส่งผลให้มีความก้าวหน้าในด้านอาชีพ ทั้งสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างกระบวนการพัฒนาสตรีให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมจากท้ังภาครัฐ เอกชน  

(3) เทศบาลนครยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ความโดดเด่นด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการ “ลดช่องว่าง สร้างห่วงโซ่ (Value Chain) 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น หลาดยะลา-ตลาดออนไลน์ของคนยะลาโดยคนยะลาเพ่ือคนยะลา” เทศบาล
นครยะลาที่จำเป็นต้องปรับตัว และพัฒนาต่อยอดต้นทุนที่มีอยู่ให้มีศักยภาพสามารถต่อสู้เพื่อข้ามผ่าน
วิกฤตนี้ไปให้ได้ และก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) “หลาดยะลา” จึงเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่
ทางเทศบาลนครยะลาได้ริเริ่ม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีของพ่ีน้องชาวยะลาที่สำคัญ
คือรองรับการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันที่ต้องเผชิญหน้ากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิด 
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การหมุนเวียนของเม็ดเงินในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการหารายได้ และการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน รวมถึง
กระชับพื ้นที ่ให้ประชาชนและเทศบาลอยู ่ใกล้กันแค่ปลายนิ ้ว สามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมทั้งลดความซ้ำซ้อน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อันทำให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นั่นเอง  

(4) เทศบาลตำบลเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย ความโดดเด่นด้าน  
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการเสริมศักยภาพกลไกและสาน
พลังเครือข่าย เพื ่อขับเคลื ่อนการ สร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (เครือข่ายศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน) เทศบาลตำบลเชียงคาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน ได้ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการสร้าง เสริมสุขภาวะ
ประชากรกลุ ่มเฉพาะ (เช่น เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ คนพิการ ผู ้ยากไร้/คนไร้ที ่พึ ่ง ผู ้ป่วยติดเตียง  
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ) ในระดับเทศบาลตำบล โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน  
การสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่ม
เฉพาะบนฐานวิถีใหม่ (New normal) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ เพื่อสานพลังกลไกและเครือข่ายให้เกิด
ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุข ภาวะประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2) โครงการพัฒนาเครือข่าย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
โอกาสเข้าถึงยาเสพติดได้มาก โดยได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูค่านิยมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การดำรงชีวิต
ตามหลักปรัชญา มุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง เช่น สถานบันเทิง สถานบนิการ ร้านเกม 
ร้านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมทั้งเสริมปัจจัยบวกสำหรับเยาวชน เพ่ิมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนให้
มีศักยภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เยาวชนไม่เสพหรือไม่หาผลประโยชน์จากยาเสพติดและสิ่งมอม
เมาที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทางปัญหาจากเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมให้เยาวชนมี
ความกล้าแสดงออก มีความมั่นคงและให้เกียรติผู้อื่น และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อน
ใจวัยรุ่น เพื่อให้เยาวชนที่มีปัญหาด้านต่างๆ สามารถมาปรึกษาปัญหาของวัยรุ่นได้ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น 3) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชียง
คานนิยม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานนี้ เป็นการร้อยเชื่อมการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน เพ่ือให้ชาวเชียง
คานโดยพื้นเพได้รับ โอกาสจากการท่องเที่ยวเชียงคาน โดยใช้วิถีชีวิตภูมิปัญญามาถ่ายทอดผ่านเส้นทาง
การท่องเที่ยวแบบ “เชียงคานนิยม” จุดเด่นที่เรียกว่านวัตกรรมคือ เป็นการต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์แบบใหม่ เพ่ือกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านเชียงคาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการท่องเที่ยว 

(5) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ความโดดเด่นด้าน
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการฝ่าวิกฤติ พิชิตอุทกภัย ด้วย
เครือข่ายเมืองสุพรรณบุรี APPCEF Model เป็นโครงการที่จะป้องกัน รับมือและแก้ไขปัญหาอุกทกภัยน้ำ
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ท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยมุ่งเน้นที่จะป้องกันการเกิด  
น้ำท่วม รับมือการเกิดน้ำท่วมและการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทันท่วงที จากคำถามก่อให้เกิด
การศึกษาค้นคว้าจนนำไปสู่แนวคิด “ทำอย่างไรก็ได้ให้ของเหลวอยู่ในระดับเดียวกัน” เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ำออกจากเมืองได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดเป็นเทคนิคการล้อมล้ำ เพื่อป้องกันและรับมือปัญหา  
น้ำท่วมผ่านกระบวนการ APPCEF Model อันเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
จากหลากหลายฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ 2) โครงการปั้นดินให้เป็นดาว ภาค 2 มุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือให้เด็ก
และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแต่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเล่ย์บอลได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการพัฒนาทักษะกีฬา โดย อปท.จะส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาในสังกัด คือ โรงเรียน
เทศบาล 3 วัดไชนาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาเป็นโรงเรียนที่มีการนำหลักสูตรความเป็นเลิศด้านกีฬา
วอลเล่ย์บอลบรรจุเป็นหลักสูตท้องถิ่น  

(6) เทศบาลตำบลเวียงสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน ความโดดเด่นด้าน  
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติ(น้ำท่วม) โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัด
น่าน ที่มีการรวมตัวกัน ของ 8 อปท. ใน 7 ตำบล จัดตั้งเป็นเครือข่ายศูนย์ดำเนินงานป้องกันภัยพิบัติ
อำเภอเวียงสา และใช้สถานที่ของเทศบาลตำบลเวียงสา เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ ประกอบกับชุมชนเทศบาลตำบล
เวียงสา มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านภัยพิบัติชุมชน ขึ้น โดยชุมชนเอง เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงภัยในพื้นที่ ด้วยพลังของชุมชนเอง โดยการกำหนดบทบาท หน้าที่ และ
ทีมงานของแต่ละฝ่ายงาน ตามโครงสร้างที่ชุมชนกำหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถ
บูรณาการกับทุกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามวิถีพอเพียง การเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี กับการบริหารจัดการขยะของชุมชน ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ศูนย์นี้เป็น“ศูนย์
เรียนรู้ต้นแบบการจัดการขยะชุมชนตามวิถีพอเพียง เทศบาลตำบลเวียงสา” 3) โครงการกองทุนผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลเวียงสา มีการวางแผนในการจัดตั้งศูนย์ฟื ้นฟู
สมรรถภาพชุมชน เพื่อให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การดูแล 
คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริการทาง
การแพทย์ที่จำเป็น มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ได้
เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากนโยบายของกองทุน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้ผู ้สูงอายุและ  
คนพิการที่อยู่ในชุมชนได้รับบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
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(7) เทศบาลเมืองแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ความโดดเด่นด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการหาดบางแสนแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืน มีแอพพลิเคชั่น Saensuk Smart living ใช้งานบนมือถือซึ่งเป็นของทางเทศบาล ซึ่งสามารถได้
ทั้งในระบบ android และ IOS ซึ่งภายในแอพจะมีเมนูให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ 
ติดตามเรื่องราวร้องเรียน สภาพการจราจร ข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น สายด่วนบริการ
ประชาชน ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ มีการแต่งตั้งภาคีเครือข่ายเป็นคณะกรรมการดำเนินงาน โดยให้สิทธิ
เครือข่ายในการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมด้วยตนเอง และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 
ให้ภาคีเครือข่ายมีกำลังใจในการดำเนินงาน และสามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามความถนัดได้  
มีการประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางให้ภาคีเครือข่ายสามารถเข้าถึงข้อมูล 
ได้แก่ แอพพลิเคชั่น การสแกน QR code ป้ายประกาศขนาดใหญ่ เว็บไซต์เทศบาล กลุ่มไลน์ การจัด
ประชุมออนไลน์ และการลงพื้นที่ประกาศผ่านเสียงตามสาย จัดทำประกาศเทศบาลเมืองแสนสุขโดย
กำหนดกฎระเบียบและข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมดูแลผู้ประกอบการค้าให้เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ภาคีเครือข่ายรับทราบ และ 
การจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการค้า เก็บไว้ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และป้ายประกาศ  
การทำบันทึกข้อตกลงMOU ระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย การใช้สถานที่บริเวณ
ชายหาดสาธารณะ ผู้ประกอบการ และการขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือจำหน่ายสินค้าและให้บริการ ใช้กลยุทธ์
เทคนิคการยึดโยงรักษาเครือข่ายของเทศบาลเมืองแสนสุข  

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
➢ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมเครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่  
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลส้าน ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน ความโดดเด่นด้านการ

เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม พบว่า 1) โครงการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม SMART TAMBON ให้กลุ่มอสม.เป็น
ตัวเชื่อมโยงการทำงาน เนื่องจากอบต. หรือ รพสต. ไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวหรือองค์กรเดียวได้ 
จึงต้องมีการทำงานร่วมกันกับเครือข่าย ทางอบต.ส้านยังมีเครือข่ายทั้งภาคเอกชน พระ และประชาชน 
ซึ่งได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี มีการพัฒนาแบรนด์สินค้า การตลาดทำให้เกิด
รายได้ให้ประชาชน โดยการส่งสินค้าเข้าไปขายยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเมืองได้ 2)  โครงการมาตรการ
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดึงกลุ่มอสม.และประชาชนมาทำร่วมกันกับหลายภาคีเครือข่าย 
ในด้านการกำหนดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ ฯ อบต.ส้านเคยขอโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและพันธุ์
พืชไป 3 ปีแล้วแต่ไม่ได้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการ จนมาถึงในปีนี้เราได้ทุนและได้จัดทำอย่าง



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
504 

จริงจัง ซึ่งไม่เกิน 1 ปีก็จะมีแหล่งป่าและแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งตอนนี้เป็นที่ป่าและหญ้าแต่จะเกิด
แหล่งที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างแน่นอน 

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร  
ความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  พบว่า 1) โครงการพื้นที่
ต้นแบบการดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกิดจากสาเหตุของปัญหาสุขภาพทางกายที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลพบในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยนำ 
Application Thai School Lunch มาใช้ในการจัดเมนูอาหารกลางวันเด็ก Application Kid Diary 
วิเคราะห์พัฒนาการเด็กเล็ก และส่งเสริมให้ผู ้ปกครองดาวน์โหลด Application Khunlook มาช่วย
สำหรับการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เป็นกระบวนการคิดใหม่ทำใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ของเด็กเล็กในด้านสุขภาพที่มิใช่สุขภาพกายเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงสุขภาพจิต และสภาพทางสังคม
ของเด็กเล็กด้วยการประสานความร่วมมือจาก 2 ภาคส่วน 1. ส่วนราชการ และ 2. ภาคประชาสังคม  
2) โครงการการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) กู ้ชีพ กู ้ภัย 
เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาในเชิงพื้นที่(พื้นที่ให้บริการกว้าง 195 ตารางกิโลเมตร เพื่อลดความสูญเสียชีวิต
และการให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ฉับพลันทันที โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม ทำหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ 
กู้ภัย โดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน คือ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน - ประชาชน ในการรับ
แจ้งเหตุ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประเมินอาการเบื้องต้นแล้วส่งต่อหน่วยงานอ่ืน 3) โครงการปันรักปันน้ำใจ 
ห่วงใยผู ้สูงอายุ คนพิการและผู ้ด้อยโอกาส การสร้างสังคมเอื ้ออาทร อยู ่อย่างเคารพธรรมชาติ มี 
ความเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักดุลยภาพ เสมอภาคของระบบนิเวศน์ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมซึ่งกล
ยุทธ์ที่นำมาดำเนินการเพ่ือให้เป็นไปในวิสัยทัศน์นี้ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการลงทุนทาง
สังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรงสร้างความเป็นธรรมใน 
การเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตตามปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้น คือ ที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค 

3.  ประเภทรางวัล ความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
➢ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ความโดดเด่นในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ 

พบว่า 1) นวัตกรรมค่าเดินทางต่อชีวิต เป็นโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง ไม่สามารถช่วยเหลือ 
ตนเองได้ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาล แบ่งเบาภาระของครอบครัว เกิดขวัญกำลังใจและ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยตระหนักดีว่าเมื่อคนไทยทุกคนมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามระบบ
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สวัสดิการของรัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐควรเข้ามาช่วยจัดการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่ยากจนได้
เข้าถึงตามสิทธิ ด้วยการลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการและเป็นสะพานเชื ่อมสู่กา รเข้ารับบริการ 
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ ยากจน ไร้ที่พ่ึง ซึ่งขาดโอกาสทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงสิทธิของตนเองได้ตาม
ความจำเป็นเหมาะสม ไม่เป็นผู้ที่ถูกหลงลืมจากรัฐ 2) นวัตกรรมราวจับอุ่นใจลดเหลื่อมล้ำ เป็นโครงการที่
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบางทางสังคม เช่น ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดใน 
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และคนพิการ เข้าถึงสิทธิ และได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมและรวดเร็ว ซึ่งมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดยการทำงานเชิงรุก ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วม
ใจในการค้นหาและสำรวจอย่างทั่วถึงและครอบคลุม เพ่ือไม่ให้ กลุ่มเป้าหมายมีชื่อตกหล่น ทั้งยังมีการนำ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้ความคิดเห็นและเสนอนำการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ตรงกับลักษณะทางกายภาพ 
ทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยัง
เป็นนวัตกรรมในการให้บริการ ซึ่งต่อยอดจากการให้บริการแบบเดิมๆ ที่เป็นแบบตั้งรับโดยการให้
ผู ้ร ับบริการเข้ามาสถานบริการเอง พัฒนาเป็นการให้บริการเชิงรุกที ่เข้าหากลุ ่มเป้ าหมายถึงบ้าน  
เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูได้เข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทั่วถึง และเท่าเทียม  
3) นวัตกรรมงานฐานวิจัยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา จากการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชา
ต่างๆ เข้ากับการทดลองและลงมือปฏิบัติจริงจากสิ่งที่อยู่รอบตัว สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของตนเอง 
ทำให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเองและมีความกล้าแสดงออก มีความภาคภูมิในตนเอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะกลัวว่าหรือคำตอบตนเองจะผิดไปจากตำรา
หลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นบุคคลที่กล้าแสดงออก เป็นทุนมนุษย์ที่มี
คุณภาพพร้อมจะต่อยอด สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในอนาคต 

ระดับเทศบาล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
➢ เทศบาล ที่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่  

(1) เทศบาลเมืองบ้านสวน ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ความโดดเด่นในด้านการ
ลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการที่ 1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019) เทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชาชนทุกเพศ ทุกอาชีพสามารถ
เข้าถึง และได้รับวัคซีนได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง การปฏิบัติตามวิถี New Normal รวมถึงการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนในชุมชนให้กับ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
สวน และรณรงค์การฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
การลงทะเบียนรับวัคซีนส่งลิงค์ลงในกลุ่มไลน์ แชร์ตามเพจเฟซบุ๊ค ตลอดจนการรายงานสถานการณ์ และ
มีความรวดเร็วต่อการช่วยเหลือประชาชน มีการดำเนินงานเชิกรุก เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนทุกเพศ
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ทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในชุมชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้  2) โครงการโรงพยาบาลสนามสำหรับ
คนในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลเมืองบ้านสวน รับประชาชนที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวเข้ารับ 
การรักษาโดยไม่จำกัดสัญชาติ มีระบบให้คำปรึกษา ดูแลโดยแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญ ผ่านช่องทางไลน์  
3) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและผู้ประสบภาวะวิกฤติจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสิทธิ์การเยียวยาได้ 100% และสามารถเลือกรับ
สิทธิ์เยียวยาตามที่ตนสะดวกไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นเงินสดในพื้นที่การโอนเข้าบัญชีและส่งมอบถึง
ครัวเรือนกรณีเป็นคนพิการหรือผู้ทุพพลภาพ มีการบูรณาการฐานข้อมูลสถานการณ์ จากสาธารณสุข
อำเภอเมืองชลบุรี และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่มีการนำส่งข้อมูลให้เทศบาลทุกวัน ข้อมูลจะถูกนำมา
สังเคราะห์เพื่อโทรสอบถามความเป็นอยู่และนำถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาทันทีโดยทำงานร่วมกับ  ผู้นำ
ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข 4) โครงการสงเคราะห์และช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในสังคม มีการใช้
กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ มาประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เริ ่มตั้งแต่
กระบวนการรับเรื่องพร้อมทั้งลงพื้นที่ในการค้นหากลุ่มเปราะบาง คัดกรองข้อมูล โทรสอบถามหรือลง
พื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นำข้อมูลมาประมวลผล แล้ววางแผนให้การช่วยเหลือ ประสานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการช่วยเหลือ ติดตามการให้ความช่วยเหลือ และรายงานผลการให้ความช่วยเหลือ  
มีบริหารจัดการแบบ 4 M  

(2) เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ความโดดเด่นในด้าน 
การลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียน โดยครู-หมอ-
พ่อแม่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 จัดให้มีการเยี่ยมบ้านเด็ก  
ชั้นประถมศึกษาที่ผ่านการคัดกรองแล้ว เพื่อปรับทัศนคติด้านลบ ของผู้ปกครอง จำนวน 50 คน หมอที่
ดูแลออกร่วมเยี่ยมบ้านด้วยในบางคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึก สร้างความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครองที่ผ่านการอบรม เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายของตัวเอง จัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยกันถึงปัญหา
ต่างๆ ในการดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือกันและพัฒนาทักษะ การดูแล
เด็กที่ยั่งยืน แนวทางการจัดกระบวนการเรยีนรู้ สำรวจความสามารถพ้ืนฐานทางภาษา คณิตศาสตร์ อีกท้ัง การ
จัดระบบ ความสม่ำเสมอ ฝึกวินัยการมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ 2) โครงการห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง ได้การ
ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ความสนุกในการเรียนรู้ การผ่อนคลายจากการไม่ถูกคาดหวัง พ้ืนที่ปลอดภัย
ในห้องเรียนแบบนี้ได้สร้างความสำเร็จทางการเรียนทีละน้อย จนก้าวกระโดดสำหรับคนที่มีศักยภาพสูง 
การเก้ือกูลทางการเรียนระหว่างเด็ก การเรียนรู้ของเด็กออทิสติก จากเพ่ือนเด็ก LD บทเรียนใหม่ที่เกิดข้ึน
นอกกรอบที่ครูเองได้เรียนรู ้ไปพร้อมกับเด็กและเห็นศักยภาพการจัดการศึกษาที่ช่วยให้เด็กสำเร็จ
การศึกษา ด้วยความสามารถในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้น มีความสามารถช่วยเหลือกิจกรรมใน
ครอบครัว มีความสามารถในการทำงานดูแลตนเองได้ สามารถเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ ได้ เบื้องหลัง
ความสำเร็จ นอกจากครูและเทศบาลนครขอนแก่นที่สนับสนุนแล้ว พลังที่สำคัญ คือ พลังผู้ปกครอง ที่
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ร่วมเรียนรู้กับครู เมื่อรับรู้สิทธิที่พึงมีจากรัฐ พลังผู้ปกครองได้ร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาบุตรของตน สู่
อาชีพ และพัฒนาถึงการก่อตั้งกลุ่มอาชีพผู้ปกครองขอบฟ้ากว้าง ใช้สิทธิ ในมาตรา 33 และมาตรา 35 
เพ่ือการร่วมกลุ่มสร้างอาชีพ ให้ผู้ปกครองและเด็กที่จบการศึกษา การก่อตั้งมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพ่ือบุคคล
พิเศษ เพื่อเชื่อมโยงกับภาครัฐ ในการรับโอกาสในการพัฒนากลุ่ม อาชีพของผู้ดูแล การพัฒนาศักยภาพ
สำหรับเด็กที ่จำเป็นต้องพัฒนาต่อในด้านต่างๆ หลังจบการศึกษาและยังไม่พร้อมประกอบอาชีพ  
การประสานสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อ เพื่อการเข้าถึงสิทธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม 
พรบ. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) โครงการนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 
Care Digital Innovation) เพื่อให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน แกนนำจิตอาสาร่วมกับภาคี
เครือข่าย ตั้งแต่ ต้นน้ำ คือการส่งเสริมป้องกันเฝ้าระวัง ลดและชะลอความเสื่อมที่เกิดขึ้นตามวัยหรือจาก
โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ มีศูนย์เรียนรู้การจัดกิจกรรมสันทนาการ การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่ครบวงจร 
กลางน้ำ มีจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการ
สามารถดูแลตนเองและกลับคืนสู่สังคม ลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุและคนพิการ ปลายน้ำ มีระบบส่งต่อ
ให้ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพและคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Humanized and Quality Care) 
และได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ลดการเป็นภาระพึ่งพิง ลดรายจ่ายของครอบครัวและ
ภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงปัจจัยสี่และการบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง ก่อให้เกิด
ความเอื้ออาทรในครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี กตัญญูรู ้คุณให้การดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว สร้างสังคมเอื้ออาทรรักใคร่กัน ไม่รู ้สึกว่าผู้สูงอายุเป็นภาระของครอบครัวใน  
การดูแล  

(3) เทศบาลนครนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ความโดดเด่นในด้าน 
การลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรีมุ ่งเน้นการบริหารสถานการณ์  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม
คนเพื ่อลดความเหลื ่อมล ้ำในส ังคม โดยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข ้าถ ึงส ิทธ ิสว ัสด ิการใน 
การรักษาพยาบาล สิทธิในการได้รับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
โดย 1. สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ 2. การสร้างเครือข่ายการทำงานแบบการบูรณาการ ในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ี ในการร่วมดำเนินการโครงการ 
3. ยกระดับในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่าง
ครอบคลุม ตาม “นครนนท์ โมเดล” 4.นครนนท์ 4.0 ใช้แอพพลิเคชั ่นในการให้บริการช่วยเหลือ
ประชาชน  
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(4) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ความโดดเด่นในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการคลินิกรักภาษาแก้ปัญหาการอ่าน สานฝันสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน  
เห็นความสำคัญของปัญหาการอ่านของนักเรียนในสังกัด ภายใต้ วิสัยทัศ “ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก 
ฟูมฟักประเพณี” จึงได้แสวงหารูปแบบวิธีการในการแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนโดยมีผู้เชี่ยวชาญและ
นักจิตวิทยาเป็นที่ปรึกษา มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาครูมีการให้ความรู้สร้ าง
ความเข้าใจกับผู้ปกครองส่งผลให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก 
นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน 2) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้สนับสนุนสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านกีฬาแต่ละชนิดกีฬา 
ตามความถนัดและความสนใจของผู ้ เร ียน และความต้องการของชุมชน โดยมีครูผ ู ้ฝ ึกสอนที ่มี 
ความชำนาญในกีฬาเฉพาะด้าน ตลอดจนใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย มีวัสดุและอุปกรณ์การกีฬาที่
เหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในกีฬาเฉพาะด้านสถานศึกษามีการกำหนด
แนวทาง นโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน มีการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา  
มีการสนับสนุนด้านงบประมาณ และการระดมทรัพยากรด้านบุคลากรที่เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านในกีฬา  
แต่ละประเภท มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่สำหรับฝึกซ้อมที่เหมาะสม  3) ศูนย์ให้บริการเลิกบุหรี่ 
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้สะดวก ให้บริการทุกวันเวลาราชการ มีการให้บริการอย่างเท่าเทียม โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย (ฟรี ทุกสิทธิ์การรักษา) และมีบริการจ่ายยาช่วยเลิกบุหรี่ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งแผนปัจจุบัน และ
ยาสมุนไพร มีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ด้านวิชาการ สื่อความรู้ ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้ง  
มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่ส่งเสริม  
การรณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 4) โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ แก้ปัญหาการเข้าถึงบริการ
ทางด้านการสาธารณสุขด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมกับประชาชนในพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบดูแล 
โดยเฉพาะในกลุ ่มเปราะบางที ่มีความยากลำบากในการเข้าถึงบริการก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และการสาธารณสุขในระดับนโยบาย โดยมีแหล่งประโยชน์ที่ประชาชนสามารถพึ่งพา
อาศัย ช่วยเหลืออย่างเป็นมิตร เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้ำด้านสั งคมและ 
การสาธารณสุข ไม่จำกัดสถานะทางความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านเชิงรุกตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม  

(5) เทศบาลเมืองลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ความโดดเด่นในด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำ พบว่า จากโครงการทั้ง 3 มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เทศบาลเมืองลำพูน มีการดำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นท่ี อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนสามารถบรรลุ
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วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั ้งไว้ การศึกษาของนักเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลที่มีฐานะแตกต่างกัน 
ประชาชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากในการใช้ชีวิตและครอบครัว ในพ้ืนที่ทั้ง 17 ชุมชน และเด็กด้อยโอกาส
ในพื้นที่ ได้รับประโยชน์สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะในด้านการศึกษา ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชน ก่อให้เกิดความเท่าเทียมต่อการเข้าถึงกายอุปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้าน  
การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เทศบาลก็มีการปรับ
รูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอยู่ตลอด เนื่องจากตระหนักดีว่ามาตรการที่ภาครัฐ
กำหนดให้ปฏิบัติกระทบต่อการใช้ชีวิตให้ยากลำบากมากขึ้น จึงนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนมี
ความคุ้นเคยและใช้งานง่ายมาใช้ หากเรื่องใดเกินกำลังการช่วยเหลือ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ก็จะ
ประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

(6) เทศบาลตำบลปริก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ความโดดเด่นในด้านการลดความ
เหลื่อมล้ำ พบว่า จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหยิบยกขึ้นมานั้น  
มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดี กล่าวคือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ได้เน้นให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะปางที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้กลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และโครงการ+4...เส้นทางการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 (Plus4 the way of learning in 21st century) 
มีเป้าหมายที่การศึกษาของเด็กและเยาวชน มุ่งเน้นการให้บริการสาธารณะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของผู้ปกครอง และช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับ
หลักการไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และสุดท้ายคือ กิจกรรมการขับเคลื่อนการดูแลระยะยาว สำหรับผู้ที่มี
ภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เป็นการเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ โดยมีศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน เป็นหน่วยขับเคลื่อนงานการดูแลระยะยาว  

(7) เทศบาลนครพิษณุโลก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ความโดดเด่นในด้าน  
การลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
การทำงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” ประกอบด้วย องค์กรภาคประชาชน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ชุมชน อสม. อปพร กลุ่มสตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ หน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับลงทะเบียน  
ร่วมตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลฯ ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณสมบัติฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ 
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดพิษณุโลก กองทัพบก เป็นต้น เทศบาลฯ ส่งต่อข้อมูลฯ การขอรับความช่วยเหลือในมิติ ที่เก่ียวข้อง
กับหน่วยงานภาครัฐข้างต้น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ ธอส. หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก 
บริษัท ห้างร้าน สมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลก สมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น ร่วมบริจาคสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค และลงเยี่ยมบ้านร่วมกับเทศบาลฯ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนฯ “ทีมสหวิชาชีพ” และ
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เครือข่ายการทำงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
เทศบาลนครพิษณุโลก 2) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน วิชาชีพอาชีพที่เขาสามารถเลือกเรียนได้ 
บูรณาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นบ้าน ลิเก โดยใช้สื่อโซเชียลมีเดีย สร้างกลุ่มไลน์
ขนาดใหญ่ และย่อยเป็นรายห้องเรียน เห็นการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น ผู้ปกครองบางคน  
บางรายถามหา เสื้อผ้า รองเท้า ในไลน์กลุ่ม มีการแบ่งปัน ให้ความช่วยเหลือกัน โดยการทำงานเชิงรุก
และมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งโรงเรียนชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีการส่งต่อข้อมูล
ให้แก่กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาหรือทางบ้านพักเด็กประจำจังหวัดรวมทั้งมูลนิธิต่างๆ  จึงส่งผลให้
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลประสบความสำเร็จได้รับการถอดบทเรียนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและ 
เป็นต้นแบบให้สถานศึกษารวมทั้งองค์กรอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้  3) โครงการ zone ต้นแบบคุณภาพ
ผู้สูงอายุ เทศบานนครพิษณุโลก เป็นโครงการที ่พัฒนาระบบการดำเนินงานใหม่ ที ่สร้างโอกาสใน 
การเข้าถึงทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิและบริการที่จำเป็น โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ   
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือทางการแพทย์ และการส่งเสริมรายได้ 

(8) เทศบาลตำบลป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ความโดดเด่นในด้าน  
การลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน
เขตเทศบาลตำบลป่าแดด มีความโดดเด่นของโครงการ ฯ นอกจากการนำแนวคิดการทำงานที่เน้นชุมชน
เป็นฐานและ มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา (Community-based) เน้นการสร้างเครือข่ายคณะทำงานที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง เช่น ทัณฑสถาน โรงพยาบาลสวนปรุง แล้วยังได้นำ Application ป่าแดด
OSS หรือป่าแดด One Stop Service ที่ให้ประชาชน ผู ้นำชุมชน หรือกลุ ่มเปราะบางสามารถแจ้ง
เบาะแสหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบดังกล่าวได้ 2) โครงการช่วยเหลือเด็กยากจน (เด็กปฐมวัย) 
ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีความโดดเด่นของโครงการ 
กล่าวคือ สถานศึกษาของเทศบาลตำบลป่าแดด ได้ร่วมพัฒนา Application กับ กสศ. ทำให้สามารถใช้
ระบบฐานข้อมูลนักเรียน เพ่ือวางแผนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา ชื่อ 
ระบบดูแลเด็กปฐมวัย และชื่อ ThaiOOSC สำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา/กศน. เพื่อบันทึกข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามอุปสงค์ หรือสามารถ
เรียกดูข้อมูลระบบฐานข้อมูลการศึกษาใน website: www.abe.eef.or.th (area base education) ได้
อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำที ่ต้นทาง ปกป้องเด็กไทย ไม่ให้หลุดจากระบบ
การศึกษา 3) โครงการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบล 
ป่าแดด แบบบูรณาการ เป้าหมายมุ ่งเน้นในการทำงานกับชุมชน เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในชุมชน 
ขับเคลื่อนโดยเครือข่าย มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน 
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การขอรับบริการด้านสาธารณสุข กล่าวคือ มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำเพ่ือให้บริการในศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพใน
ชุมชนตำบลป่าแดด ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ และมีนักกายภาพบำบัด หมอนวดแผนไทยมาให้บริการ  
อีกท้ังยังมีรถรับ-ส่ง พร้อมคนขับ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเดินทางมารับบริการของประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องการรับการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพและออกกำลังกาย ในศูนย์ฟื้นฟู
สุขภาพชุมชนในตำบล ป่าแดด แต่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดว่าผู้รับบริการต้องเป็น
คนที่มีภูมิลำเนาอยู ่ในเขตเทศบาลตำบลป่าแดดเท่านั้น  มีจัดทีมสหวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย์ Care 
manager Care giver ลงเยี่ยมบ้านผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ทั่วถึง ครบถ้วน และต่อเนื่อง พร้อมทั้งสอนวิธีการ
ดูแลผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงกับญาติ กรณีผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ ทางแพทย์ที่ลงเยี่ยมบ้าน
จะพิจารณาออกใบรับรองความพิการได้ และสามารถนำไปขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ทันท ี

(9) เทศบาลตำบลก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน ความโดดเด่นในด้านการลดความเหลื่อม
ล้ำ พบว่า 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือชาวตำบลก้ออยู่ดีมีสุข การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือ
ชาวตำบลก้ออยู่ดีมี การพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม และส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชในพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยนำหลักการบริหาร
จัดการน้ำ 1. หาน้ำได้ 2. เก็บน้ำไว้ 3. ใช้น้ำเป็น 4. จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้น้ำใช้อย่าง
พอเพียงสำหรับทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ชุมชนมีความม่ันคง เกิดผลผลิตเพิ่ม มีผลผลิตทาง
เกษตรนอกฤดูกาล ประชาชนมีรายได้สม่ำเสมอ ลดการย้ายถิ่นฐานทำกิน สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤตได้ด้วยตัวเอง เกิดเป็นตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาและบริหารจั ดการน้ำ
ชุมชน และสามารถขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอ่ืน 2) โครงการบ้านก้อกรีนฟาร์ม “Kor Green Fram”
การเกษตรสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ภายใต้วิกฤติโควิด-19 ชุมชนตำบลก้อมีความมั่นคงทางอาหาร 
มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย มีแหล่งโปรตีนราคาถูก และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เพื่อต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์ของชุมชนก้อ มีเพิ่มมูลค่าและมีทักษะในการสร้างรายได้จากอาชีพเกษตรกรรม  
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยและ  
การแปรรูปผลผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างคลังอาหารชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในช่วงวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) การปรับใช้ในชีวิต 
ประชาชนสามารถอยู่รอดได้ด้วยการ “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก” เพื่อลดความเสี่ยงและอยู่
รอดได้โดยไม่ต้อง พึ่งพาใคร ตื่นมาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนอกบ้าน แต่กลับกันทำให้เขามีรายได้ทุกวัน
จากผลผลิตที่ปลูกและเลี้ยง ไว้ ทั้งผักสดปลอดสารพิษ ปลา ไข่ไก่ ชาวบ้านสามารถมาเดินเก็บ หรือจับ
ขึ้นมาชั่งกิโลเองได้ การจำหน่ายสินค้าโดยจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง การผลิตพืชเกษตรปลอดภัย 
(พืชผัก ปลา) การรวบรวมพืชมรดกในพ้ืนถิ่น ที่อาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ การจัดการเกษตรแบบปลอดภัย
และยั่งยืน ก่อเกิดผลเป็นรูปธรรมคือ วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มบ้านก้อกรีนฟาร์ม”  3) โครงการ ตำบลก้อ
ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 สู่สังคมแห่งความเท่าเทียม เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากอำเภอลี้ และ
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โรงพยาบาลลี้ 39 กิโลเมตร ด้านสาธารณสุข ซึ่งการให้บริการด้านสุขภาพเป็นการให้บริการเพียงเบื้องต้น 
เป็นความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพและอนามัยการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขยากลำบากเนื่องจาก  
ความห่างไกลและรายได้ของคนในพื้นที่ และความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข ที่จึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในตำบลก้อ ยากต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ อีกทั้งโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ประชาชน
ตำบลก้อไม่มีความรู้เกี่ยวกับโรค เทศบาลตำบลก้อ ได้ตระหนักถึงภัยและความรุนแรงด้านสาธารณสุข
และผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ตำบลก้อ กลุ่มคนเปราะบางในชุมชน การสร้างความเข้าใจ
แก่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินเฝ้าระวังป้องกันในความร่วมมือกับมาตรการ
ทางสังคมและมาตรการด้านสาธารณสุขที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนด ตั้งแต่การกำหนดแนวทางทางสังคม 
กำหนดหลักเกณฑ์ ทางสังคม หลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ  ที่
กำหนดขึ้น มีการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเทศบาลร่วมกับโรงพยาบาลลี้และ รพสต.ก้อ กรณีเกิดคัสเตอร์
และกลุ่มเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ตำบลก้อ โดยใช้ ATK เพื่อตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ และรณรงค์การฉีดวัคซีนใน
พ้ืนที่ตำบลก้อเพ่ือสร้างภูมิคุ้มหมู่เกินร้อยละ 70 

ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
➢ องค์การบริหารส่วนตำบล ที ่มีความเป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

จำนวน  3 แห่ง ได้แก่  
(1) องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ความโดดเด่นในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการเพื่อกลุ่ม
เปราะบาง เป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างการเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานในด้านสาธารณสุขและที่อยู่อาศัย
ให้กับกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ โดยเริ่มจากการปรับปรุงปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต 
การปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ และการจัดให้มีอาสาสมัครบริบาลคอยดูแลกลุ่มเปราะบางที่มี
ภาวะพึ่งพิงให้ได้รับการรักษา ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสวัสดิการ 
เท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตั้งแต่ขั้นแรกคือการระดมปัญหาและ  
ความต้องการ การเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ การจัดลำดับความช่วยเหลือเร่งด่วนตามเกณฑ์
ตลอดจนการก่อสร้างปรับปรุงที ่อยู ่อาศัยและสุขาภิบาลให้กับกลุ ่ม เปราะบาง นอกจากนั ้นทาง  
อบต.พลับพลาไชยยังมีแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปที่จะบรรจุ โครงการสานพลังร่วมสร้างสวัสดิการ
เพื่อกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้สามารถมีงบประมาณดำเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างต่อเนื่อง 2) โครงการชุมชนฅนกล้า พลิกป่าด้วยฝ่ามือ เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างความเป็นธรรมและ
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรป่าชุมชนให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างมีระเบียบ ซึ่งจากการดำเนิน
โครงการทำให้เกิดระเบียบป่าชุมชนบ้านหนองการ้อง พ.ศ.2565 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) เพื่อเป็น
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มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเหมาะสม ป้องกันการบุกรุกและทำลายผืนป่าอันเป็น
แหล่งทรัพยากรที่สำคัญของชาวบ้าน เป็นการกำหนดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของป่าชุมชนเพื ่อให้
ประชาชนได้ร ับประโยชน์อย่างเป็นธรรม เท่าเทียมและเสมอภาคภายใต้กฎกติกาของป่าช ุมชน 
นอกจากนั้นยังเป็นการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการป่าชุมชนจากการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และรักษาป่าชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมชุมชน เนื่องจาก
ชาวบ้านส่วนมากในเขตพ้ืนที่ตำบลพลับพลาไชยยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมคือหาของป่าเพ่ือมาเป็นอาหาร ฉะนั้น
ผืนป่าจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนั้น อบต.พลับพลาไชยยังมีแผน  
การดำเนินงานในระยะถัดไปคือการดำเนินการจัดตั้งกองทุนป่าชุมชน เพื่อดูแลป่าชุมชน และการบรรจุ
โครงการฯลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 3) โครงการพลับ
พลาไชย ห่างไกลโควิด 19 มีการดำเนินงานภายใต้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ: HBM ได้แก่ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้อุปสรรค นอกจากนั้น ยีงมี 
การจัดตั ้งศูนย์ดูแลโควิด-19 ชุมชน (COVID-19 Care Center) ซึ ่งเป็นศูนย์ฯที ่เน้นดูแลผู ้ป่วยที ่มี 
ความเสี ่ยงสูง แต่ไม่มีสถานที ่กักตัว โดย อบต.พลับพลาไชย มีการจัดตั ้งงบประมาณและขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจาก สป.สช. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ได้แก่ ที่วัดไข้ เจลแอลกอฮอล์ ที่ตรวจโควิด 
ATK ทั้งนี้ศูนย์ดูแลโควิดสามารถให้ผู้ที่เสี่ยงสูงสามารถกักตัวได้  5 – 7 วัน โดยมีการติดตามอาการและ
รายงานผล ผ่าน LINE ให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งภายในศูนย์ดูแลโควิดจะประกอบด้วยที่นอน อาหาร เครื่องซัก
ผ้า มีการจัดการเวรยามเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งศูนย์ดูแลโควิดของ อบต.พลับพลาไชย ใช้โรงเรียน
ผู้สูงอายุเป็นพื้นที่ในการจัดตั้ง ในการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง
บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผ่านกลไกการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมุ่งเน้นที่จะลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในสภาวะวิกฤตโรคระบาด 

(2) องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี ความโดดเด่น
ในด้านการลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า 1) โครงการการจัดการน้ำท้องถิ่นอย่างชาญฉลาด (Smart Local 
Water Management เป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมือง ชุมชน เป็นนวัตกรรมที่เน้นการตอบสนอง ต่อ
การพัฒนาพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน แบบบูรณาการ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนของสหประชาชาติ เป็นนวัตกรรมที่สร้างความเท่าเทียม  
ลดช่องว่างทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึก ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในหลากหลาย
มิติ นวัตกรรมนี้ได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนใน
เขตชนบทที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม ภัยแล้งเกิดขึ้นซ้ำซา ก
ประจำทุกปี หรือพื ้นที ่นอกเขตชลประทาน ที ่ภาครัฐไม่สามารถจัดหาแหล่งน้ำตอบสนองตาม  
ความต้องการได้ จึงเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลขึ้นมา นวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประกอบด้วย
อุปกรณ์เซ็นเซอร์ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เรียกว่าชุดอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ทำให้เกิดโซลูชั่น
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ที่สมบูรณ์ สำหรับการตรวจสอบระยะไกล แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจวัดได้ทั้ง ปริมาณ คุณภาพ ของน้ำ
ผิวดิน ใต้ดิน น้ำในดิน ข้อมูลสภาพอากาศ เป็นการตรวจวัดตามช่วงระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ ข้อมูลการวัดที่
แม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้เร็วขึ้น ทำให้เกิดนโยบายการบริหารจัดการน้ำที่ดีขึ้น เป็นการ
ลดความเสี่ยง การประหยัดต้นทุนด้านการผลิต เซ็นเซอร์สามารถตรวจสอบปริมาณ น้ำเสีย น้ำผิวดิน น้ำ
ใต้ดินในสถานที่ห่างไกลโดยใช้พลังงานต่ำแล้วส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) โครงการโครงข่าย
ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency groundwater bank) สามารถแก้ปัญหาความยากจนจาก
การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค โดยการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเป็นระบบการเติมน้ำใต้ดินให้
มากและเร็วขึ้น และให้ทุกคนมีน้ำสะอาด เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ทั่วถึง ครอบคลุม และเท่าเทียม 
นอกจากนั้น ยังมีนโยบายเชิงรุก โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนด้าน
การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง การเก็บกักน้ำไว้ใช้ การป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังใน
ชุมชน การปรับปรุงคุณภาพดิน อีกทั้งยังมีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานของภาครัฐ การบูรณาการเชิง
รุก และการบูรณาการการมีส่วนร่วม การทำ MOU เพื่อการแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดประชุมทางวิชาการ การสานเสวนาผลักดันให้เป็นวาระจังหวัด พร้อมกันนี้
มีการส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยกรมส่งเสริมการเกษตร นวัตกรรมนี้ส่งผลให้มีน้ำเพื่อทำ
การเกษตรเพียงพอตลอดปี เกษตรกรมีทางเลือก สามารถทำการเกษตรผสมผสานมากขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3) โครงการธนาคารน้ำเพื่อชีวิต (Life For Bank) เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการธนาคาร
น้ำใต้ดินแบบพอเพียง ระบบปิด(ชนิดผันน้ำ) ที่ไม่สามารถนำน้ำจากบ่อเติมน้ำที่มีปริมาณเพียงพอ มา
บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านพลังงาน ด้วยระบบสูบน้ำใช้
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ด้วยระบบของธนาคารน้ำเพื่อชีวิต(Life For Bank) ทำให้พี่น้องประชาชน
เข้าถึงได้ทุกเพศ ทุกวัย มีน้ำอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร ได้อย่างทั่วถึงตลอด  24 ชั่วโมง เพิ่มความ
มั่นคงด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ในการประกอบอาชีพเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค  สามารถลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเหมาะสม 

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ความโดดเด่นใน
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำ พบว่า จากโครงการทั้ง 3 โครงการโดดเด่นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หยิบยกขึ้นมานั้น มีความโดดเด่นที่เป็นทั้งนวัตกรรมและบทเรียนที่ดีต่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดร่วมกัน คือ เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมทรัพยากรไปสู่คนยากจน
และด้อยโอกาสเป็นสิ่งจำเป็น เพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของการดำรงชีวิต และสิทธิมนุษย์ชน มนุษย์  
ทุกคนควรได้รับสิทธิพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะท่ามกลางสถานที่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและซ้ำเติมด้วยโรคระบาดโควิค 19 ที่มีความรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก 
โดยเฉพาะต่อแรงงานใช้ฝีมือและคนด้อยโอกาสที่ไม่มีทางเลือกในการทำงานมากนัก ซ้ำเติมโอกาสใน  
การทำงานหาเลี้ยงชีพ จึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นเรื่อยๆ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ได้ตระหนัก
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เห็นความสำคัญ จึงได้จัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่าหุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชนตำบล
ป่าหุ่งในทุกๆ ด้าน เป็นศูนย์คอยรับร้องเรียน ร้องทุกข์ประชาชนที่มีปัญหา และนำปัญหาที่ได้รับมาแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน โดยโครงการที่โดดเด่นเป็นการจัดการทรัพยากรไปสู่คนยากจนและด้อยโอกาส
อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต 
 

6.2 ข้อค้นพบและแนวทางการพัฒนาต่อการวิจัยและประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า 
สถาบันพระปกเกล้า 

ผลการวิจัยประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 และ
กระบวนการวิจัยประเมินผลทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ พิจารณาจากทั้งการประเมินผล
ขั ้นต้น ในที ่นี ้คือ การพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานประกอบใบสมัคร โดยมีเกณฑ์ชี ้วัด
ประกอบการพิจารณา ประกอบกับการประเมินผลภาคสนาม ที่มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดเวทีแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมโดยการประชุม
สนทนากลุ ่ม (Focus Group) ซึ ่งจากข้อมูลผลการวิจัยดังกล่าวมีข้อค้นพบที ่จะเป็นประโยชน์ต่อ 
แนวทางการวิจัยและประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้มีข้อค้นที ่เป็น
ข้อสังเกต ดังนี้ 

6.2.1 ข้อค้นพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับ การประเมินผลขั้นต้นหรือขั้นพิจารณาเอกสารใบ
สมัครผ่านเกณฑ์ชี้วัด  

การจัดประกวดรางวัลพระปกเกล้าประจำปี พ.ศ.2565 มีประเภทรางวัล 3 ประเภท 
ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (2) ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม และ (3) ด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งพบข้อสังเกต ดังนี้ 

(1) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้ 

1.1 ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ผ ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score  
มีข้อสังเกตที่โดดเด่น ได้แก่  

 1) ข้อค้นพบหมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พบว่า อปท. มีการระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีกระบวนการ วิธีการในการเสริมสร้างมีส่วนรว่ม
ในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยพบว่า อปท. ระบุการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
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สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจาก
หลากหลายกลุ่ม ทั้งนี้มีข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจการต่าง ของ อปท. มากขึ้น เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม/
โครงการ ร่วมเวทีการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น  

 2) ข้อค้นพบหมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ พบว่า 
อปท. มีโครงการกิจกรรมบริการสาธารณะใหม่เพิ ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เตรียมรับมือกับ
สถานการณ์วิกฤติ สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เช่น การเตรียมพร้อมรับการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 
กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างบทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างการพึ่งตนเองใน
ยุคโควิด เป็นต้น และยังพบว่า อปท. มีการระบุโครงการที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกประเด็น และ
มีจำนวนโครงการเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ อปท. ที่ให้ความสำคัญ
กับโครงการทางสังคมและการดำเนินชีวิตของสมาชิกชุมชน ตลอดจนเห็นความร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใน
การดำเนินงานโครงการ เช่น การบริหารจัดการสถานการณ์โควิดร่วมกับ อสม. หน่วยสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ยุคโควิด ทำให้บทบาทของ อสม. แต่ละพื้นที่เด่นมาก มีโครงการที่ 
อสม. ในพื้นที่เข้ามามีบทบาทร่วมเป็นอย่างมาก เป็นต้น 

 3) ข้อค้นพบหมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น พบว่า อปท. มี
การจัดวางระบบควบคุมภายในของตนเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านจัดให้มีการวางระบบ
ควบคุมภายในของตนเองอย่างรอบด้านโดยเน้นการวางระบบควบคุมทั้งภายใน และ ส่งเสริมการควบคุม
ตรวจสอบจากภายนอก มีว ิธ ีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมที่หลากหลายวิธีการเพื่อสร้างแรงจูงใจ ประหยัดเวลา สอดคล้องกั บวิธีชีวิตของสมาชิก
ชุมชน ตลอดจนพบว่า การจัดเก็บภาษี ส่วนใหญ่ อปท. สามารถจัดเก็บภาษีได้เกือบครบ 100% ในเกือบ
ทุกพื้นที่ สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกของ อปท. ในการจัดเก็บภาษีและมีการอัพเดทแผนที่ภาษีให้
มีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยมีวิธีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน 
การตรวจรับการจ้างให้แก่คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาจากประชาชน กำหนดวิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต  

 4) ข้อค้นพบหมวดที ่ 4 กิจการสภา พบว่า อปท. มีช่องทางการรับฟัง 
การประชุมสภา การร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การประชุมสภา โดยมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมวดนี้ ทั้งช่องทาง  
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุม แสดงความคิดเห็นทั ้ง ขณะที่มี  
การประชุมชน และหลังการประชุม อย่างหลากหลายช่องทาง ตลอดจนการประชุมสภามีการถ่ายทอดสด 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถรับฟังได้ทันทีอีกช่องทางหนึ่งร่วมด้วย เหล่านี้สะท้อนถึง อปท. มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการสภา  
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 5) ข้อค้นพบหมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ พบว่า อปท. มีวิธีการส่งเสริมและสร้างช่องทางการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของ อปท.ที ่มี  
ความหลากหลาย ทันสมัยมากขึ้น เช่น การมีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพิ่มในการแจ้งข่าวสาร
ของท้องถิ่น ผ่านไลน์กรุ๊ป ทวิตเตอร์ สร้างช่องยูทูป ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ที่ท้องถิ่นผลิตขึ้นม าเพื่อเป็น
ช่องทางในการกระจายข่าวสารข้อมูล เป็นต้น ในขระเดียวกันกัน มีวิธีการส่งเสริมและสร้างช่องทาง  
การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่หลากหลาย ตลอดจนมีผลักดันให้การมีจัดการข้อเรียนร้องต่างๆ อย่าง
ทันท่วงที เช่น แจ้งผ่านกลุ่มไลร์ทันที ทำ Flowt Chact ในการให้บริการ ตลอดจนมีศูนย์บริการเฉพาะ
หรือมีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้พบว่า ปัญหาการร้องเรียนร้องทุกข์ลดลง การจัดการข้อ
ร้องเรียนรวดเร็วขึ้น และพบว่า มีแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะมีการร้องเรียน
ร้องทุกข์กันเกิดข้ึน เหล่านี้ สะท้อนถึงสมรรถนะการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.ที่ส่งเข้าประกวด 

 6) ข้อค้นพบหมวดที่ 6 การส่งเสริมขีดความสามารถและความเข้มแข็งของ
ประชาชน พบว่า อปท. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการที่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาทักษะ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเฉพาะที่ต่อเนื่อง ต่อยอด ข้อสังเกตที่น่าสนใจ
คือ อปท.ที่ส่งเข้าประกวดระบุโครงการที่มีลักษณะข้างต้นในจำนวนที่มากข้ึน และชัดเจนขึ้น  

 7) ข้อค้นพบหมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อปท. ส่วนใหญ่มีการนำเสนอโครงการที่เกี ่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีการนำเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสของ อปท. ร่วมด้วย ทั้งนี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ยังพบว่า อปท. ส่วนใหญ่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มต่างๆ ทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ
โครงการอย่างหลากหลายช่วงวัย หลากหลายลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมของ เด็ก 
เยาวชน และสตรี ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเป็นกิจกรรมโครงการที่มีลักษณะตอบสนองกลุ่มต่าง
อย่างเขา้ถึง และกว้างขวางมากขึ้น  

1.2 ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score 
พบว่า การระบุคำตอบเพ่ือการพิจารณาให้คะแนนของ อปท. นั้น เป็นการตอบคำถามที่ไม่ครบถ้วนข้อมูล 
ตอบไม่ตรงคำถาม และไม่ระบุคำตอบทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้คะแนนได้ โดยเฉพาะ  

 1) ข้อสังเกตุหมวดที่ 4 กิจการสภา เป็นหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการรับ
ฟังการประชุมสภา, การร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา , การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการประชุมสภา เป็นต้น พบว่า การจัดทำข้อบัญญัติของ อปท. ไม่ระบุรายละเอียดที่ครบถ้วน 
ทำให้ไม่สะท้อนภาพของการดำเนินการกิจการสภา 
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 2) ข้อสังเกตุหมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น พบว่า อปท.  
ไม่ระบุรายละเอียดที่ครบถ้วน ทำให้ไม่เห็นการดำเนินการด้านการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น เช่น 
การไม่ระบุวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม วิธีการให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจรับการจ้าง วิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต ฯลฯ ทั้งนี้การระบุอย่างชัดเจนจะสามารถสะท้อนให้ถึงความโปร่งใสของ  อปท. ด้าน 
การบริหารจัดการการคลังท้องถิ่น ได้อย่างชัดเจน 

 3) ข้อสังเกตหมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า โครงการที่ อปท. หยิบยกมาตอบเกี่ยวกับ โครงการเสริมสร้าง  
ความโปร่งใสของ อปท. ไม่สอดคล้องกับประเด็นความความโปร่งใสแต่โครงการจะมีลักษณะด้าน  
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่า  

(2) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสังคม มีดังนี้ 

2.1 ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที ่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score มี
ข้อสังเกตที่โดดเด่น ได้แก่  

 1) การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
พบว่า มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม มุ่งเน้นการจัดตั้งกลุ่มชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ใน  
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ทังนี้ยังพบว่า เครือข่ายเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ เช่น การจัดเวทีระดมความคิดเห็น การเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ฯลฯ และความร่วมมือแบบเป็นทางการใน
ลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ อปท.อ่ืน ภาคประชาสังคม หรือองค์กรภาคเอกชน 
ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่น สมาชิกสมาคมและชมรมอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ และมีความร่วมมือกับ
องค์กรในต่างประเทศ ตลอดจนมีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม  
ซึ่งฐานข้อมูลส่วนใหญ่เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม เช่น ฐานข้อมูลกลุ่มทางสังคม (; กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มเปราะบาง ฯลฯ ) ฐานข้อมูลผู้นำ/แกนนำชุมชน ฐานข้อมูล อปท.ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจการต่างๆ เป็นต้น กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 2) โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม พบว่า โครงการที่เครือข่ายและภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลายกลุ่ม ต่อเนื่อง  
อีกทั้ง เครือข่ายและภาคประชาสังคมเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ มีการบูรณาการ 
เชื่อมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในการดำเนินการ  
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2.2 ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน 
T score พบว่า  

 1) การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมของ อปท.ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ค่าคะแนน T score พบว่า การจัดการองค์กรเพื ่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ 
ประชาสังคม ไม่ระบุคำตอบ อีกท้ัง โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม หยิบยกโครงการมานำเสนอไม่ครบถ้วน  

 2) กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ได้แก่ การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ
เพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ พบว่า ระบุไม่มีโครงการเกี่ยวข้อง หรือจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่
ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย และการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน มีข้อสั งเกตุ
เกี่ยวกับโครงการที่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการให้ความรู้ เฉพาะกิจ มีลักษณะโครงการ
ไม่ต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นโครงการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ต่อเนื่อง 

(3) ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทที่ 3 ด้านรางวัลการลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม มีดังนี ้

3.1 ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน T score มี
ข้อสังเกตที่โดดเด่น ได้แก่  

 1) ความโดดเด ่นด ้านรางว ัลการลดความเหลื ่อมล ้ำในส ังคม  พบว่า  
การจัดการองค์กรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า อปท. มีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งเป็นฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางสังคม ฐานข้อมูลด้านสถานการณ์ปัญหา เช่น ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลกลุ่ม
อาชีพ ฐานข้อมูลกลุ่มผู้พิการ ฯลฯ ตลอดจนมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การเสริมสร้างเครือข่าย 
หรือการทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการทำงาน
กับกลุ่มผู้เปราะบาง ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างการทำงาน
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกชุมชน ฯลฯ มีการตั้งหน่วยบริการภายใน
ของหน่วยงานเพื ่อแก้ไขปัญหา ติดตามการแก้ไขปัญหาความเหลื ่อมล้ำในสังคม แต่งตั ้งเจ้าหน้าที่ 
คณะทำงานเพื่อการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตลอดจนการศึกษาวิจัย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นที่ทำงานด้านความเหลื่อมล้ำ และปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม พบว่า ลักษณะโครงการที่โดดเด่นมีความเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน  
ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ การส่งเสริมการมีอาชีพการมีรายได้ เป็นต้น เหล่านี้มีลักษณะกิจกรรมด้านการ
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จัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน และบางโครงการเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางสังคมกับ  
ผู้ประสบปัญหาในภาวะวิกฤติ และยังพบว่า เป็นโครงการที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และ  
มีการต่อยอด 

 2) กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ของ อปท. พบว่า การจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า มีโครงการเก่ียวข้องและมีจำนวนโครงการที่
เกี ่ยวข้องที่ดำเนินโครงการหลากหลาย และ การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับโครงการที่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพ พัฒนา
ทักษะ ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเฉพาะที่ต่อเนื่อง ต่อยอด 

3.2 ข้อสังเกตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าคะแนน 
T score พบว่า ความโดดเด่นด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่เก่ียวข้องกับการจัดการองค์กร
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ระบุไม่มีโครงการเกี่ยวข้อง หรือจำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนิน
โครงการมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หยิบยก
โครงการมานำเสนอไม่ครบถ้วน ระบุโครงการที่ไม่เก่ียวข้องกับประเภทรางวัลที่ประกวด 

 ในส่วนกิจกรรม/โครงการอื ่นๆ เกี ่ยวกับการจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า ระบุว่าไม่มีโครงการเกี่ยวข้อง หรือจำนวน
โครงการที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย นอกจากนี้ การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชน มีข้อสังเกตุเกี่ยวกับโครงการที่การเสริมสร้างศักยภาพ ส่วนใหญ่เป็นโครงการให้ความรู้ 
เฉพาะกิจ มีลักษณะไม่ต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเป็นโครงการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะที่ต่อเนื่อง 

6.2.2. ข้อค้นพบและข้อสังเกตเกี ่ยวกับการประเมินผลภาคสนาม มีข้อสังเกตที่สำคัญ 
กล่าวคือ 

ข้อค้นพบเชิงคุณภาพที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีพัฒนาการการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับประเภทรางวัลทั้ง 3 
ประเภท ของรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 ที่กำหนด ดังนี้ 

(1) ภาพสะท้อนความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า  

 1.1 กลไกการเสริมความโปร่งใสของถิ่น ได้แก่ ข้อสังเกตต่อประเด็นดังกล่าวพบว่า 
ความโปร่งใสหลักสำคัญคือ “การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามี  
ส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วยเรื่อง
ของ “การตรวจสอบจริง ดำเนินการจริง และแก้ไข” ความโดดเด่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่ง ดำเนินการระบบการตรวจสอบต่างๆ ยกระดับเป็น “แบบแผนปฏิบัติ” โดยพบว่า สมาชิก
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการตรวจสอบ ที่เรียกว่า “พฤติกรรมการร่วมตรวจสอบ” เป็นต้น ซึ่งการ
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ดำเนินโครงการที่เน้นการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการหลัก องค์ปกครอง
ส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ข้อสังเกตที่น่าใจพบว่า “โครงการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
รูปแบบ “คณะกรรมการบริหารจัดการ” ของโครงการนั ้นๆ เพื ่อเสริมสร้างความโปร่งใส สา มารถ
ตรวจสอบได้เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานท้องถิ่น 

 1.2 กลไกการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกพื้นที่ มีการจัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน และพบว่าแผนปฏิบัติการโครงการทั้งหลายเป็น
โครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง และต่อยอดปฏิบัติในแต่ละช่วงปีอย่างน่าสนใจ ซึ่งการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นพบฐานแนวคิด เช่น “การพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโดยกลไก “เครือข่าย” เป็นฐาน” การพัฒนา
เมืองบนฐาน “กฎบัตรนครสวรรค์”เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม   
เป็นต้น 

 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาขน เน้นกลไกชุมชน จัดทำเวทีประชาคม 
และนำเสนอข้อมูลที่ สู่การบรรจุแผน เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
เวทีประชาคมที่ดำเนินการเน้น “การเปิดเวทีแลกเปลี่ยน” ควบคู่กับการจัดการความรู้ และวางแผน  
การพัฒนา ซึ่งปฏิบัติการชุมชน มีการขับเคลื่อนงานชุมชนโดยกลุ่มอาสาสมัครของชุมชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื ่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่น  ที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดึงทรัพยากร ทุนทางสังคม หรือศักยภาพชุมชนร่วมวางแผน
และจัดการปัญหาสู่การพัฒนาต่อยอด ต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ยังพบว่า ลักษณะโครงการเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการวางแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว โดยมีการวางเป้าหมายการพัฒนาเป็นระยะๆ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทำโครงการมีความต่อเนื่อง ต่อยอด โดยเฉพาะการเน้นการใช้ทุนทางสั งคมและศักยภาพชุมชน 
ทำให้ลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจกรรม/
โครงการ 

 ฉะนั้น ความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนี้คือ “การทำงานการ
มีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงง่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และผลลัพธ์สู่การต่อยอด
การพัฒนา”  

(2) ภาพสะท้อนความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  พบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะท้อนมีแนวคิดด้านการเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ ที่ว่าด้วยเรื่อง 
“ความสุข ความปลอดภัยความมั่นคงในการใช้ชีวิต สู่ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกชุมชน” ฉะนั้น 
ข้อค้นพบที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

 2.1 โครงการ/กิจกรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่ม  
ผู้เปราะบางทางสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตโดยชุมชน ซึ่ง อปท. มีบทบาทหน้าที่ใน  
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การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ เชื่อมประสานเครือข่าย ระดมทรัพยากรทางสังคม  และพัฒนา
ระบบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งในมิติการช่วยเหลือเบื้องต้น และ การเฝ้าระวังปัญหา  

 2.2 โครงการ/กิจกรรม มีลักษณะการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน  
ทั้งในมิติด้านการมีอาชีพการมีรายได้ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต บริการทางสังคม สุขภาพสาธารณสุข 
เป็นต้น เหล่านี้เป็นพื้นฐานทางสังคมที่ทำให้สมาชิกทุกคนได้รับการดูแล ได้รับบริการที่เข้าถึงสิทธิ์ เข้าถึง
ระบบการบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 

 2.3 โครงการที่ดำเนินการมีความต่อเนื่อง ต่อยอดเชิงพัฒนาการ ที่เน้นการขับเคลื่อน
โดยชุมชนเป็นฐาน และสามารถดำเนินการเองได้ เป็นการสร้างการเรียนรู้ในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาชุมชนตนเอง     

 2.4 มีการจัดตั้งศูนย์ที่เกี่ยวข้องกับบริการทางสังคมและจัดระบบบริการทางสังคม
อย่างน่าสนใจ ดังเช่น ศูนย์บริการด้านสุขภาพชุมชน ศูนย์บริการด้านงานป้องกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว ศูนย์บริการความปลอดภัยในชุมชน เป็นต้น  

 ฉะนั้น การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงเกี่ยวข้องกับงานแก้ไข-ฟ้ืนฟู ป้องกัน-เฝ้าระวัง และ เสริมสร้าง-พัฒนากลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม หมาย
รวมถึงสมาชิกชุมชน  

(3) ภาพสะท้อนความโดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
พบว่า เครือข่ายเป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาโครงการให้เกิดผลต่อการพัฒนาชุมชน โดยการเชื่อม
ประสานแผนระหว่างหน่วยงานภาคี ภายใต้การดึงศักยภาพตามภารกิจของหน่วยงานออกมาสนับสนุน 
ส่งเสริมโครงการต่างๆ เป็นสำคัญ กล่าวคือ  

 3.1 ทุกกิจกรรมโครงการ ดำเนินการเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่าย
ทั้งสิ้น และเครือข่ายปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละโครงการที่นำเสนอ 
เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่อง สำคัญคือ “กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด 
ยกระดับการพัฒนาร่วมกัน” 

  ซึ่งเครือข่ายที่เข้าร่วมแต่ละโครงการ เป็นภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ และ 
ความเชี่ยวชาญ ที่สามารถเสริมสร้างปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งยังเป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานฐานรากร่วมกับเครือข่ายชุมชนอย่างแท้จริง ฉะนั้น กล่าวได้ว่า เครือข่าย
ปฏิบัติการในแต่ละโครงการ เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ “รู้ลึก รู้จริง และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง
การเปลี่ยนแปลง และยกระดับการปฏิบัติงานจริง 

 3.2 เครือข่ายมีการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ตระหนักรู้
ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพื่อการดำเนินการ
จริง ทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะ ตลอดจนมีแผนปฏิบัติต่อยอด  
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จึงส่งผลให้เกิด “ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย” ที่ถือเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาของ อบจ.
เชียงใหม่ 

 3.3 เครือข่ายปฏิบัติการที่มี 3 ระดับหลักสำคัญ ได้แก่  
  ระดับที่ 1 เครือข่ายวงใน ในที่นี้คือ เครือข่ายระดับชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบล  

แม่สะเรียงให้ความสำคัญกับอาสาสมัคร จิตอาสาชุมชน ซึ่งพบว่า ทุกกิจกรรม/โครงการ จะขับเคลื่อน
ด้วยอาสาสมัครชุมชน แกนนำชุมชนมทั้งที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นกลไกหลักที่เข้ามามี
บทบาทและถูกให้บทบาทสำคัญในการเป็นอาสาสมัครการพัฒนาชุมชน  

  ระดับที่ 2 เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ ในที่นี้คือ หน่วยงานในพื้นที่ที่  
เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและปฏิบัติการร่วมกับแกนนำชุมชน อาสมัครชุมชนในมิติต่างๆ โดยมี
หน้าที่หลักสำคัญคือ การใช้ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานชุมชน 
ตลอดจนมีแผนปฏิบัติการ่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในมิติต่างๆ  

  ระดับท่ี 3 เครือข่ายภายนอกชุมชน ในที่นี้คือ หน่วยงานภายนอกพ้ืนที่ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ  

  ทั้งนี้พบว่า เครือข่ายวงใน ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา โดยเครือข่าย
หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ จะมีหน้าที่ในพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทางสังคมในด้านต่างๆ  
แก่ชุมชน ซึ่งเครือข่ายวงนอก มีหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติการ 
ตลอดจนเป็นเครือข่ายประสานทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

 3.4 บทบาทหน้าที ่ของ อปท. พบว่า เป็นผู ้ประสานเชื ่อมต่อเครือข่ายให้มี  
ความเหนี่ยวแน่น และกระตุ้นให้แต่ละเครือข่ายปฏิบัติการร่วมกันอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ทำให้
เครือข่ายปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดโครงการ ซึ่งเป๋นโครงการที่มีลักษณะพัฒนาเป็น
ฐานสำคัญ  

 3.5 แต่ละเครือข่ายมีการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
โดยพบว่า แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการทางสังคมแก่สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

 เหล่านี้เป็นความโดดเด่นของ อปท.ที่ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม ข้อค้นพบสำคัญคือ “อปท. มิสามารถทำงานเพียงลำพัง การทำงานเครือข่ายเป็นกลไกหลัก
ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 

(4) ภาพสะท้อนความโดดเด่นด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ประกวดประเภทรางวัลดังกล่าวมีความโดดเด่นที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ  

 4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ที่มุ่ง “การเป็น
ชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคี
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เครือข่าย ด้วยขบวนที่โปร่งใส เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดแก่สมาชิกชุมชน
ทุกกลุ่มเปา้หมาย ทุกเพศ ทุกวัย  

 4.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะกิจกรรมเขิงการพัฒนาบริการทางสังคม
กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนเป็นหลักสำคัญ 
ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะวิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับ
บริการที่สามารถทั่วถึง ทั้งนี้บทบาทสำคัญของ อปท. พบเป็นหน่วยงานที่ เสริมสร้างให้เกิดระบบบริการ
ทางสังคม ประสานสิทธิและประสานทรัพยากรไปยังหน่วยภาคีเครือข่ายที่เกี ่ยวข้อง  เพื่อผลักดันให้
หน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างและให้บริการตามสิทธิที่กลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ พึงได้รับ 
นั่นคือ บทบาทของการเป็นหน่วยพิทักษ์สิทธิแก่สมาชิกในชุมชน ให้รับรู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิ และได้รับสิทธิ
ดังกล่าว  

 4.3 ลักษณะของกิจกรรม/โครงการ เน้นการให้ความช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ 
กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดยการทำงานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวมเร็ว เพื่อให้เข้าถึง
การช่วยเหลือต่างๆ ได้ หมายถึงยังพบว่า การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน 
พบว่า มีแนวทางการให้บริการที่มิใช่การมุ่งสงเคราะห์ ช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น ยังพบว่า มีการพัฒนาต่อ
ยอดในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยการผลักให้เข้าถึงสิทธิอันพึงได้รับ 

 4.4 อาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสิทธิบริการ ทำให้ผู้เปราะบาง เช่น 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย  

 ฉะนั้นข้อสังเกตดังที่กล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ภายใต้บทบาทหน้าที่สำคัญ คือ การเป็นหน่วย
จัดบริการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสำหรับสมาชิกชุมชน ประสานสิทธิและประสานทรัพยากร ตลอดจนระดม
ทรัพยากรทางสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยการเชื่อมประสานและสร้างเครือข่าย
เพื่อเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสร้างแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพของสมาชิกในชุมชน และ
สวัสดิการของสมาชิกในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ โดยการให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามี  
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ
ที่เกิดในสังคม ส่งเสริมให้เกิดความทียมกันในการเข้าถึงบริการ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

6.2.3 ข้อเสนอต่อ แนวทางการพัฒนาการวิจัยและประเมินโรงการรางวัลพระปกเกล้า 
ประการที่ (1) ข้อเสนอต่อการเข้าร่วมประกวดขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร

เข้าประกวด  
1.1 ควรจะมีจัดระบบข้อมูลตามประเภทรางวัลที่ประกวด โดยจัดการข้อมูลด้วยวิธีการ

การจัดการความรู้ขององค์กร (Knowledge Management) ทั้งนี้การจัดการข้อมูลดังกล่าว สามารถเป็น
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ชุดความรู้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ถือเป็นการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.2 ควรจะมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยปฏิบัติงานแต่ละส่วนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่ามีความสำคัญในการจัดทำข้อมูล ทั้งนี้ในการประเมินผลขั้นต้นจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพิจารณาฐานข้อมูลตามประเภทรางวัลที่ประกวด จึงสามารถพิจารณาตามตัวชี้วัดขั้นต้นได้  

1.3 การพิจารณาประเภทรางวัลที่เข้าร่วมประกวดถือว่ามีความสำคัญ ทั้งนี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถวิเคราะห์และประเมินได้ถึงความสอดคล้องกับประเภทรางวัลนั้นๆ ที่จะ
ส่งประกวด ฉะนั้น การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนขององค์กรจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้มิใช่เพียงเพ่ือ
ส่งประกวดรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ โดยเฉพาะประเภทรางวัลพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า เป็นประเภทรางวัลที่สะท้อนถึง
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการบริหารจัดการบ้านเมือง การพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
สมาชิกชุมชนที่สำคัญคือ “การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น”  

1.4 ควรจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลประกวดมีการถอดบทเรียนความโดดเต่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเภทรางวัลที่ส่งเข้าประกวด 

ประการที่ (2) ข้อเสนอต่อโครงการรางวัลพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้า  
รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลสร้างแรงบันดาลใจผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนถิ่น

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ประกอบการพัฒนาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พัฒนาการโดดเด่นเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดบริการทางสังคม ซึ่งเป็นข้อค้นพบและข้อสังเกตุสำคัญที่ควร
จะพัฒนามาตรฐานหรือตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่สามารถให้คุณค่ากับพัฒนาการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น กล่าวคือ  

2.1 ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดคุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเภท
รางวัลที่เข้าร่วมการประกวด ดังนี้ 

 1) ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน คุณสมบัติที่พึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าร่วมประกวด ได้แก่  

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถระบุโครงการ/กิจกรรม กระบวนการและ
วิธีการที่เสริมสร้างความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถระบุโครงการ/กิจกรรม กระบวนการและ
วิธีการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้  

  ทั้งนี ้ เนื ่องจากรางวัลประเภทนี้ มุ ่งพิจารณาถึงคุณลักษณะสำคัญ นั่ นคือ 
“ความโปร่งใสของ อปท.” และ “การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อปท.” 
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 2) ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  คุณสมบัติที่พึงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าร่วมประกวด ได้แก่  

  - หน่วยเครือข่ายมากกว่า 2 หน่วยขึ้นไป และมีการปฏิบัติงานร่วมกันมากกว่า 
2 ปี เป็นฐานในการพิจารณาเบื้องต้น  

  - หน่วยเครือข่ายที่มีเข้ามามีส่วนร่วมในปฏิบัติการต่างๆ ทั้งทางการและไม่เป็น
ทางการ ควรจะพิจารณาถึง ปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนร่วมกัน วิธีการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย หมาย
รวมถึงระบบการปฏิบัติการเครือข่ายที่ทำให้เครือข่ายดำเนินการร่วมกันต่อเนื่อง 

  - หน่วยเครือข่าย ถือเป็นเครือข่ายทางสังคม ฉะนั้น ควรพิจารณาถึง “การสนับสนุน
ทางสังคมของเครือข่าย” ในฐานะหน่วยเครือข่ายที่มีภารกิจหน้าที่ของตนเองถึงสนับสนุนงานพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  

  - วิธีการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในการเชื่อมประสานกับเครือข่าย 
และ การยึดโยงเครือข่ายให้มีปฏิบัติการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มความสัมพันธ์ของเครือข่ายที่
เหนี่ยวแน่น  

 3) ด้านรางวัลการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม คุณสมบัติที่พึงให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเข้าร่วมประกวด ได้แก่  

  - บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เช่น การเสริมสร้างการรับรู้สิทธิ วิธีการเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิ การจัดบริการทางสังคม เป็นต้น 

  - ประเภทรางวัลควรจะพิจารณาถึง กิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม ความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางสังคม เช่น กิจกรรมปกป้องและคุ้มครองสิทธิประชาชน 
ผู้เปราะบางทางสังคม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางกฎหมาย กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิต่างๆ หมาย
รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันของสมาชิกในชุมชน กิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  

2.2 ข้อเสนอต่อการประเมินผลขั ้นต้น ควรจะพัฒนาข้อคำถาม และเกณฑ์ชี ้วัด 
ขั้นพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมด้าน
ประเภทรางวัล ต่างๆ ควรมีความชัดเจนและสะท้อนตามประเภทรางวัล ทั้งนี้ จะให้การพิจารณาเบื้องต้น
ได้เห็นความเหมาะสมสอดคล้องกับประเภทรางวัล  

2.3 ข้อเสนอต่อการประเมินผลภาคสนาม มีข้อเสนอของคณะผู้วิจัย เป็นข้อพึงคำนึงใน
การพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยแต่ละประเภทรางวัลมีความเฉพาะถึงความโดดเด่น 
ซึ่งใช้วิธีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อคำถามกึ่งโครงสร้างที่จำเพาะจงเจาะตามประเภทรางวัลจะ
ช่วยให้พบประเด็นโดดเด่นที่เกี่ยวข้อง จากการจัดทำเวที พบว่า อปท. แต่ละแห่งมีข้อแตกต่างในเรื่องของ
การนำเสนอ ซึ่งการแลกเปลี่ยนพูดคุยจะทำให้สามารถดึงประเด็นและข้อคำถามจะช่วยสนับสนุนให้ได้พบ
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ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การประเมินภาคสนาม สิ่งที่พึงคำนึง  คือ “ข้อค้นพบที่เกี่ยวข้องกับประเภท
รางวัลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประกวด”  

2.4 ข้อเสนอต่อการพิจารณาการให้รางวัลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ผ ่าน  
การพิจารณารางวัล ในที่นี้คือ การวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยใช้ค่าคะแนน T-score เพ่ือนำค่าคะแนนจากการ
ประมวลผลมาพิจารณาให้คะแนน ทั้งนี้มีข้อเสนอ ดังนี้  

การวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยใช้ค่าคะแนน T-score ควรจะใช้ในขั้นการประเมินผลขั้นต้น 
เนื่องจากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมประกวดมีจำนวนมาก ฉะนั้น การใช้สถิติดังกล่าวจะ
ทำให้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่เป็นไปตามเกณฑ์คะแนนจริง แต่การประเมินผลขั้นลง พื้นที่
ภาคสนาม ด้วยจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบมีจำนวนไม่นัก ลดไปกว่าครึ่งของจำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั ้งหมดที่เข้าประกวด อีกทั ้งเป็นการประเมินผลเชิงคุณภาพ ควรจะมี  
การพิจารณาการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงสถิติ ที่สะท้อนถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยอาจจะกำหนด
ระดับ คะแนนเชิงคุณภาพเป็นระดับ A-B-C-D ผ่านการจัดทำและกำหนดเกณฑ์ตัวชี ้ว ัดในการให้  
ค่าคะแนนตามข้อมูลเชิงคุณภาพที่ค้นพบ  
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ภาคผนวกที่ 1    
 โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

          ใบสมัคร “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
 

ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. ชื่อองค์การบริหารส่วน
จังหวัด………………………………………………………………………………….................................................. 
ข้อ 2.  สถานที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  เลขท่ี…......…….หมู่ที่………....….ถนน………….......…...……ตำบล………….........………อำเภอ…………............……… 
  จังหวัด…................………รหสัไปรษณีย์…….........….โทรศัพท์….……....…………......โทรสาร…….………........………… 
ข้อ 3. จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด……………………………………..……………คน 
ข้อ 4. พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด……….......................……ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
จำนวน………................…อำเภอ 
ข้อ 5.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม)…........................……… บาท   
และรายได้จากเงินอุดหนุน…………….............บาท 
 
 
 
 

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการปฏิบตัิงานของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.

2563 ถึง 30 ก.ย.2564) และใหส้่งใบสมัครภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไปยังสถาบัน
พระปกเกลา้ ตามที่อยู่ท้ายใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบตามทีร่ะบไุว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคญัต่อการพจิารณา โปรดจดัเตรียม
และให้ระบุบนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะ
ประกอบคำถามหลายข้อกไ็ด้หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม  

3. ข้อคำถามใดมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขยีนเพิ่มเตมิในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเช่ือมโยงไว ้

4. ในกรณี อบจ. ต้องการไฟล์ใบสมัครกรณุาดาวน์โหลดไฟล์จาก www.kpi.ac.th 
5. ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ได้ที่ 

www.award.kpi.ac.th 
6. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มอืการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” ได้จาก 

www.kpi.ac.th 
 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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หมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ข้อ 6. อบจ. มีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับ 
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือไม่  
 

    ไม่ม ี  มี (ระบุ)  
1) วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เก่ียวข้องกับ ความโปร่งใสของอบจ.  

1.1)..................................................................................................................................................... 
1.2).....................................................................................................................................................  
1.3...................................................................................................................................................... 
1.4)..................................................................................................................................................... 

2) วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เก่ียวข้องกับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.1)..................................................................................................................................................... 
2.2).....................................................................................................................................................  
2.3...................................................................................................................................................... 
2.4)..................................................................................................................................................... 

ข้อ 7. ในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ. ได้เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ ภาคเอกชน และ  
ภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี การเปดิโอกาส 
 วิธีการเปิดโอกาส (ระบุวิธีการ) 

1) .............................................................................................................................................................................  
2) .............................................................................................................................................................................  
3) .............................................................................................................................................................................  
4) .............................................................................................................................................................................  
5) .............................................................................................................................................................................  
6) .............................................................................................................................................................................

 หน่วยงานท่ีเข้ามามสี่วนร่วม (ระบหุน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามามีส่วนรว่ม) 
1) .............................................................................................................................................................................  
2) .............................................................................................................................................................................  
3) .............................................................................................................................................................................  
4) .............................................................................................................................................................................  
5) .............................................................................................................................................................................  
6) ............................................................................................................................................................................. 
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ข้อ 8. อบจ. ได้แสดงบทบาทหลักในการประสานแผนระหว่างส่วนราชการและอบจ.ในจังหวัด หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุตัวอยา่งของแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่ประสาน)  
 1) แผนที่ทำการประสาน………………………………………….….….………..................................................................... 
    หน่วยงานท่ีประสาน......................................................................................................................................... 
 2) แผนที่ทำการประสาน…………………………………………....….………..................................................................... 
    หน่วยงานท่ีประสาน......................................................................................................................................... 
 3) แผนที่ทำการประสาน…………………………………………....………….….….…........................................................... 
   หน่วยงานท่ีประสาน......................................................................................................................................... 
 4) แผนที่ทำการประสาน………………………………………….….….………..................................................................... 
    หน่วยงานท่ีประสาน......................................................................................................................................... 
 5) แผนที่ทำการประสาน…………………………......………….….….………..................................................................... 
   หน่วยงานท่ีประสาน......................................................................................................................................... 
ข้อ 9. อบจ.ให้หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือไม่  

  ไม่มี   มี (ระบุรปูแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร) 
1) .......................................................................................................................................................................  
2) .......................................................................................................................................................................  
3) .......................................................................................................................................................................  
4) .......................................................................................................................................................................  
5) .......................................................................................................................................................................  
6) .......................................................................................................................................................................

ข้อ 10. อบจ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม (เช่น 
กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม่ 

  ไม่ม ี   มี (ระบุกลุ่มตา่ง ๆ ที่ร่วมเปน็คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร) 
1) .......................................................................................................................................................................  
2) .......................................................................................................................................................................  
3) .......................................................................................................................................................................  
4) .......................................................................................................................................................................  
5) .......................................................................................................................................................................  
6) ....................................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

 

2.1 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 
ข้อ 11. อบจ.เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในการดำเนินแผนงาน หรือโครงการ หรือ 
กิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การวางผังเมืองรวม สนามกีฬา การกำจัดขยะรวม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
การบรรเทา สาธารณภัย เป็นต้น) ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  

ข้อ 11.1  ร่วมริเร่ิมหรือเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
  ไม่มี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมริเริ่ม หรือเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

ถ้ามีกลุ่ม/องค์กรที่ร่วมเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม มีจำนวน…………….……กลุ่ม/องค์กร และให้ระบุ

ชื่อกลุ่ม/องค์กร คือ 
1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

ข้อ 11.2 ร่วมใหข้้อมลู/แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับแผนงาน หรือโครงการ หรือกจิกรรม ก่อนการดำเนินโครงการ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมให้ข้อมูลฯ) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

ข้อ 11.3 ร่วมตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมตัดสินใจฯ) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
ข้อ 11.4 ร่วมดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

 ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมดำเนินการฯ) 
1)............................................................................................. 
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2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
ข้อ 11.5 ร่วมติดตามและประเมินผลแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

 ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมติดตามฯ) 
1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

  ข้อ 11.6 ให้ระบุชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่ โดดเด่นตามข้อ 11.1-11.5 มาเป็นตัวอย่าง  
2- 3 โครงการ พร้อมระบุการดำเนินงานโดยย่อของแต่ละโครงการ 

• แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม.……….......………………………………………………………………........................................ 
 การดำเนินงาน (โดยย่อ) …………………………………………….……………………….........……….……….….……….…………………………………………... 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
ผลการดำเนินงาน……………………………........……………………………...……………………..………………………………………............ 

................…………………………………………………………………………………………………….………………………………
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม.……….......………………………………………………………………........................................ 
 การดำเนินงาน (โดยย่อ) …………………………………………….……………………….........……….……….….……….…………………………………………... 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
ผลการดำเนินงาน……………………………........……………………………...……………………..………………………………………............ 

................…………………………………………………………………………………………………….………………………………
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม.……….......………………………………………………………………........................................ 
 การดำเนินงาน (โดยย่อ) …………………………………………….……………………….........……….……….….……….…………………………………………... 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
ผลการดำเนินงาน……………………………........……………………………...……………………..………………………………………............ 

................…………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
ข้อ 12. อบจ. เปิดโอกาสให้อบจ.และหน่วยงานภายในจังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ. หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และหน่วยงานที่มีสว่นร่วม) 
 1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม………………………….………………...…..………………….………………………… 
   อปท./หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม ได้แก่…………………………………………..……...………………………………………...... 
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 2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม…………………………………….……………………………………………………..… 
   อปท./หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม ได้แก่………………………………………….……………………………..………………....... 
 3)  แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม…………………………….…………………..……………………………………….… 
   อปท./หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วม ได้แก่……………………...………….………...………………………………………........... 
 

2.2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 13. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ใน
การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่  

   ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 
1) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ....................................................................................................................... 

      วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 
2) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ....................................................................................................................... 

     วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 
3) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ....................................................................................................................... 

     วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 

ข้อ 14. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม (เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสงัคมที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ/ชาติพนัธุ์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................... 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ................................................................................................ 
ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

2) ประเด็น................................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

3) ประเด็น................................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
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ข้อ 15. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหาร
จัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงาน
ทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม ่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ข้อ 16. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน 
(เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม ่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ข้อ 17. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริม 
ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และ
ของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่  
   ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ข้อ 18. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน 
การให้บริการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ข้อ 19. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่
เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

 
ข้อ 20. อบจ. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเองหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุวธิีการวางระบบควบคุมภายใน)  

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

ข้อ 21. อบจ. มีวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ. หรือไม่  
  ไม่มี   มี (ระบุวธิีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
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ข้อ 22. อบจ.มีการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีน้ำมัน หรือไม่ และสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าใด (หากมีการจัดทำให้
แนบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีผู้เสียภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ)  
    ไม่มี     มี โดยมีจำนวนผู้เสยีภาษีน้ำมันทั้งหมด............ ราย และสามารถจัดเก็บได้ จำนวน .............. ราย 
ข้อ 23. อบจ. มีการจัดทำบัญชีผู้เสียค่าธรรมเนียมการเข้าพักโรงแรม หรือไม่ และสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าใด    
(หากมีการจัดทำ ให้แนบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีผู้เสียภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ )  
   ไม่มี     มี โดยมี จำนวนผูเ้สียค่าธรรมเนียมการเข้าพักโรงแรม .................................................... ราย  
            สามารถจัดเก็บได้ จำนวน ....................................................................................................ราย  
ข้อ 24. อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทุจริต ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  
      ข้อ 24.1 อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหาการทุจริต หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวธิีการหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหาการทุจรติ) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

     ข้อ 24.2 อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการทุจริต หรือไม ่
  ไม่ม ี  มี (ระบุวธิีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการทจุริต) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

ข้อ 25. อบจ. มีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การตรวจรับการจ้าง/
โครงการ หรือไม่  

   ไม่มี   มี (ระบุรปูแบบ/วิธีการสรา้งความเข้าใจและให้ความรู้ พร้อมแนบเอกสาร) 
1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

ข้อ 26. อบจ. มีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  (เช่น  
การจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive 
Budgeting: GRB) หรืออ่ืน ๆ) หรือไม่  

  ไม่มี   มี (ระบนุวัตกรรมที่จัดทำขึ้น และวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) ระบุนวัตกรรมที่จัดทำขึ้น  

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
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3)............................................................................................. 
             ระบุวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิน่ 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 

 

หมวดที่ 4 กิจการสภาอบจ. 
 
ข้อ 27. ในรอบปีที่ผ่านมา อบจ. มีช่องทางให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในกิจการสภา อบจ. หรือไม่  

      ข้อ 27.1 ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาอบจ. 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
5)............................................................................................. 
6)............................................................................................. 

  ข้อ 27.2 เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา อบจ. 
 ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
5)............................................................................................. 
6)............................................................................................. 

ข้อ 27.3 อบจ.เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชมุชน ร่วมเป็นกรรมการในกิจการต่าง ๆ ของสภาอบจ. หรือไม่ 
  ไม่มี      มี (ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ท่ีประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
5)............................................................................................. 
6)............................................................................................. 
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ข้อ 28. สภา อบจ. มีข้อบัญญตัิ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เสนอโดยประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน และ
ภาคประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุชื่อข้อบัญญตัิ พร้อมแนบข้อบัญญัต)ิ  

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 

                 และหากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน อบจ.มีการแจ้งหรือเผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประชาชนทราบ หรือไม่ 
  ไม่มีการเผยแพร ่  มี (ระบุวธิีการเผยแพร่) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 

ข้อ 29. ในรอบปีที่ผ่านมา สภาอบจ.มีการแจ้งผลการประชุมสภาอบจ.ใหป้ระชาชนทราบ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการแจ้งผลการประชุม)  

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 

ข้อ 30. อบจ.มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม ่
  ไม่ม ี  มี (ระบุโครงการ/กิจกรรม)  

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 

ข้อ 31. ที่ผ่านมา สภา อบจ. ในฐานะตัวแทนประชาชนได้แสดงบทบาทติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชน 
หรือติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุช่องทาง)  

1) การตั้งกระทู้ (ระบุตัวอย่างกระทู้)………………..………………....................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

2) ตั้งคณะทำงาน หรือ อนุกรรมการ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภา (ระบุช่ือคณะทำงาน หรือ อนุกรรมการ 
………………...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
3) วิธีการอื่น ๆ (โปรดระบุท่ี)………………………………………...........................……….……………………...................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 

ข้อ 32. อบจ.มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือไม่  
  ไม่มีการเผยแพร ่  มี (ระบุวธิีการเผยแพร่) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 

ข้อ 33. ในรอบปีที่ผ่านมา อบจ.ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
(โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หากมีการเผยแพร่ข้อมูล)  

ข้อมูล เผยแพร่ ระบุวิธีการเผยแพร่/
เปิดเผยข้อมูล 

ไม่เผยแพร ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

โครงการและกิจกรรมที่อบจ.ดำเนินการ  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ผลการดำเนนิงานของอบจ.  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียม 

 1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายของอบจ.   1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 
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ข้อมูล เผยแพร่ ระบุวิธีการเผยแพร่/
เปิดเผยข้อมูล 

ไม่เผยแพร ่

ข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

 
ข้อ 34. อบจ.มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน และมีความสามารถในการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน หรือไม่  
    ข้อ 34.1 มีวิธีการหรือช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ในรูปแบบใด 
  ไม่ม ี  มี (ระบุรปูแบบการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 

  ข้อ 34.2 ในรอบปีที่ผ่านมา อบจ.ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนจำนวนกี่เรื่อง และ
สามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้กี่เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด (ให้คำนวณ
ออกมาเป็นค่าร้อยละ) จำนวนเร่ืองร้องทุกข์..............เร่ือง การจัดการเรื่องร้องทุกข์..............เร่ือง (ระบุตัวอย่าง) 

1)............................................................................................. 
2)............................................................................................. 
3)............................................................................................. 
4)............................................................................................. 
 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

 
6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 

ข้อ 35. อบจ.มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพ
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่  

   ไม่มี  มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และ 
การติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)  
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แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
………………………………………
………………….…………………….
.............................................. 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 
………………………………………
………………….…………………....
.....................……................... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 
………………………………………
………………….…………………....
.....................…………............. 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

 
6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ข้อ 36. อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………..……………….…………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................................... 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม …………………………………………………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..…...……………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
ข้อ 37. อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………..……………….…………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................................... 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม …………………………………………………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..…...……………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
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ข้อ 38. อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………..……………….…………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................................... 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม …………………………………………………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..…...……………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
ข้อ 39. อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และ  
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………..……………….…………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................................... 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม …………………………………………………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..…...……………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
ข้อ 40. อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
พลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………..……………….…………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................................... 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม …………………………………………………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..…...……………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
ข้อ 41. ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของอบจ. หรือไม่  
  ไม่มี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การพัฒนา พร้อมแนบเอกสาร) 
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  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………..……………….…………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................................... 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม …………………………………………………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..…...……………………… 
ผลจากการดำเนินการ.......................................................................................................................................... 
 

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ข้อ 42. อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ
เมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับรางวัล แต่หากมีโครงการอ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่ 

   ไม่ม ี  มี (ระบุรายละเอียดโครงการตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พรอ้มแนบเอกสารและ
ภาพโครงการ) 
 **ท้ังนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 แผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่ดด้านความโปร่งใสอย่างน้อย 1 โครงการ และ โครงการ
หรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการสง่เสริมการมีสส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อย 1 โครงการ ** 

 ข้อพึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
(1) เน้นการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามา

มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วย
เรื่องของ “การตรวจสอบจริง ดำเนินการจริง และแก้ไข” 

(2) เน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ทำให้ลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ  
แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ  

(3) เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่อบจ.จัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน 
เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและต่อยอดปฏิบัติ 

(4) เน้นการทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงง่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนา
ร่วมกัน และผลลัพธ์สู่การต่อยอดการพัฒนา 

ข้อ 42.1 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้านความโปร่งใสของ อบจ.  

• ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรร
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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• โปรดระบุผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output) ด้านความโปร่งใสของ อบจ. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นเลิศ ด้าน
ความโปร่งใสของ อบจ. (ระบุ) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• ลักษณะการดำเนิน (ระบุ) 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ)............................................................................................. 
 โครงการใหม ่
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ...................................................................................... 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรยีบรอ้ย และบรรลตุามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียด

ผลการเนินงาน)................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผล
การดำเนินงาน).................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แตค่าดว่าผลที่จะได้รับ คือ............................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)............................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................

 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร)............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบุรายละเอยีด)................................................................................................................................... 

• ............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 

 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)........................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)...................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................. 
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ข้อ 42.2 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

• ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................

โปรดระบุผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน (ระบุ).......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

........................................................................................... 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ)...................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงคข์องแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ)..................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ลักษณะการดำเนิน (ระบุ)............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ)..................................................................................................................................... 
 โครงการใหม ่
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ.............................................................................................................................. 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรยีบรอ้ย และบรรลตุามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการเนนิงาน)................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการดำเนินงาน)............... 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................

 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แตค่าดว่าผลที่จะได้รับ คือ....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไมม่ ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด).............................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด)......................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด)................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร)................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบุรายละเอยีด)................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)..................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)........................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

554 

 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)...................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” 

ได้จาก www.kpi.ac.th ** 

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) อบจ.ของท่าน  

 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า  
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แตไ่ม่เคยได้รบัโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย  

  ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 
 
 
 
 

 
 

•  

 
ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ .............................................................ตำแหนง่..................................................... 
โทรศัพท์.......................................โทรสาร.............................................มือถือ........................................................ 
อีเมล ....................................................................................................................................................................... 
 

การส่งใบสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้  
1. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้ที่ www. award.kpi.ac.th  

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรปูแบบไฟล์ PDF เทา่นัน้ มาทางอีเมล kpiawards@gmail.com หรือ 

3. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรปูแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย ์หรือ 
 ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที ่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02- 143-8175  
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 64”) 
 
 

 
 
 

** หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารหลักฐานทุกข้อ เพ่ือประกอบการพิจารณา

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหาก
ระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารทีผ่ิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการคดัเลือกเข้ารับรางวลั
พระปกเกลา้ และข้าพเจ้ายอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
       (...............................................................) 
        ตำแหน่ง............................................................ 
        วันท่ี ............../ ................../ ................. 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกอบจ. หรือ ปลัด เท่าน้ัน 
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 ภาคผนวกที่ 2 
      โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำป ี2565 

ใบสมัคร “ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
 

          ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น………………………………………………………………….......................................................... 
  เทศบาล........................  ตำบล…......................….  เมือง….......………...…  นคร……............……… 
  องค์การบริหารส่วนตำบล……………………...…………………………..…………….……....................................... 
  เมืองพัทยา 
ข้อ 2. สถานที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เลขที่….…….หมู่ที่…...….ถนน……….........….…...……ตำบล…….....…..…......…..……อำเภอ………................…… 
 จังหวัด….........…...................รหัสไปรษณยี์……..…....…….โทรศัพท์….….…..…....…...โทรสาร…….….............. 
ข้อ 3. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………..……………คน 
ข้อ 4. พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น….....……ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน….......…หมู่บ้าน/ชุมชน 
ข้อ 5.  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมเงินอุดหนนุ,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)…...……บาท 
 และรายได้จากเงินอุดหนุน……...........................………บาท 
 
 

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการปฏิบตัิงานของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.

2563 ถึง 30 ก.ย.2564) และใหส้่งใบสมัครภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไปยังสถาบันพระปกเกล้า 
ตามที่อยู่ท้ายใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบตามทีร่ะบไุว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคญัต่อการพจิารณา โปรดจดัเตรียม
และให้ระบุ บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะ
ประกอบคำถามหลายข้อกไ็ด้ หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม  

3. ข้อคำถามใดมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขยีนเพิ่มเตมิในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน  
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเช่ือมโยงไว ้

4. ในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการไฟล์ใบสมัครกรณุาดาวน์โหลดไฟล์จาก www.kpi.ac.th 
5. ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ได้ที่ 

www.award.kpi.ac.th 
6. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มอืการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” ได้จาก www.kpi.ac.th 
 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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หมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ข้อ 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือไม่  

    ไม่ม ี  มี (ระบ)ุ  
1) วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
1.1)................................................................................................................................................................. 
1.2)................................................................................................................................................................. 
1.3)................................................................................................................................................................. 
1.4)................................................................................................................................................................. 

2) วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เก่ียวข้องกับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.1)................................................................................................................................................................. 
2.2)................................................................................................................................................................. 
2.3)................................................................................................................................................................. 
2.4)................................................................................................................................................................. 

ข้อ 7. ในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี การเปดิโอกาส 
 วิธีการเปิดโอกาส (ระบุวิธีการ) 
 1)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 6)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 หน่วยงานท่ีเข้ามามสี่วนร่วม (ระบหุน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามามีส่วนรว่ม) 
 1)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 6)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
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ข้อ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยราการ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบรุูปแบบ/วิธีการมีส่วนรว่มในการติดตามประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร) 
 1)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 6)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
ข้อ 9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
(เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม่ 

   ไม่มี   มี (ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเปน็คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร) 
 1)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 6)…………………………………....………………….….….……….…..................................................................................... 
 

หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

 
2.1 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 
ข้อ 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงบทบาทในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและ
กลุ่ม/ องค์กรในชุมชนเพื่อจัดทำโครงการ/ กิจกรรมร่วมกัน หรือไม่ 
  ไม่มี   มี (ระบุตัวอย่างของแผนงาน หรอืโครงการ หรือกิจกรรมที่มีการประสานและหน่วยงานที่ประสาน) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
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ข้อ 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในการดำเนิน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การวางผังเมืองรวม สนามกีฬา การกำจัดขยะรวม  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น) ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  

ข้อ 11.1 ร่วมริเร่ิมหรือเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
  ไม่มี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมริเริ่มและเสนอแผนงานหรอืโครงการหรือกิจกรรม) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ถ้ามีกลุ่ม/องค์กรที่ร่วมเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม มีจำนวน………กลุ่ม/องค์กร และให้ระบุ ชื่อกลุ่ม/
องค์กร คือ 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 

ข้อ 11.2 ร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ก่อนการดำเนินโครงการ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมให้ข้อมูลฯ) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 11.3 ร่วมตัดสินใจ/ให้ความเห็นชอบแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมตัดสินใจฯ) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 

ข้อ 11.4 ร่วมดำเนินการตามแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
 ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมดำเนินการฯ) 

 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
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ข้อ 11.5 ร่วมติดตามและประเมินผลแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
 ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาสให้มสีว่นร่วมติดตามฯ) 

 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 11.6 ให้ระบุชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่ โดดเด่นตามข้อ 11.1-11.5 มาเป็นตัวอย่าง 2-3 
โครงการ พร้อมระบุการดำเนินงานโดยย่อของแต่ละโครงการ 

• แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม.…….......……………………………………………………………........................................ 
 การดำเนินงาน (โดยย่อ) …………………………………………….………………………........……….……….….……….…………………………………………... 
................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
ผลการดำเนินงาน……………………………........…………………………...……………………..………………………………………............ 

................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

• แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม.……….......…………………………………………………………........................................ 
 การดำเนินงาน (โดยย่อ) …………………………………………….………………………........……….……….….……….…………………………………………... 
................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
ผลการดำเนินงาน……………………………........…………………………...……………………..………………………………………............ 

................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

• แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม.……….......…………………………………………………………........................................ 
 การดำเนินงาน (โดยย่อ) …………………………………………….………………………........……….……….….……….…………………………………………... 
................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
ผลการดำเนินงาน……………………………........…………………………...……………………..………………………………………............ 

................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
ข้อ 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมและมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการส่งเสริมและช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
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2.2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้อ 13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในท้องถิ่นและนำฐานข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่  
   ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ/วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน ์พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ...................................................................................................................... 
      วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 

2) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ...................................................................................................................... 
      วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 

3) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ...................................................................................................................... 
      วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 

4) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ...................................................................................................................... 
      วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์........................................................................................................... 

ข้อ 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตกอยู่ในภาวะ
วิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 
หรือไม ่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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ข้อ 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ 
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน 
การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ข้อ 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสวัสดิการของชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ข้อ 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือ
ส่งเสริม ภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ และของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอด  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่  
   ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ข้อ 18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

เพื่อสนับสนุนการให้บริการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
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3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

ข้อ 19. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งนำ้ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
การค้ามนุษย์ เปน็ต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................ 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ............................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
 
ข้อ 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการวางระบบควบคุมภายในของตนเองหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุวธิีการวางระบบควบคุมภายใน)  
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 21. องค์กรปกครองส่วนท้องมีวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่มี   มี (ระบุวธิีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
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 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการหรือแนวทางในการสร้างความเป็นธรรม และทั่วถึงใน 
การจัดเก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียม หรือไม่ 
  ไม่มี   มี (ระบุวธิีการหรือแนวทางในการสร้างความเป็นและทั่วถึง) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 23. ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านมีจำนวนผู้เสียภาษี อากร ค่าธรรมเนียม
.....................คน และจำนวนผู้ค้างภาษี อากร ค่าธรรมเนียม........................คน 

ข้อ 24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหาการทจุริตในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่  
   ข้อ 24.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหาการทจุริต หรอืไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวธิีการหรือแนวทางด้านการป้องกันปัญหาการทุจรติ) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
  ข้อ 24.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการทุจริต หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวธิีการหรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการทจุริต) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
ข้อ 25. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่การตรวจรับการจ้าง/โครงการ หรือไม่  

  ไม่มี   มี (ระบุรปูแบบ/วิธีการสรา้งความเข้าใจและให้ความรู้ พร้อมแนบเอกสาร) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
ข้อ 26. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นแบบ
มีส่วนร่วม (เช่น การจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender 
Responsive Budgeting: GRB) หรืออ่ืน ๆ) หรือไม่  

 ไม่มี   มี (ระบนุวัตกรรมที่จัดทำขึ้น และวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
ระบุนวัตกรรมที่จัดทำขึ้น  
1)................................................................................................................................................................ 
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2)................................................................................................................................................................ 
3)................................................................................................................................................................ 
ระบุวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
1)................................................................................................................................................................ 
2)................................................................................................................................................................ 
3)................................................................................................................................................................ 

 

หมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ข้อ 27. ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่  

       ข้อ 27.1 ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 6)…………………………………....………………….….….……........................................................... 

   ข้อ 27.2 เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น) 

 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 6)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
           ข้อ 27.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ร่วมเป็นกรรมการใน
กิจการต่าง ๆ ของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุชื่อคณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ท่ีประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
 5)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
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 6)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 28. สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อบัญญัติ (อบต./เทศบาล/เมืองพัทยา) เสนอโดยประชาชน 
กลุ่ม องค์กรชุมชน และภาคประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุชื่อข้อบัญญตัิ พร้อมแนบข้อบัญญัต)ิ  
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 

            และหากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดยประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีการแจ้งหรือ
เผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ หรือไม่ 
  ไม่มีการเผยแพร ่  มี (ระบุวธิีการเผยแพร่) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
ข้อ 29. ในรอบปีที่ผ่านมา สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแจ้งผลการประชุมสภาองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ หรอืไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุวิธีการแจ้งผลการประชุม)  
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
ข้อ 30. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุโครงการ/กิจกรรม)  
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 
ข้อ 31. ที่ผ่านมา สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะตวัแทนประชาชนได้แสดงบทบาทติดตามการ
แก้ไขปัญหาของประชาชน หรอืติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารหรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุโครงการการเสริมสรา้งการมีส่วนร่วม)  

 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
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หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 
ข้อ 32. อปท.มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือไม่ 
  ไม่มีการเผยแพร ่  มี (ระบุวธิีการเผยแพร่) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
ข้อ 33. ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปดิเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง เพือ่ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ (โปรดใส่เครื่องหมาย ü หากมีการเผยแพร่ข้อมูล)  

ข้อมูล เผยแพร่ ระบุวิธีการเผยแพร่/
เปิดเผยข้อมูล 

ไม่เผยแพร ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

โครงการและกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนนิการ 

 1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียม 

 1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

 1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจดัซื้อจัดจ้าง  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

ขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
569 

ข้อมูล เผยแพร่ ระบุวิธีการเผยแพร่/
เปิดเผยข้อมูล 

ไม่เผยแพร ่

ข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ......................................  1).......................... 
2).......................... 
3).......................... 

 

 
ข้อ 34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน และมีความสามารถ
ในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน หรือไม่  
  ข้อ 34.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการหรือช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน
หรือไม ่
  ไม่ม ี  มี (ระบุรปูแบบการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 
ข้อ 34.2 ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนจำนวน 
กี่เรื่อง และสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้กี่เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด 
(ให้คำนวณออกมาเป็นค่าร้อยละ) 
 1)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 2)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 3)…………………………………....………………….….….……….….................................................... 
 4)…………………………………....………………….….….……........................................................... 

 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

 
6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 

ข้อ 35. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพ
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่  

  ไม่มี  มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และการติดตามผล พร้อม
แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)  
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แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
……………………………………
…………………….………………
……...................................... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 
……………………………………
…………………….………………
….........................……......... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 
……………………………………
…………………….………………
….........................………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

 
6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ข้อ 36. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
ข้อ 37. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
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  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
ข้อ 38. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย 
ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
ข้อ 39. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความ
หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
ข้อ 40. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
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ข้อ 41. ประชาชนที่ได้รบัการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมในการ
พัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนา พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
  3) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ……………………………………………………..……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ.............................................................................................................................................. 
 

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ข้อ 42. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นโครงการที่จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับรางวัล แต่หากมีโครงการอ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม ่

  ไม่ม ี  มี (ระบุรายละเอียดโครงการตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พรอ้มแนบเอกสารและภาพโครงการ) 
 **ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 แผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสอย่างน้อย 1 โครงการและ โครงการ
หรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อย 1 โครงการ ** 

 ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
 (1) เน้นการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วย
เรื่องของ “การตรวจสอบจริง ดำเนินการจริง และแก้ไข” 
 (2) เน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ทำให้ลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ  
แต่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ  
 (3) เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดแผน  
การพัฒนาร่วมกับชุมชน เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่องและต่อยอดปฏิบัติ 
 (4) เน้นการทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึงง่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนา
ร่วมกัน และผลลัพธ์สู่การต่อยอดการพัฒนา 
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ข้อ 42.1 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

• ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรร........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

• ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output) ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ................. 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุ)..................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ)...................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงคข์องแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ)...................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ลักษณะการดำเนิน (ระบุ).............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ)............................................................................................................................... 
 โครงการใหม ่
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ....................................................................................................................... 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรยีบรอ้ย และบรรลตุามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการเนนิงาน).............. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
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 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการดำเนินงาน) 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แตค่าดว่าผลที่จะได้รับคือ.................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด).............................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).......................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร)................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบุรายละเอยีด)................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด).................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)........................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
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 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)...................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

ข้อ 42.2 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

• ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

• ผลสำเร็จของโครงการที่เป็นรูปธรรม (Output) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน................. 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนี้เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ระบุ).......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ)....................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม (ระบุ).................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ลักษณะการดำเนิน (ระบุ)............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ)................................................................................................................................ 
 โครงการใหม ่
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ..................................................................................................................... 
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• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรยีบรอ้ย และบรรลตุามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการเนนิงาน).......... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการดำเนินงาน)...... 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แตค่าดว่าผลที่จะได้รับคือ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไมม่ ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................  
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอยีด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบุรายละเอยีด)............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด).............................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” 

ได้จาก www.kpi.ac.th ** 

กรุณาทำเคร่ืองหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  

 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า  
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แตไ่ม่เคยได้รบัโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย  

 ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 
 
 
 
 

 
 

•  

 
 
ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ .............................................................ตำแหนง่..................................................... 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร...........................................มือถือ........................................................ 
อีเมล ....................................................................................................................................................................... 
การส่งใบสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้  
1. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้ที่ www. award.kpi.ac.th  

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรปูแบบไฟล์ PDF เทา่นัน้ มาทางอีเมล kpiawards@gmail.com หรือ 

3. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรปูแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย ์หรือ 
 ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที ่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02- 143-8175  
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 64”) 

 
 

 

 
 

** หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารหลักฐานทุกข้อ เพ่ือประกอบการพิจารณา

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตดัสทิธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า และ
ข้าพเจ้ายอมรับว่าการตดัสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
       (...............................................................) 
        ตำแหน่ง............................................................ 
        วันท่ี ............../ ................../ ................. 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ปลัด เท่าน้ัน 
 

http://www.kpi.ac.th/
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ภาคผนวกที่ 3 
                          โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

   ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

     ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด……………………………………………………………......................................................... 
ข้อ 2. สถานที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เลขท่ี….…….หมู่ที่…...….ถนน………........…..…...……ตำบล……........…..…......…..……อำเภอ………….....................…… 
 จังหวัด…….........…...................รหสัไปรษณีย์……..…......…….โทรศัพท์….….…....…………โทรสาร…….…..............…… 
ข้อ 3. จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด…………………………………..……………คน 
ข้อ 4. พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด…….................……ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน………............…อำเภอ 
ข้อ 5.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)……...........…… บาท 
 และรายได้จากเงินอุดหนุน……...........................………บาท 
 

หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
 

ข้อ 6. อบจ. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อบจ. ให้ประชาชนทราบ หรือไม่  
   ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการประชาสัมพนัธ์ พร้อมแนบเอกสาร) 

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการปฏิบตัิงานของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.

2563 ถึง 30 ก.ย.2564) และใหส้่งใบสมัครภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไปยังสถาบันพระปกเกล้า 
ตามที่อยู่ท้ายใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบตามทีร่ะบไุว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคญัต่อการพจิารณา โปรดจดัเตรียม
และให้ระบุ บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะ
ประกอบคำถามหลายข้อกไ็ด้ หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม  

3. ข้อคำถามใดมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขยีนเพิ่มเตมิในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน  
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเช่ือมโยงไว ้

4. ในกรณี อบจ. ต้องการไฟล์ใบสมัครกรณุาดาวน์โหลดไฟล์จาก www.kpi.ac.th 
5. ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ได้ที่ 

www.award.kpi.ac.th 
6. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มอืการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” ได้จาก www.kpi.ac.th 

 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)........................................................................................... 
6)........................................................................................... 

ข้อ 7. อบจ.มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการดำเนินการให้
ประชาชน/ กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้รับทราบ หรือไม่  

 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร)  
1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)........................................................................................... 
6)........................................................................................... 

ข้อ 8. อบจ. แจ้งผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสาร) 

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)........................................................................................... 
6)........................................................................................... 

ข้อ 9.  อบจ. ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการจัดวางระบบควบคุมภายใน) 

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)........................................................................................... 
6)........................................................................................... 

ข้อ 10. อบจ. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ. ในรอบปีที่ผ่านมา หรือไม่ 
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาส) 

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
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3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)........................................................................................... 
6)........................................................................................... 

ข้อ 11. อบจ. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรูโ้ครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรบัรู้โครงการ/กิจกรรม)  

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)........................................................................................... 
6)........................................................................................... 

 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 
ข้อ 12. อบจ. มีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม หรือไม่  

   ไม่มี    มี (ระบุวสิัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อมแนบเอกสาร)  
1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)...........................................................................................  

ข้อ 13. อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้าน  
การเสริมสร้างเครือข่าย หรือการทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่  

   ไม่ม ี    มี (ระบุวธิีการพัฒนาบุคลากร พร้อมแนบเอกสาร)  
1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)...........................................................................................  
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ข้อ 14. อบจ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม (เช่น กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มหลากหลาย ทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม่ 

   ไมม่ ี    มี (ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเปน็คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร) 
1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)...........................................................................................  

ข้อ 15. อบจ. มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคประชาสังคม  หรือองค์กร
ภาคเอกชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  

   มี ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ  
(ระบุวิธีการและรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………
……………………........................................................................................................................................................ 

   มี ความร่วมมือแบบเปน็ทางการ (MOU)  
(ระบุวิธีการและรายชื่อคณะกรรมการ MOU พร้อมแนบเอกสาร) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………
……………………........................................................................................................................................................ 

   มี อ่ืน ๆ (ระบุวิธีการและรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………
……………………........................................................................................................................................................ 

ข้อ 16. อบจ. ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ หรือไม่ 
 ไม่มี   เป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ (ระบชุื่อสมาคม/ชมรมที่เป็นสมาชิก) 

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)...........................................................................................  
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ข้อ 17. อบจ. มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพอื่น ๆ หรือไม่  
 ไม่มี       มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคมของวิชาชีพ  

(ระบุชื่อสมาคม/ชมรมของวิชาชีพที่มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิก) 
1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)...........................................................................................  
6)...........................................................................................  

ข้อ 18. อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ หรือไม่  
 ไม่มี   มี การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมท้องถิ่นในประเทศ (ระบลุกัษณะกิจกรรม) 

1)........................................................................................... 
2)...........................................................................................  
3)........................................................................................... 
4)........................................................................................... 
5)...........................................................................................  
6)...........................................................................................  

ข้อ 19. อบจ. มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ หรือไม่  
 ไม่ม ี

    มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศในรปูของการทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ร่วมกัน (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และชื่อองค์กรในต่างประเทศที่ให้ความร่วมมอื)  
(1) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม……...................................................................................…….................. 

ร่วมกับองค์กร...…….................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

(2) แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม……...................................................................................…….................. 
ร่วมกับองค์กร...…….................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 เป็นสมาชิกของสมาคม ชมรมขององค์กรในต่างประเทศ (ระบุชื่อสมาคม/ชมรมที่เปน็สมาชกิ)  
........………………………………………………………….................................…………………………………………… 

 รูปแบบอื่น ๆ (ระบุรูปแบบความร่วมมือ และชื่อองค์กรในต่างประเทศ)  
……....……………………………………......................................................................................................... 
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ข้อ 20. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี  จำนวนเครือข่ายของ อปท. ........................................ เครือข่าย  

(ยกตัวอย่างเครือข่าย ระบุชื่อเครือข่ายที่มีการจัดทำฐานข้อมูล รายละเอียดหน่วยงานเครือข่าย และบทบาท
หน้าที่ของเครือข่ายนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร)  

1) ชื่อเครือข่าย..................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
บทบาทของเครือข่าย.........……………………..................... ………….…………….………………………….... 

............................................................................................................................................................................ 
2) ชื่อเครือข่าย..................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

บทบาทของเครือข่าย.........……………………..................... ………….…………….………………………….... 
............................................................................................................................................................................ 

3) ชื่อเครือข่าย..................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 
บทบาทของเครือข่าย.........……………………..................... ………….…………….………………………….... 

............................................................................................................................................................................ 
ข้อ 21. อบจ. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ชื่อเครือข่าย. …………...........…………………….……………………..............................................…………….. 
โดยให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……..................................…..ถึง ปี พ.ศ. ……….................................................. 

2) ชื่อเครือข่าย. …………...........……...…….…………………….......................................................…………….. 
โดย อปท..ให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……....................……..ถึง ปี พ.ศ. ………..........…..................................... 

 3) ชื่อเครือข่าย.………...........……………………............................................……………………………..…..…….. 
โดยให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……......…..........................…..ถึง ปี พ.ศ. ………................................................. 

 4) ชื่อเครือข่าย. ………….....................................………............................................…………………………… 
โดยให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. …….....…..........................…..ถึง ปี พ.ศ. ……….................................................. 
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ข้อ 22 . อบจ. กับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีการระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน 
เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือไม่  

 ไม่ม ี
   มี ระบุทรัพยากรที่ระดมและบูรณาการร่วมกัน) 

1) ระบุทรัพยากรทีบู่รณาการรว่มกัน..................................................................................................... 
 หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
2) ระบุทรัพยากรทีบู่รณาการรว่มกัน..................................................................................................... 

 หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

3) ระบุทรัพยากรทีบู่รณาการรว่มกัน..................................................................................................... 
 หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
ข้อ 23. เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้ามามีบทบาทหรือหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับ 
อบจ. หรือไม่  

 ไม่มี   มี ระบุหน่วยงาน และบทบาท/หน้าทีท่ี่เข้าร่วมกับ อบจ. 
1) ระบุหน่วยงาน................................................................................................................................... 

บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วม.............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

2) ระบุหน่วยงาน................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วม.............................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
3) ระบุหน่วยงาน................................................................................................................................... 

บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วม.............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ข้อ 24. การมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของ อบจ. ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม หรือไม่ อย่างไร  
   ไม่มี  
   มี ระบุผลของการมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 
  1) ผลที่เกิดขึ้น.......................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
  2) ผลที่เกิดขึ้น.......................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
  3) ผลที่เกิดขึ้น.......................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

 
ข้อ 25. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ใน
การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 
1) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................... 
 วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์............................................................................................................... 
2) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................... 
 วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์............................................................................................................... 
3) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................... 
 วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์............................................................................................................... 

ข้อ 26. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ำในสังคม (เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 
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2) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

4) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

ข้อ 27. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู 

บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

ข้อ 28. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของ

ชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) 
หรือไม ่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

588 

ข้อ 29. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ  
(เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

4) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

ข้อ 30. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน  
การให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

4) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 
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ข้อ 31. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่
เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

2) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

3) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

4) ประเด็น............................................................................................................................................. 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ....................................................................................................................... 

 
หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
 
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
     ข้อ 32. อบจ. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือ
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่  

 ไม่มี  มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และ 
การติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่าง)  

แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
………………………………………
………………….……………………. 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 
………………………………………
………………….………………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี
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แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 
………………………………………
………………….………………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
     ข้อ 33. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
ข้อ 34. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
ข้อ 35. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
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   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
ข้อ 36. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหนและความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
ข้อ 37. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

 
หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

 

ข้อ 38. อบจ. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่
จะได้รับรางวัลฯ แต่หากมีโครงการอ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม ่ 
  ไม่มี   มี (ระบุรายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและ

ภาพโครงการ) 
 ** ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ/ เครือข่าย** 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 

(1) เน้นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายและเครือข่ายปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่อง ภายใต้ “กระบวนการพัฒนาเป็น  
การพัฒนาต่อยอด ยกระดับการพัฒนาร่วมกัน” 
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(2) เน้นการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มี เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพ่ือการดำเนินการจริง จนเกิด 
“ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย”  

(3) เน้นการพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทางสังคมในด้านต่างๆ แก่ชุมชน จาก
เครือข่ายวงนอก  

(4) เน้นการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบ
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางสังคมแก่
สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม 
 
 

ชื่อโครงการ หรือชื่อ 
 
เครือข่าย……………..............………...................................………….………...............................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

• เหตุผลที่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี้เป็นโครงการ/เครือข่ายท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ (ระบุ)…...…................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการหรือเครือข่าย (ระบุ)…………..................……....…..............………………… 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 อบจ. ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ)................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

• องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 อบจ. ของท่าน    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ระบุ)...................................................................................................................... 
 ส่วนราชการ (ระบุ).................................................................................................................................................. 
 องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (ระบุ)......................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบนัทางศาสนา, กลุ่มประชาชน, NGO, มูลนิธิ เป็นต้น) (ระบุ)...................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 

1 
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 อื่น ๆ......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................  

• วัตถุประสงค์โครงการ/เครือข่าย .............................………………..............………………………………………………….....…... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  
 

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 เครือข่ายใหม ่  
 เครือข่ายต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ........................................................................................................................ 

• การระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
 งบประมาณ (ระบุแหล่งงบประมาณ วิธีการระดมทุน และจำนวนเงิน) 

แหล่งงบประมาณ........................................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทุน.............................................................................................................................................................. 
จำนวนเงิน................................................บาท  

 บุคลากร (ระบุแหล่งที่มา และ วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร) 
แหล่งที่มาของทรัพยากรบุคลากร................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร...................................................................................................................................... 

 วัสดุอุปกรณ์ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

 สถานท่ี (ระบุรายละเอียด)........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 องค์ความรู้ (ระบรุายละเอียด).................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

• ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่ายและความรับผดิชอบ) 
 (1) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
 ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
 (2) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
 ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
 (3) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
 ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
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• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผล 

การเนินงาน)........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผล 
การเนินงาน)......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสรจ็เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะไดร้ับคือ..................................... 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/เครือข่าย 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

 
 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
595 

 
ชื่อโครงการ หรือชื่อ

เครือข่าย……………..............………...................................………….………............................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี้เป็นโครงการ/เครือข่ายท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ (ระบุ)…...….................................. 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการหรือเครือข่าย (ระบุ)…….......................……....…..............………………… 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 อบจ. ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

• องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 อบจ. ของท่าน    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ระบุ)....................................................................................................................... 
 ส่วนราชการ (ระบุ)................................................................................................................................................... 
 องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (ระบุ).......................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบนัทางศาสนา, กลุ่มประชาชน, NGO, มูลนิธิ เป็นต้น) (ระบุ)...................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 อื่น ๆ......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  

• วัตถุประสงค์โครงการ/เครือข่าย ..............................………………..............………………………………………………….....…... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 เครือข่ายใหม่   
 เครือข่ายต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ........................................................................................................................ 

• การระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
 งบประมาณ (ระบุแหล่งงบประมาณ วิธีการระดมทุน และจำนวนเงิน) 

2 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

596 

แหล่งงบประมาณ.......................................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทุน.............................................................................................................................................................. 
จำนวนเงิน................................................บาท  

 บุคลากร (ระบุแหล่งที่มา และ วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร) 
แหล่งที่มาของทรัพยากรบุคลากร................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร...................................................................................................................................... 

 วัสดุอุปกรณ์ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 

 สถานท่ี (ระบุรายละเอียด)...................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

 องค์ความรู้ (ระบรุายละเอียด)....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

• ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่ายและความรับผดิชอบ) 
(1) ระบุช่ือเครือข่าย..................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม........................................................................................................................ 
(2) ระบุช่ือเครือข่าย..................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม........................................................................................................................ 
(3) ระบุช่ือเครือข่าย..................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม........................................................................................................................ 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผล 

การเนินงาน)......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผล 
การเนินงาน)........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสรจ็เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะไดร้ับคือ................................. 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
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• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด)................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................ 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/เครือข่าย 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 
 

ชื่อโครงการ หรือชื่อ

เครือข่าย……………..............………...................................………….………............................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

• เหตุผลที่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี้เป็นโครงการ/เครือข่ายท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ (ระบุ)…...….................................. 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการหรือเครือข่าย (ระบุ)……….....................……....…..............………………… 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 อบจ. ของท่าน  
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 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 อบจ. ของท่าน    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ระบุ)...................................................................................................................... 
 ส่วนราชการ (ระบุ)................................................................................................................................................... 
 องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (ระบุ).......................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบนัทางศาสนา, กลุ่มประชาชน, NGO, มูลนิธิ เป็นต้น) (ระบุ)...................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 อื่น ๆ......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์โครงการ/เครือข่าย...............................................................………………………………………………….....…... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ.............................................................................................................................. 
 เครือข่ายใหม่   
 เครือข่ายต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ....................................................................................................................... 

• การระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
 งบประมาณ (ระบุแหล่งงบประมาณ วิธีการระดมทุน และจำนวนเงิน) 

แหล่งงบประมาณ.......................................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทุน.............................................................................................................................................................. 
จำนวนเงิน................................................บาท  

 บุคลากร (ระบุแหล่งที่มา และ วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร) 
แหล่งที่มาของทรัพยากรบุคลากร................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร...................................................................................................................................... 

 วัสดุอุปกรณ์ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

 สถานท่ี (ระบุรายละเอียด)........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

 องค์ความรู้ (ระบรุายละเอียด).................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด).......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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• ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่ายและความรับผดิชอบ) 
 (1) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
 ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
 (2) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
 ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
 (3) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
 ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการ

ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสรจ็เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะไดร้ับ คือ................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 
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• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/เครือข่าย 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” 

ได้จาก www.kpi.ac.th ** 

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) อบจ.ของท่าน  

 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า  
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แตไ่ม่เคยได้รบัโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย  

  ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 
 
 
 
 

 
 

•  

 
ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ............................................................ตำแหนง่...................................................... 
โทรศัพท์........................................โทรสาร.............................................มือถือ...................................................... 
อีเมล ...................................................................................................................................................................... 
 

การส่งใบสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้  
1. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้ที่ www. award.kpi.ac.th  

2. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรปูแบบไฟล์ PDF เทา่นัน้ มาทางอีเมล kpiawards@gmail.com หรือ 

3. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรปูแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย ์หรือ 
 ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที ่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02- 143-8175  
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 64”) 
 
 

 

 
 

** หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารหลักฐานทุกข้อ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า  
และข้าพเจ้ายอมรับว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
                            (...............................................................) 
          ตำแหน่ง............................................................ 
                   วันท่ี ............../ ................../ ................. 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกอบจ. หรือ ปลัด เท่าน้ัน 
 

http://www.kpi.ac.th/
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ภาคผนวกที่ 4 

โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

     ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

     ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่……………………………………………………………......................................................... 
  เทศบาล..........................  ตำบล…...................…….  เมือง…....………...………  นคร……….............………… 
  องค์การบริหารส่วนตำบล……………..………………………………..…………….……...................................................... 
  เมืองพัทยา 
ข้อ 2. สถานที่ต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เลขท่ี….…….หมู่ที่…...….ถนน……...........…..…...……ตำบล…….........…..…......…..……อำเภอ…………....................…… 
 จังหวัด…….........................รหัสไปรษณีย์….…......…….โทรศัพท์….….…..…....…………โทรสาร…….…...................…… 
ข้อ 3. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………..……………คน 
ข้อ 4. พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น……....……ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน……............…หมู่บา้น/ชุมชน 
ข้อ 5.  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไมร่วมเงินอุดหนุน,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)……...........……บาท 
 และรายได้จากเงินอุดหนุน……...........................………บาท 
 
 
 

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการปฏิบตัิงานของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.

2563 ถึง 30 ก.ย.2564) และใหส้่งใบสมัครภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไปยังสถาบันพระปกเกล้า 
ตามที่อยู่ท้ายใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบตามทีร่ะบไุว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคญัต่อการพจิารณา โปรดจดัเตรียม
และให้ระบุ บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะ
ประกอบคำถามหลายข้อกไ็ด้ หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม  

3. ข้อคำถามใดมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขยีนเพิ่มเตมิในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน  
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเช่ือมโยงไว ้

4. ในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ต้องการไฟล์ใบสมคัรกรณุาดาวน์โหลดไฟล์จาก 
www.kpi.ac.th 

5. ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ได้ที่ 
www.award.kpi.ac.th 

6. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มอืการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” ได้จาก www.kpi.ac.th 

 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
 
ข้อ 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการประชาสัมพนัธ์ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 7.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่าง

การดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชนได้รับทราบ หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร)  

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสาร) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 9.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจดัวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการจัดวางระบบควบคุมภายใน) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
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3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อปท. ในรอบปีที่
ผ่านมา หรือไม ่

 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาส) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในรอบปีที่  
ผ่านมา หรือไม ่ 

 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรบัรู้โครงการ/กิจกรรม)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

6)………………………………..................…………...…............……….…… 
 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 
ข้อ 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือไม่  

   ไม่มี    มี (ระบุวสิัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
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ข้อ 13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย หรือการทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่  

   ไม่ม ี    มี (ระบุวธิีการพัฒนาบุคลากร พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
(เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลาย ทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม ่

   ไมม่ ี    มี (ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเปน็คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และความร่วมมือแบบเป็นทางการใน
ลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรภาคเอกชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  

   มี ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (ระบุวิธีการ และรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการ
เครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………… 

   มี ความร่วมมือแบบเป็นทางการ (MOU) (ระบุวิธีการ และรายชื่อคณะกรรมการ MOU พร้อมแนบ
เอกสาร) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………… 
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 มี อ่ืน ๆ (ระบุวิธีการ และรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………..……………………… 

ข้อ 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ หรือไม่ 
 ไม่ม ี  เป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ (ระบชุื่อสมาคม/ชมรมที่เป็นสมาชิก) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 

 5)..............................................................................................  
ข้อ 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของ

วิชาชีพอื่น ๆ หรือไม่  
 ไม่มี      มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคมของวิชาชีพ  

(ระบุชื่อสมาคม/ชมรมของวิชาชีพที่มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิก) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 

 5)..............................................................................................  
 6)..............................................................................................  
ข้อ 18. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมท้องถิ่นภายในประเทศ หรือไม่  

 ไม่มี   มี การเข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมท้องถิ่นในประเทศ (ระบลุกัษณะกิจกรรม) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 

 5)..............................................................................................  
 6)..............................................................................................  
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ข้อ 19. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ หรือไม่  
 ไม่มี   มีความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศในรปูของการทำแผนงาน หรือโครงการ     

    หรือกิจกรรม ร่วมกัน  
(ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และชื่อองค์กรในต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ)  
(1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม…...................................................................................…….................. 

ร่วมกับองค์กร...……........................................................................................................................... 
(2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม…...................................................................................…….................. 

ร่วมกับองค์กร...……........................................................................................................................... 
 เป็นสมาชิกของสมาคม ชมรมขององค์กรในต่างประเทศ (ระบุชื่อสมาคม/ชมรมที่เปน็สมาชกิ)  

............……………………………………................…………………….................................………………………………………… 
 รูปแบบอื่น ๆ (ระบุรูปแบบความร่วมมือ และชื่อองค์กรในต่างประเทศ)  

……....…………………………………….......................................................................................................................... 
ข้อ 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือไม่  

 ไม่ม ี  มี  จำนวนเครือข่ายของ อปท. ........................................ เครือข่าย  
(ยกตัวอย่างเครือข่าย ระบุชื่อเครือข่ายที่มีการจัดทำฐานข้อมูล รายละเอียดหน่วยงานเครือข่าย และบทบาท
หน้าที่ของเครือข่ายนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร)  

1) ชื่อเครือข่าย......................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย........................................................................................................ 
บทบาทของเครือข่าย…..……………………...........….…………….…………………………................................. 

2) ชื่อเครือข่าย......................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย........................................................................................................ 
บทบาทของเครือข่าย…..……………………...........….…………….…………………………................................. 

3) ชื่อเครือข่าย......................................................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย........................................................................................................ 
บทบาทของเครือข่าย…..……………………...........….…………….…………………………................................. 

ข้อ 21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการ และต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  
หรือไม ่
  ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อเครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ชื่อเครือข่าย. …………..........…………………….……………………..............................................…………….. 
โดยให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. …….....…..........................…..ถึง ปี พ.ศ. ……….................................................. 

2) ชื่อเครือข่าย. …………..............………………….….............................................………………………………… 
โดย อปท..ให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……....................……..ถึง ปี พ.ศ. ………..........…..................................... 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

608 

3) ชื่อเครือข่าย........................……………………............................................………………………………..…….. 
โดยให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……......….........................…..ถึง ปี พ.ศ. ……….................................................. 

4) ชื่อเครือข่าย........................…………………….…………............................................…………………………… 
โดยให้การสนับสนนุตั้งแต่ ปี พ.ศ. ……................................…..ถึง ปี พ.ศ. ……….................................................. 
ข้อ 22 . องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม มีการระดมและ  
บูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรือไม่  

 ไม่ม ี
   มี ระบุสิง่ที่ระดมและบูรณาการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพฒันาชุมชนท้องถิน่ 

1) ระบุทรัพยากรทีบู่รณาการรว่มกัน....................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
2) ระบุทรัพยากรทีบู่รณาการรว่มกัน....................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

3) ระบุทรัพยากรทีบู่รณาการรว่มกัน....................................................................................................... 
หน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
ข้อ 23. เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เข้ามามีบทบาทหรือหน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่  

 ไม่มี       มี ระบุหน่วยงาน และบทบาท/หนา้ที่ที่เข้าร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
1) ระบุหน่วยงาน.................................................................................................................................... 

บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

2) ระบุหน่วยงาน.................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
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3) ระบุหน่วยงาน.................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................... 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
ข้อ 24. การมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม หรือไม่ อย่างไร  
   ไม่มี  
   มี ระบุผลของการมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
รูปธรรม 
  1) ผลที่เกิดขึ้น........................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
  2) ผลที่เกิดขึ้น........................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
  3) ผลที่เกิดขึ้น........................................................................................................................................... 

หน่วยงานที่เข้าร่วม............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
 

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

 
ข้อ 25. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่  
   ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................... 
 วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์.............................................................................................................. 
3) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................... 
 วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์.............................................................................................................. 
3) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................... 
 วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์.............................................................................................................. 
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ข้อ 26. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (เช่น ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่ตก
อยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ 
เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น.................................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น.................................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น.................................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................... 

4) ประเด็น.................................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................... 

ข้อ 27. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง 

บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ 
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน 
การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 
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ข้อ 28. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสวัสดิการของชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

2)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

3)  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………................................................................................................. 
   ผลจากการดำเนินการ ...................................................................................................................... 

ข้อ 29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ และของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทย กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
4)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 30. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อสนับสนุนการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
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1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
4)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 31. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พรอ้มแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
4)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
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หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

 
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
ข้อ 32. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำหรือสนับสนนุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริม
การเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน ในรูปแบบตา่ง ๆ หรือไม่  

 ไม่มี  มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และ 
การติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่าง) 
แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
………………………………………
………………….……………………. 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 
………………………………………
………………….………………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 
………………………………………
………………….………………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ข้อ 33. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
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ข้อ 34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 35. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย 
ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 36. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริ มให้เกิด 
ความหวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
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3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 37. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้
มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3)  ประเด็น............................................................................................................................................. 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

 
หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
 

ข้อ 38. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม (เป็นโครงการที่โดดเด่น เปน็ที่ยอมรบั และเปน็โครงการที่จะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รบัรางวลัฯ แต่หากมีโครงการอ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่  
  ไม่มี   มี (ระบรุายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อคำถามด้านลา่ง พร้อมแนบเอกสารและ

ภาพโครงการ) 
            ** ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ/ เครือข่าย** 
 
 

 ชื่อโครงการ หรือชื่อ
เครือข่าย……………..............………...................................………….………...............................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

• เหตุผลที่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี้เป็นโครงการ/เครือข่ายท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ (ระบุ)…...…................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 

1 
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• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการหรือเครือข่าย (ระบุ)……….....................……....…..............………………… 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

• องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ของท่าน    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ระบุ)...................................................................................................................... 
 ส่วนราชการ (ระบุ)................................................................................................................................................... 
 องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (ระบุ).......................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบนัทางศาสนา, กลุ่มประชาชน, NGO, มูลนิธิ เป็นต้น) (ระบุ)...................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 อื่น ๆ......................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  

• วัตถุประสงค์โครงการ/เครือข่าย...........................………………..............…………………………….....…………………….....…... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 เครือข่ายใหม่   
 เครือข่ายต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ........................................................................................................................ 

• การระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
 งบประมาณ (ระบุแหล่งงบประมาณ วิธีการระดมทุน และจำนวนเงิน) 

แหล่งงบประมาณ........................................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทุน.............................................................................................................................................................. 
จำนวนเงิน................................................บาท  

 บุคลากร (ระบุแหล่งที่มา และ วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร) 
แหล่งที่มาของทรัพยากรบุคลากร.................................................................................................................................. 
วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร..................................................................................................................................... 

 วัสดุอุปกรณ์ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
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 สถานท่ี (ระบุรายละเอียด)........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 องค์ความรู้ (ระบรุายละเอียด).................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

• ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่ายและความรับผดิชอบ) 
(1) ระบุช่ือเครือข่าย...................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
(2) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
(3) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการ

ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสรจ็เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะไดร้ับคือ.................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/เครือข่าย 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 

ชื่อโครงการ หรือชื่อ

เครือข่าย……………..............………...................................………….………...............................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
• เหตุผลที่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี้เป็นโครงการ/เครือข่ายท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ (ระบุ)…......................................... 
.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการหรือเครือข่าย (ระบุ)………….................……....…..............………………… 
.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบ)ุ................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
• องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ของท่าน    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ระบุ)..................................................................................................................... 
 ส่วนราชการ (ระบุ).................................................................................................................................................. 
 องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (ระบุ)......................................... 

............................................................................................................................................................................................ 
 ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบนัทางศาสนา, กลุ่มประชาชน, NGO, มูลนิธิ เป็นต้น) (ระบุ)...................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
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 อื่น ๆ........................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................  
• วัตถุประสงค์โครงการ/เครือข่าย ................................... ………..............…………..……………………………………….....…... 
.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................  
• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ.............................................................................................................................. 

 เครือข่ายใหม่   
 เครือข่ายต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ....................................................................................................................... 

• การระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
 งบประมาณ (ระบุแหล่งงบประมาณ วิธีการระดมทุน และจำนวนเงิน) 

แหล่งงบประมาณ........................................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทุน.............................................................................................................................................................. 
จำนวนเงิน................................................บาท  

 บุคลากร (ระบุแหล่งที่มา และ วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร) 
แหล่งที่มาของทรัพยากรบุคลากร................................................................................................................................... 
วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร...................................................................................................................................... 

 วัสดุอุปกรณ์ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 สถานท่ี (ระบุรายละเอียด)........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 องค์ความรู้ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 

 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

• ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่ายและความรับผดิชอบ) 
(1) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
(2) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
(3) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
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• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการ

ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรยีบร้อยแล้วยังไม่แล้วเสรจ็ แต่คาดว่าผลที่จะได้รบั คือ.................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี

 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/เครือข่าย 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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ชื่อโครงการ หรือชื่อ 
 

เครือข่าย……………..............………...................................………….………...............................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี้เป็นโครงการ/เครือข่ายท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ (ระบุ)…...…................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการหรือเครือข่าย (ระบุ)……........................……....…..............………………… 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

• องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ของท่าน    
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (ระบุ)....................................................................................................................... 
 ส่วนราชการ (ระบุ)................................................................................................................................................... 
 องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (ระบุ).......................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบนัทางศาสนา, กลุ่มประชาชน, NGO, มูลนิธิ เป็นต้น) (ระบุ)...................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 อื่น ๆ........................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................  

• วัตถุประสงค์โครงการ/เครือข่าย.......................................………..............……………………………………………….........…... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 เครือข่ายใหม่   
 เครือข่ายต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ........................................................................................................................ 

• การระดมทรัพยากรท่ีใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)  
 งบประมาณ (ระบุแหล่งงบประมาณ วิธีการระดมทุน และจำนวนเงิน) 

แหล่งงบประมาณ.......................................................................................................................................................... 
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วิธีการระดมทุน.............................................................................................................................................................. 
จำนวนเงิน................................................บาท  

 บุคลากร (ระบุแหล่งที่มา และ วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร) 
แหล่งที่มาของทรัพยากรบุคลากร................................................................................................................................. 
วิธีการระดมทรัพยากรบุคลากร..................................................................................................................................... 

 วัสดุอุปกรณ์ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 

 สถานท่ี (ระบุรายละเอียด)....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

 องค์ความรู้ (ระบรุายละเอียด)................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 

 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

• ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของเครือข่าย (ระบุชื่อเครือข่ายและความรับผดิชอบ) 
(1) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
(2) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 
(3) ระบุช่ือเครือข่าย....................................................................................................................................................... 
ความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เขา้ร่วม......................................................................................................................... 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการ

ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผลการ
ดำเนินงาน)........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 โครงการ/เครือข่ายแล้วเสร็จเป็นที่เรยีบร้อยแล้วยังไม่แล้วเสรจ็ แต่คาดว่าผลที่จะได้รับคือ..................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
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 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/เครือข่าย 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
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** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” 

ได้จาก www.kpi.ac.th ** 

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ของท่าน  

 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า  
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แตไ่ม่เคยได้รบัโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย  

  ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 
 
 
 
 

 
 

•  

 
 

ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ...........................................................ตำแหนง่....................................................... 
โทรศัพท์........................................โทรสาร.............................................มือถือ...................................................... 
อีเมล ...................................................................................................................................................................... 
การส่งใบสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้  
1. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้ที่ www. award.kpi.ac.th  
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรปูแบบไฟล์ PDF เทา่นัน้ มาทางอีเมล kpiawards@gmail.com หรือ 
3. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรปูแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย ์หรือ 
 ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที ่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02- 143-8175  
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 64”) 
 
 

 

 
 

** หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารหลักฐานทุกข้อ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตดัสทิธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 
และข้าพเจ้ายอมรับว่าการตดัสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสดุ 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
                             (...............................................................) 
          ตำแหน่ง............................................................ 
                 วันท่ี ............../ ................../ ................. 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. หรือ ปลัด เท่าน้ัน 
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ภาคผนวกที่ 5 

    โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

       ใบสมัคร “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 
ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด……………………………………………………………......................................................... 
ข้อ 2. สถานที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 เลขท่ี….…….หมู่ที่…...….ถนน……............…..…...……ตำบล……..........…..…......…..……อำเภอ……………............…… 
 จังหวัด……….......…...................รหสัไปรษณีย์……..…......…….โทรศัพท์….…..…....…………โทรสาร…….…............…… 
ข้อ 3. จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด…………………………………..……………คน 
ข้อ 4. พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด……................……ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมจำนวน………............…อำเภอ 
ข้อ 5.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ไม่รวมเงินอุดหนุน,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)…..............…… บาท 
 และรายได้จากเงินอุดหนุน……...........................………บาท 
 
 
 
 
 
 
 

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการปฏิบตัิงานของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.

2563 ถึง 30 ก.ย.2564) และใหส้่งใบสมัครภายใน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไปยังสถาบัน
พระปกเกลา้ ตามที่อยู่ท้ายใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบตามทีร่ะบไุว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคญัต่อการพจิารณา โปรดจดัเตรียม
และให้ระบุ บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะ
ประกอบคำถามหลายข้อกไ็ด้ หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม  

3. ข้อคำถามใดมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขยีนเพิ่มเตมิในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน  
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเช่ือมโยงไว ้

4. ในกรณี อบจ. ต้องการไฟล์ใบสมัครกรณุาดาวน์โหลดไฟล์จาก www.kpi.ac.th 
5. ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ได้ที่ 

www.award.kpi.ac.th 
6. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มอืการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” ได้จาก www.kpi.ac.th 
 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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 ข้อ 6. อบจ. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อบจ. ให้ประชาชนทราบ หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการประชาสัมพนัธ์ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 7.  อบจ. มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการดำเนินการให้
ประชาชน/ กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้รับทราบ หรือไม่  

 ไม่ม ี    มี (ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 8. อบจ. แจ้งผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสาร) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 9. อบจ. ได้ดำเนินการจดัวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการจัดวางระบบควบคุมภายใน) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 

หมวดที่ 1 ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 
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5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 10. อบจ. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบจ. ในรอบปีที่ผ่านมา หรือไม่ 
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาส) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 11. อบจ. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรูโ้ครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรบัรู้โครงการ/กิจกรรม)  

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

 
 
 
ข้อ 12. อบจ. มีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

   ไม่มี    มี (ระบุวสิัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5)..............................................................................................  
 
 
 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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ข้อ 13. อบจ. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม (เช่น กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม ่ 

   ไม่ม ี   มี (ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเปน็คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5)..............................................................................................  

ข้อ 14. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม หรือไม่  

   ไมม่ ี    มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 15. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง หรือไม่ 

   ไม่ม ี    มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 16. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ หรือไม ่

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
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5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 17. อบจ. มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร หรือไม ่

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 18. จากตัวชี้วัดที่ 14-17 อบจ. มีการนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมใน
สังคม หรือไม่ 

   ไมม่ ี  มี (ระบุฐานข้อมูลทีน่ำมาพฒันาเป็นโครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมใน       
    สังคม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ชื่อฐานข้อมูล..............................................................................................................................................  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นำฐานขอ้มูลมาพัฒนาต่อยอด............................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
2) ชื่อฐานข้อมูล..............................................................................................................................................  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นำฐานขอ้มูลมาพัฒนาต่อยอด............................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
3) ชื่อฐานข้อมูล..............................................................................................................................................  
 ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นำฐานขอ้มูลมาพัฒนาต่อยอด............................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 
ข้อ 19. อบจ. มีการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่นที่ทำงานด้านความเหลื่อมล้ำ เพื่อ
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ หรือไม่  
   ไม่ม ี   มี (ระบปุระเด็นศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย พร้อมแนบเอกสาร)  

1) ประเด็น…………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
    หน่วยงาน………………………………………….................................................................................................... 
2) ประเด็น…………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
    หน่วยงาน………………………………………….................................................................................................... 
3) ประเด็น…………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
    หน่วยงาน………………………………………….................................................................................................... 
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ข้อ 20. อบจ. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับ
การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ 

 ไม่มี    มี (ระบปุระเด็นทีพ่ัฒนาบุคลากร พร้อมแนบเอกสาร) 
1) ประเด็น............................................................................................................................................... 
2) ประเด็น................................................................................................................................................  
3) ประเด็น................................................................................................................................................  

ข้อ 21. อบจ. มีกลไกหรือคณะทำงานเพื่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็น
การเฉพาะ หรือไม่  

 ไม่มี    มี (ระบุกลไก/หรือคณะทำงาน พร้อมแนบเอกสาร) 
1) กลไก/คณะทำงาน................................................................................................................................ 
2) กลไก/คณะทำงาน................................................................................................................................ 
3) กลไก/คณะทำงาน................................................................................................................................ 

ข้อ 22. อบจ. มีการตั้งหน่วยบริการภายในของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา/ติดตามการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

 ไม่มี    มี (ระบชุื่อหน่วยบริการภายใน) 
1) ชื่อหน่วยบริการภายใน......................................................................................................................... 
2) ชื่อหน่วยบริการภายใน......................................................................................................................... 
3) ชื่อหน่วยบริการภายใน......................................................................................................................... 

ข้อ 23. อบจ. มีตำแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น หรือมีอาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

 ไม่ม ี      มี (ระบุตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมและลด   
 ความเหลื่อมล้ำ ในสังคม พร้อมแนบเอกสาร)  

1) ตำแหน่ง…….............................................................................................................................................. 
บทบาทหนา้ที่...........................…….......................................................................................................... 

2) ตำแหน่ง…….............................................................................................................................................. 
บทบาทหนา้ที่...........................…….......................................................................................................... 

3) ตำแหน่ง…….............................................................................................................................................. 
บทบาทหนา้ที่...........................…….......................................................................................................... 

ข้อ 24. อบจ. เข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการดำเนินการ
เกี่ยวกับ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

 ไม่ม ี   มี (ระบปุระเด็น และ หน่วยงานที่ อบจ. เข้าไปมสี่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร)  
1) ประเด็น…………………………………………………………………………………………..……..………………………………….. 
    หน่วยงาน………………………………………….................................................................................................... 
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2) ประเด็น…………………………………………………………………………………..………..……………………………………….. 
    หน่วยงาน………………………………………….................................................................................................... 
3) ประเด็น…………………………………………………………………………………………..…………………………………..…….. 
    หน่วยงาน………………………………………….................................................................................................... 

ข้อ 25. อบจ. มีช่องทางและกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา 
ความเท่าเทียมทางเพศ การมีอาชีพ-การมีรายได้ ฯลฯ หรือไม่ อย่างไร 

 ไม่ม ี   มี ระบุประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ และช่องทางหรือกระบวนการที่ อบจ.ดำเนินการ 
1) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ............................................................................................................ 

    ช่องทางหรือกระบวนการที่ อบจ.ดำเนินการ.......................……..................................................... 

2) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ............................................................................................................ 

    ช่องทางหรือกระบวนการที่ อบจ.ดำเนินการ.......................……..................................................... 

3) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ............................................................................................................ 

    ช่องทางหรือกระบวนการที่ อบจ.ดำเนินการ.......................……..................................................... 

ข้อ 26. อบจ. มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น สถิติของผล
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ การเกิดกลุ่ม/เกิด 
การรวมตัว การเพิ่มข้ึนการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น หรือไม่ อย่างไร 

 ไม่ม ี    มี ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
1) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : …….............................................................................................................. 

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น.................................................….............................................................................. 
2) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : …….............................................................................................................. 

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น.................................................….............................................................................. 
3) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : …….............................................................................................................. 

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น.................................................….............................................................................. 

 
 

 
3.1 การจัดทำโครงการเพ่ือการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
ข้อ 27. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่สนบัสนนุ) 

1) ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………..........……………………………..………………………………………...
งบประมาณทีส่นบัสนนุ…………………...............................................................บาท 

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
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2) ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………..........……………………………..………………………………………...
งบประมาณทีส่นบัสนนุ…………………...............................................................บาท 

3) ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………..........……………………………..………………………………………...
งบประมาณทีส่นบัสนนุ…………………...............................................................บาท 

ข้อ 28. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม
ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร งบประมาณใน
การดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสารประกอบ) 
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....……………………………..……………………………………….............. 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....……………………………..……………………………………….............. 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....……………………………..……………………………………….............. 

ข้อ 29. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ “การเคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่

ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 30. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเองและแนะนำให้ผู้อื่น
รู้จักสิทธิของตนเอง” หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
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ข้อ 31. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การลดความรุนแรง (เช่น การไม่บูลลี่ (Bully) 
การรังแกผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และความรุนแรง ส่งผลกระทบทางจิตใจ การลดความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ) 
หรือไม ่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 32. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การสื่อสารทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น” หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
 

3.2 การจัดทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ  
ข้อ 33. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง (เช่น การใช้กฎหมาย

และอำนาจในการบริหารจัดการที่เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่
เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น) หรือไม ่ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
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ข้อ 34. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม (เช่น การเคารพ 
ความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพื่อส่วนรวม  
การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองมากกว่าการสงเคราะห์ประชาชน การจัดสวัสดิการสังคม การดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 35. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ (เช่น  
การช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและ
ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จ
ในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 

ข้อ 36. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม (เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม การปรับสภาพแวดล้อม
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม............................................................................................................ 
 ผลจากการดำเนินการ...................................................................................................................... 
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3.3 การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 37. อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูล ที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ใน

การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 
 1) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................ 

วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ .......................................................................................................... 
 2) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................ 

วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ .......................................................................................................... 
 3) ชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ : ........................................................................................................................ 

วิธีการนำข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ .......................................................................................................... 

ข้อ 38. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหาร
จัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล และยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ธนาคาร
พันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 39. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน 
(เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 
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2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 40. อบจ. มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิ

ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของ
ชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ตา่ง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 41. อบจ. มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 
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ข้อ 42 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่
เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

 

 
 
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 

ข้อ 43. อบจ. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพ
ของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่  
  ไม่มี  มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และ 
การติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)  
 

แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
………………………………………
………………….…………………… 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 
………………………………………
………………….…………………... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 
………………………………………
………………….…………………... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

 

หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
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4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ข้อ 44. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
ข้อ 45. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
ข้อ 46. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
ข้อ 47. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
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  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 48. อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………………..……………....……………………………… 

ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
 

 
ข้อ 49. อบจ. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (เป็นโครงการที่โดด
เด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่จะได้รับรางวัล แต่หากมี
โครงการอ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่  
  ไม่มี     มี (ระบุ รายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสาร

และภาพโครงการ) 
** ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 แผนงาน หรือโครงการ 

/ กิจกรรม** 
ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
(1) เน้นการพัฒนาที่มุ่ง “การเป็นชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐาน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้
เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย 

(2) เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนา
มาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนเป็นหลักสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะ
วิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับบริการที่สามารถทั่วถึง  

(3) เน้นกิจกรรม โครงการที่มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดย 
การทำงานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้  

หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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(4) เน้นการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสิทธิบริการ ทำให้ผู้เปราะบาง 
เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย 
เป็นต้น  

(5) โครงการควรจะพัฒนาการจากฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ท่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำ
ต่างๆ ในสังคม 
 
 

ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
............………...................................………….………...............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

•  ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม

........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนีเ้ป็นแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ 
(ระบุ)…...…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม (ระบุ) 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  

• ที่มา/ความสำคญั (ระบุ) 

.......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 อบจ.ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์โครงการ........................................................…...................………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 โครงการใหม่   
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ....................................................................................................................... 
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• รูปแบบการดำเนินงาน......................................……………….................………..………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบรอ้ยและบรรลตุามวตัถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน).......... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นทีเ่รียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการเนนิงาน).............. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะได้รับคือ.................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนการดำเนินโครงการ หลังการดำเนินโครงการ 
ผลเชิงสถติ ิ ................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 
ผลเชิง
คุณภาพ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

............................................................................... 

............................................................................... 

 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
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 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
............………...................................………….………...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนีเ้ป็นแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ 
(ระบุ)…...…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม (ระบุ) 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................  

• ที่มา/ความสำคญั (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 อบจ.ของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  
 

2 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
643 

• วัตถุประสงค์โครงการ........................................................……………………………………...........……………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 โครงการใหม่   
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ.............................................................................................................................. 

• รูปแบบการดำเนินงาน............................................………………..............………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเปน็ที่เรยีบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน).......................... 

......................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................... 
 โครงการแลว้เสร็จเป็นที่เรยีบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผลการเนินงาน)................................ 

......................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 โครงการยังไมแ่ลว้เสรจ็ แต่คาดว่าผลที่จะได้รบัคือ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนการดำเนินโครงการ หลังการดำเนินโครงการ 
ผลเชิงสถติ ิ ............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
ผลเชิง
คุณภาพ 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
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• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 
 ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
............………...................................………….………...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

• ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนีเ้ป็นแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ 
(ระบุ)…...…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
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• ที่มา/ความสำคญั (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
  อบจ.ของท่าน  

 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์โครงการ.............................................................................………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ.............................................................................................................................. 
 โครงการใหม่   
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ...................................................................................................................... 

• รูปแบบการดำเนินงาน........................................................ ……..............………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน)......... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................ 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นทีเ่รียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการเนนิงาน)............. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะได้รับคือ.................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
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• ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนการดำเนินโครงการ หลังการดำเนินโครงการ 

ผลเชิงสถติ ิ ............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
ผลเชิง
คุณภาพ 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 
 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................  
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** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” 

ได้จาก www.kpi.ac.th ** 

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) อบจ.ของท่าน  

 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า  
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แตไ่ม่เคยได้รบัโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย  

  ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 
 
 
 
 

 
 

•  

 
 

ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ............................................................ตำแหนง่....................................................... 
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................................มือถือ...................................................... 
อีเมล ....................................................................................................................................................................... 

การส่งใบสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้  
1. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้ที่ www. award.kpi.ac.th  
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรปูแบบไฟล์ PDF เทา่นัน้ มาทางอีเมล kpiawards@gmail.com หรือ 
3. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรปูแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย ์หรือ 
 ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที ่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02- 143-8175  
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 64”) 
 
 

 

 
** หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารหลักฐานทุกข้อ เพ่ือประกอบการพิจารณา

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตดัสทิธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 
และข้าพเจ้ายอมรับว่าการตดัสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสดุ 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
                 (...............................................................) 
         ตำแหน่ง............................................................ 
                วันท่ี ............../ ................../ ................. 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกอบจ. หรือ ปลัด เท่าน้ัน 
 

http://www.kpi.ac.th/
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ภาคผนวกที ่6 

โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

    ใบสมัคร “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 

ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่……………………………………………………………......................................................... 
  เทศบาล..........................  ตำบล….....................…….  เมือง…........………...………  นคร……….......………… 
  องค์การบริหารส่วนตำบล……………………………………………..…………….……........................................................ 
  เมืองพัทยา 
ข้อ 2. สถานที่ต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เลขท่ี….…….หมู่ที่…...….ถนน……….…......…..…...……ตำบล……..........…..…......…..……อำเภอ………...................…… 
 จังหวัด……….......................รหัสไปรษณีย์……..…......…….โทรศัพท์….……..…....…………โทรสาร……...................…… 
ข้อ 3. จำนวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………..……………คน 
ข้อ 4. พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…..............……ตารางกิโลเมตร ครอบคลมุจำนวน…….......…หมูบ่้าน/ชุมชน 
ข้อ 5.  รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไมร่วมเงินอุดหนุน,เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)……...........……บาท 
 และรายได้จากเงินอุดหนุน……...........................………บาท 
 
 
 
 

คำชี้แจง 
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ใหใ้ช้ข้อมูลและผลการปฏิบตัิงานของปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันท่ี 1 ต.ค.

2563 ถึง 30 ก.ย.2564) และให้ส่งใบสมัครภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ไปยังสถาบันพระปกเกล้า 
ตามที่อยู่ท้ายใบสมัคร 

2. เอกสารประกอบตามทีร่ะบไุว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคญัต่อการพจิารณา โปรดจดัเตรียม
และให้ระบุ บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะ
ประกอบคำถามหลายข้อกไ็ด้ หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม  

3. ข้อคำถามใดมีพื้นท่ีไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขยีนเพิ่มเตมิในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน  
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเช่ือมโยงไว ้

4. ในกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ต้องการไฟล์ใบสมคัรกรณุาดาวน์โหลดไฟล์จาก 
www.kpi.ac.th 

5. ท่านสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกสไ์ฟล์ ได้ที่ 
www.award.kpi.ac.th 

6. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มอืการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” ได้จาก www.kpi.ac.th 

 
 
 

 

http://www.kpi.ac.th/
http://www.kpi.ac.th/
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ข้อ 6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการประชาสัมพนัธ์ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่าง

การดำเนินการให้ประชาชน/ กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้รับทราบ หรือไม่  
 ไม่ม ี    มี (ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร)  

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบ หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสาร) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 9.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง หรือไม่  
 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการจัดวางระบบควบคุมภายใน) 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 

หมวดที่ 1 ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 
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3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมา หรือไม่ 

 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการเปิดโอกาส) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในรอบปีที่
ผ่านมา หรือไม ่ 

 ไม่ม ี   มี (ระบุวิธีการให้ประชาชนรบัรู้โครงการ/กิจกรรม)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

 
 
 
ข้อ 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับ 
การเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

   ไม่มี    มี (ระบุวสิัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5)..............................................................................................  

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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ข้อ 13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะกรรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจาก
หลากหลายกลุ่ม (เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ)  
หรือไม ่ 

   ไม่ม ี    มี (ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเปน็คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร)  
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5)..............................................................................................  

ข้อ 14. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็น
ธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม หรือไม่  

   ไมม่ ี    มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 15. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็น
ธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง หรือไม่ 

   ไม่ม ี   มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมแนบเอกสาร) 
1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 16. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็น
ธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ หรือไม่ 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
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3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็น
ธรรมและความเหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร หรือไม่ 

1).............................................................................................. 
2).............................................................................................. 
3).............................................................................................. 
4).............................................................................................. 
5).............................................................................................. 
6).............................................................................................. 

ข้อ 18. จากตัวชี้วัดที่ 14-17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/
กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม หรือไม่ 

  ไมม่ ี  มี (ระบุฐานข้อมูลทีน่ำมาพฒันาเป็นโครงการ/กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม     
    พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ชื่อฐานข้อมูล........................................................................................................................................  
     ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นำฐานข้อมูลมาพัฒนาต่อยอด........................................................................ 

2) ชื่อฐานข้อมูล........................................................................................................................................  
     ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นำฐานข้อมูลมาพัฒนาต่อยอด........................................................................ 

3) ชื่อฐานข้อมูล........................................................................................................................................  
     ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่นำฐานข้อมูลมาพัฒนาต่อยอด........................................................................ 

ข้อ 19. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการศึกษาวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่นที่ทำงานด้าน
ความเหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบปุระเด็นศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย พร้อมแนบเอกสาร)  
1) ประเด็น……………………...................……………………………………………..………………………………………... 

หน่วยงาน………………………………….................................................................................................... 
2) ประเด็น……………………...................……………………………………………..………………………………………... 

หน่วยงาน………………………………….................................................................................................... 
3) ประเด็น……………………...................……………………………………………..………………………………………... 

หน่วยงาน………………………………….................................................................................................... 
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ข้อ 20. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่างชัดเจน หรือไม่ 

 ไม่มี    มี (ระบปุระเด็นทีพ่ัฒนาบุคลากร พร้อมแนบเอกสาร) 
1) ประเด็น................................................................................................................................................ 
2) ประเด็น................................................................................................................................................  
3) ประเด็น................................................................................................................................................  

ข้อ 21. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกลไกหรือคณะทำงานเพื่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคมเป็นการเฉพาะ หรือไม่  

 ไม่มี    มี (ระบุกลไก/หรือคณะทำงาน พร้อมแนบเอกสาร) 
1) กลไก/คณะทำงาน................................................................................................................................ 
2) กลไก/คณะทำงาน................................................................................................................................ 
3) กลไก/คณะทำงาน................................................................................................................................ 

ข้อ 22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการตั้งหน่วยบริการภายในของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา/ติดตาม
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

 ไม่มี     มี (ระบชุื่อหน่วยบริการภายใน) 
1) ชื่อหน่วยบริการภายใน......................................................................................................................... 
2) ชื่อหน่วยบริการภายใน......................................................................................................................... 
3) ชื่อหน่วยบริการภายใน......................................................................................................................... 

ข้อ 23. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตำแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น หรือมีอาสาสมัครที่เข้ามา
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

 ไม่ม ี      มี (ระบุตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความเป็นธรรมและลด 
   ความเหลื่อมล้ำ ในสังคม พรอ้มแนบเอกสาร)  

1) ตำแหน่ง……......................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ที่.......................…........................................................................................................... 

2) ตำแหน่ง……......................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ที่.......................…........................................................................................................... 

3) ตำแหน่ง……......................................................................................................................................... 
บทบาทหนา้ที่.......................…........................................................................................................... 
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ข้อ 24. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ใน
การดำเนินการเกี่ยวกับ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  

 ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น และ หน่วยงานที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีสว่นร่วม    
    พร้อมแนบเอกสาร)  

1) ประเด็น…………………………………………………..............……………………..………………………………………... 
หน่วยงาน…………………………………………............................................................................................. 

2) ประเด็น…………………………………………………..............……………………..………………………………………... 
หน่วยงาน…………………………………………............................................................................................. 

3) ประเด็น…………………………………………………..............……………………..………………………………………... 
หน่วยงาน…………………………………………............................................................................................. 

ข้อ 25. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีช่องทางและกระบวนการที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ การมีอาชีพ-การมีรายได้ ฯลฯ หรือไม่ อย่างไร 
  ไม่ม ี  มี ระบุประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ และช่องทางหรือกระบวนการที่ องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
1) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ……...................................................................................................... 

ช่องทางหรือกระบวนการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ.......................……............... 
2) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ……...................................................................................................... 

ช่องทางหรือกระบวนการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ.......................……............... 
3) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ……...................................................................................................... 

ช่องทางหรือกระบวนการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ.......................……............... 

ข้อ 26. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม เช่น สถิติของผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ 
การเกิดกลุ่ม/เกิดการรวมตัว การเพิ่มขึ้นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น  หรือไม่ 

อย่างไร 

  ไม่ม ี    มี ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
1) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ……..................................................................................................... 

    ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น...................................... ….............................................................................. 
1) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ……..................................................................................................... 

    ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น...................................... ….............................................................................. 
1) ประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ : ……..................................................................................................... 

    ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น...................................... ….............................................................................. 
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3.1 การจัดทำโครงการเพ่ือการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น 
ข้อ 27. ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณที่สนบัสนนุ) 

1) ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....……………………………..………………………………………...
งบประมาณทีส่นบัสนนุ…………………...............................................................บาท 

2) ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....……………………………..………………………………………...
งบประมาณทีส่นบัสนนุ…………………...............................................................บาท 

3) ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....……………………………..………………………………………...
งบประมาณทีส่นบัสนนุ…………………...............................................................บาท 

ข้อ 28. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากร งบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือไม่  

   ไม่ม ี   มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสารประกอบ) 
1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ……………....…………………………..……………………………………….............. 
2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………....……………………………..……………………………………….............. 
3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………....……………………………..……………………………………….............. 

ข้อ 29. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับ “การเคารพสิทธิของ

กันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น” หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 30. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเอง
และแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักสิทธิของตนเอง” หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
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2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 31. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การลดความรุนแรง 
(เช่น การไม่บูลลี่ (Bully) การรังแกผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และความรุนแรง ส่งผลกระทบทางจิตใจ การลดความ
รุนแรงในครอบครัว ฯลฯ) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 32. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับ “การสื่อสารทางสังคม

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น” หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

 
3.2 การจัดทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ  
ข้อ 33. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติ
การเมือง (เช่น การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการที่เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพื่อความเป็น
ธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ่ม เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
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2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
สังคม (เช่น การเคารพความแตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและ
จิตสำนึกส่วนตัวเพื่อส่วนรวม การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการ
ต่าง ๆ ที่เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองมากกว่าการสงเคราะห์
ประชาชน การจัดสวัสดิการสังคม การดูแลและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น)  หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 35. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง

เศรษฐกิจ (เช่น การช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะวิกฤต 
การสำรวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็นต้น)  หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 
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ข้อ 36. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทาง
ทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม การปรับ
สภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่
ชัดเจน 
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

 
3.3 การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 37. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำฐานข้อมูล ที่สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบชุื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 

1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม.............................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ........................................................................................................................ 

ข้อ 38. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครอง 
บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ
จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่ 
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 
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2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 39. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

ระบบสวัสดิการของชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่ม
เปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 40. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์

ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตใน
สังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 
 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

660 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 41. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

ข้อ 42 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบปุระเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

1) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

2) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 

3) ประเด็น................................................................................................................................................... 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม .................................................................................................................. 
ผลจากการดำเนินการ ........................................................................................................................... 
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4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร 
ข้อ 43. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่  
  ไม่มี  มี (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และ 
การติดตามผล พร้อมแนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)  
 

แผนงาน / โครงการ/ 
กิจกรรม 

ประเด็นที่สง่เสริม ผลการดำเนินงาน การติดตามผล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
………………………………………
………………….……………………. 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 
………………………………………
………………….………………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 
………………………………………
………………….………………….... 

  ( ) มี (ระบุวธิีการติดตามผล) 
( ) ไม่ม ี

 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) 
ข้อ 44. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม 
และศีลธรรมของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
 
 

หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

662 

ข้อ 45. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้าน
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...………..…………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......……...…………..…………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………..…………..…………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
ข้อ 46. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมความมีวินัย 
ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
ข้อ 47. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความ
หวงแหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันหรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
ข้อ 48. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้
มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่  
  ไม่ม ี  มี (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 
  1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 

ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
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  2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 

  3) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม …………………………......………...…………..………………………………………… 
ผลจากการดำเนินการ......................................................................................................................... 
 

 
 
 

ข้อ 49. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่านเข้ารอบที่
จะได้รับรางวัล แต่หากมีโครงการอ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่  
  ไม่มี   มี (ระบุ รายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและ
ภาพโครงการ) 

** ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 แผนงาน หรือโครงการ 
/ กิจกรรม** 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น 
(1) เน้นการพัฒนาที่มุ่ง “การเป็นชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐาน

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้
เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย 

(2) เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนา
มาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนเป็นหลักสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะ
วิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับบริการที่สามารถทั่วถึง  

(3) เน้นกิจกรรม โครงการที่มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดย  
การทำงานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้  

(4) เน้นการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสิทธิบริการ ทำให้ผู้เปราะบาง 
เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย 
เป็นต้น  

โครงการควรจะพัฒนาการจากฐานข้อมูลที่สะท้อนสถานการณ์ท ี่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำ 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
............………...................................………….………...............................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  

• ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนีเ้ป็นแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ 
(ระบุ)…...…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ที่มา/ความสำคญั (ระบุ) ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ)................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์โครงการ..............................................................................………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุ)............................................................................................................................... 
 โครงการใหม่   
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ........................................................................................................................ 

• รูปแบบการดำเนินงาน.............................................………………..............………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
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• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบรอ้ยและบรรลตุามวตัถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน).......... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นทีเ่รียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการเนนิงาน).............. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะได้รับคือ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนการดำเนินโครงการ หลังการดำเนินโครงการ 
ผลเชิงสถติ ิ .......................................................................... 

.......................................................................... 

......................................................................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

ผลเชิงคณุภาพ ........................................................................ 
....................................................................... 
....................................................................... 
....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

...................................................................... 
 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
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 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด)................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 

 

         ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
............………...................................………….………...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

• ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนีเ้ป็นแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ 
(ระบุ)…...…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคญั (ระบุ) ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  
 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................  

• วัตถุประสงค์โครงการ..............................................................................………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  
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• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ.............................................................................................................................. 
 โครงการใหม่   
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ....................................................................................................................... 

• รูปแบบการดำเนินงาน........................................................………………....…………………………………....................…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเปน็ท่ีเรียบรอ้ยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน).......... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบรอ้ย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ระบุรายละเอียดผลการเนินงาน).............. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการยังไม่แล้วเสรจ็ แต่คาดว่าผลที่จะได้รบัคือ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนการดำเนินโครงการ หลังการดำเนินโครงการ 

ผลเชิงสถติ ิ .................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

ผลเชิง
คุณภาพ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)........................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด).................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
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 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)........................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร).......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 

          ชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
............………...................................………….………...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 

• ฐานข้อมูลที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
.............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

• เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมนีเ้ป็นแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ท่ีโดดเด่นเป็นเลิศ 
(ระบุ)…...…...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคม (ระบุ) 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ที่มา/ความสำคญั (ระบุ) ............................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผู้ริเร่ิมดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  

 
 

3 
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 ภาคส่วนอ่ืน (ระบุ).................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................. 

• วัตถุประสงค์โครงการ................................................ ……………..............………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................  

• ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบ)ุ............................................................................................................................... 
 โครงการใหม่   
 โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ........................................................................................................................ 

• รูปแบบการดำเนินงาน.............................................………………..............………………………………………………….....…..... 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

• ผลการดำเนินงาน 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นท่ีเรียบรอ้ยและบรรลตุามวตัถุประสงค์ครบถ้วน (ระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน).......... 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการแล้วเสร็จเป็นทีเ่รียบรอ้ย และบรรลุวตัถุประสงค์บางประการ (ระบรุายละเอียดผลการเนนิงาน).............. 

.............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. 
 โครงการยังไม่แล้วเสร็จ แต่คาดว่าผลที่จะได้รับคือ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

• ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรม 
ผลสัมฤทธิ ์ ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 

ก่อนการดำเนินโครงการ หลังการดำเนินโครงการ 
ผลเชิงสถติ ิ .................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

ผลเชิง
คุณภาพ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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• การประเมินผลการดำเนินงาน 
 ไม่ม ี
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (ระบรุายละเอยีด)....................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ระบรุายละเอียด)................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (ระบุรายละเอียด)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (ระบุรายละเอียด).............................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (แนบเอกสาร)......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มี อ่ืน ๆ ได้แก่ (ระบรุายละเอยีด).................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................. 

• การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียด)............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (ระบุรายละเอียด).................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 มีการดำเนินงานต่อเนื่อง (ระบรุายละเอียด)............................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................   
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** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565” 

ได้จาก www.kpi.ac.th ** 

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน 
ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน  

 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า  
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
 เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แตไ่ม่เคยได้รบัโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย  

  ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นคร้ังแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

 
 
 
 
 

 
 

•  

 
 

ผู้ประสานงาน/ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ .............................................................ตำแหนง่...................................................... 
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................................มือถือ...................................................... 
อีเมล ...................................................................................................................................................................... 

การส่งใบสมัคร 
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 
ท่านสามารถเลือกวิธีการส่งใบสมัครและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้  
1. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบเอกสารประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ได้ที่ www. award.kpi.ac.th  
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานในรปูแบบไฟล์ PDF เทา่นัน้ มาทางอีเมล kpiawards@gmail.com หรือ 
3. ส่งใบสมัครและหลักฐาน ในรปูแบบเอกสาร มาทางไปรษณีย ์หรือ 
 ส่งใบสมัครและบันทึกหลักฐานเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF ลง Thumb Drive มาทางไปรษณีย์ส่งมาที ่
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9566-70 โทรสาร 02- 143-8175  
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 64”) 
 
 

 

 
** หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารหลักฐานทุกข้อ เพ่ือประกอ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุ
ข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตดัสทิธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า 
และข้าพเจ้ายอมรับว่าการตดัสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสดุ 
 

ลงช่ือ ................................................................. 
        (...............................................................) 
           ตำแหน่ง............................................................ 
                   วันท่ี ............../ ................../ ................. 
 

หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ปลัด เท่าน้ัน 
 

http://www.kpi.ac.th/
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ภาคผนวกที่ 7 
เกณฑ์การให้คะแนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
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การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2565 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

หมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ***คะแนนเต็ม 20 คะแนน*** 
ข้อ 6 อบจ. ม ีว ิส ัยท ัศน ์ /พ ันธก ิจ/นโยบาย/

ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หรือไม่  

ว ิ ส ั ย ท ั ศ น ์ / พ ั น ธ ก ิ จ /
น โยบาย/ย ุทธศาสตร์ /
แผนงานการพัฒนาท้องถิ่น
ที่เก่ียวข้องกับความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงานการพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกี ่ยวข้องกับความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3) มี วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน  
4) แนบเอกสารครบ 

0 
 
 
1 
 
 
1 
2 

 
 
 
 
 
 

ข้อ 6 คะแนนเต็ม 4 
คะแนน 

ข้อ 7 ในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบจ . ได ้ เป ิ ด โอกาส ให ้หน ่ วยราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามีส่วน
ร่วมในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือไม่  

เปิดโอกาสให้หน่วยราชการ 
ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ ภ า ค
ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมใน
ก า ร จ ั ด ท ำ ห ร ื อ ป รั บ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ  
2) มี ระบุวิธีการเปิดโอกาส  
2.1) วิธีการ; การประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 

ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  
2.2) วิธีการ; ประชุม, อปท. เคลื่อนท่ี 

0 

 
1 
 
 
1 

1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

 
 
 
 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565  

 
675 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

3) มี การระบุหน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามามสี่วนร่วม  
3.1)  ระบ ุล ักษณะหน ่วยงานราชการหรื อ

หน ่วยงาน ภาคเอกชน หร ือหน ่วยงานภาค
ประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 3.2) ระบ ุล ักษณะหน่วยงานราชการ หรือ 
หน ่วยงานภาคเอกชน หร ือ หน ่วยงานภาค
ประชาชน 2 ประเภทหน่วยงาน 

 3.3) ระบ ุล ักษณะหน ่วยงานราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาชน 
3 ประเภทหน่วยงาน  

 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ข้อ 7 คะแนนเต็ม 6 
คะแนน 

ข้อ 8 อบจ. ได้แสดงบทบาทหลักในการประสาน
แผนระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หรือไม่ (ระบุตัวอย่าง
ของแผนที ่ม ีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน)  

แสดงบทบาทหลักในการ
ประสานแผนระหว่างส่วน
ร า ช ก า ร แ ล ะ อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นใน
จังหวัด 

1) ไม่มี, มี ไม่กรอก/ ไม่ระบ ุ
3) มี ระบุแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน 1-2 หน่วยงาน 
4) มี ระบุแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน 3-4 หน่วยงาน 
5) มี ระบุแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน 5 หน่วยงาน ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 
3 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

 
 

ข้อ 8 คะแนนเต็ม 4 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

4) แนบตัวอย่างเอกสาร  

ข้อ 9 อบจ.ให้หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน ม ี ส ่ วนร ่ วม ในการต ิ ดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุ
รูปแบบ/วิธ ีการมีส ่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร) 

ห น ่ ว ย ร า ช ก า ร /
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 
มีส ่วนร่วมในการติดตาม
ประเม ินผลแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่น  

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ / ไม่กรอก 
2) มี ระบุรูปแบบ/วิธีการมสี่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 

 2.1) ระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการตดิตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 1-2 วิธีการ 

2.2) ระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 3-4 วิธีการ 
 2.3) ระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 5 วิธีการขึ้นไป 

0 
 
 
1 
 
 
2 
 
3 

 
ข้อ 9 คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ข้อ 10 อบจ. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนา
ท ้องถ ิ ่น  หร ือคณะกรรมการสน ับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม (เช่น กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม่ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ห รื อ
คณะกรรมการสนับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น หรือ 
คณะกรรมการติดตามและ
ประเม ินผลแผนพ ัฒนา
ท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลาย

กลุ่ม 

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ / ไม่กรอก 
2) มี ระบุกลุ ่มต่าง ๆ ที ่ร ่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 

 2.1) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 1-2 กลุ่ม 

2.2) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 3-4 กลุ่ม 

2.3) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พร้อมแนบเอกสาร 5 กลุ่มขึ้นไป 

0 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 

 
ข้อ 10 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ***คะแนนเต็ม 55 คะแนน*** 

2.1 การจัดทำโครงการและบรกิารสาธารณะ *** คะแนนเต็ม 40 คะแนน *** 
ข้อ 11 อบจ.เป ิดโอกาสให้ประชาชน กลุ ่ม และ

องค์กร มีส่วนร่วมในการดำเนินแผนงาน หรือ
โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ (เช่น การวาง
ผังเมืองรวม สนามกีฬา การกำจัดขยะรวม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทา 
สาธารณภัย เป็นต้น) ในลักษณะดังต่อไปนี้
หรือไม่  

เป ิดโอกาสให้ประชาชน 
กลุ ่ม และองค์กร มีส ่วน
ร่วมในการดำเนินแผนงาน 
ห ร ื อ โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ 
กิจกรรมต่าง ๆ 

   

ข้อ 11.1 ร่วมริเร ิ ่มหรือเสนอแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมริเริ่ม 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  
2.2) วิธีการ; ประชุม, อปท. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

3) ระบุจำนวนกลุ่มองค์กรทีร่่วมนำเสนอโครงการ
และกลุม่ที่เสนอโครงการ  

0 
 
 
 
1 
2 
3 
 

 
1 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

3.1) 1-2 กลุ่ม 
3.2) 3 กลุ่มขึ้นไป 

2 

ข้อ 11.2 ร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ก่อนการ
ดำเนินโครงการ 

ร ่วมให ้ข ้อม ูล/แสดงความ
คิดเห็น 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
1 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

ข้อ 11.3 ร ่ วมต ัดส ินใจ/ให ้ความเห ็นชอบ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

ร ่ ว มต ั ดส ิ น ใ จ / ให ้ ค วาม
เห็นชอบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
 
1 
2 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
3 

ข้อ 11.4 ร่วมดำเนินการตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมดำเนินการ 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
1 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

ข้อ 11.5 ร่วมติดตามและประเมินผลแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมติดตามและประเมินผล 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
1 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

ข้อ 11.6 ให้ระบุชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ที่โดดเด่นตามข้อ 11.1 – 11.5 มาเป็น

ตัวอย่างโครงการ 
/กิจกรรมโดดเด่น 

1) ไม่กรอกข้อมูล 
2) ระบโุครงการ และระบุ การดำเนนิงาน 1-2 โครงการ 
3) ระบโุครงการ และ ระบุการดำเนนิงาน 3-4 โครงการ 

0 
1 

(คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ต ัวอย ่าง 2 – 3 โครงการ พร ้อมระบ ุการ
ดำเนินงานโดยย่อของแต่ละโครงการ 

4) ระบโุครงการ และ ระบุการดำเนนิงาน 5 โครงการ
ขึ้นไป 

2 
3 
 

หมายเหตุ ข้อ 11.1 -11.6  
แนบเอกสารชัดเจน +2 
คะแนน  
ข้อ 11 คะแนนเต็ม 37 
คะแนน 

ข้อ 12 อบจ. เป ิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานภายในจังหวัด มีส่วน
ร่วมในการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบจ. หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และ
หน่วยงานที่มีส่วนร่วม) 

เ ป ิ ด โ อ ก าส ให ้ อ ง ค ์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นและ
หน่วยงานภายในจังหวัด มี
ส ่ วน ร ่ วม ในการจ ั ดทำ
แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อบจ. 

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ, ไม่ตอบ  
2) มี ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และ

ระบุหน่วยงานที่มีส่วนร่วม 1-2 หน่วยงาน 
3) มี ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม และ

ระบุหน่วยงานที่มีส่วนร่วม 3 หน่วยงานขึ้นไป  
4) แนบเอกสาร 
* หมายเหตุ ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงจะพิจารณา

ให้คะแนน  

0 
 
1 
 
2 
 
1 

 

 
ข้อ 12 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

2.2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ *** คะแนนเต็ม 15 คะแนน***  
ข้อ 13 อบจ. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ 

ในจังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะ หรือไม่  

การจ ัดทำฐานข ้อม ูลที่
สำคัญต่าง ๆ ในจังหวัดและ
นำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประโยชน ์ ในการจ ัดทำ

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ, ไม่ตอบ  
2) ระบุช่ือฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 1-2 ฐานข้อมูล 
3) ระบุช่ือฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 3 ฐานข้อมูล 

0 
 
1 
 
2 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
(ระบุชื ่อฐานข้อมูลที ่จัดทำ และวิธีการนำ
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 

โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ บ ร ิ ก า ร
สาธารณะ 

 

 
ข้อ 13 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 
ข้อ 14 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

เก่ียวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื ่อมล้ำในสังคม (เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่
ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอ
ภาคทา ง เพศ  ก ิ จ ก ร รม เ ร ี ย น ร ู ้ ค ว าม
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 
หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 14 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 15 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ ้มครอง บำรุงรักษา 
ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการ
ใช ้ประโยชน ์จากทร ัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมือง
และปร ับปร ุ งภ ูม ิท ัศน ์ เพ ื ่ อการจ ัดสรร

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
อ น ุ ร ั ก ษ ์  ค ุ ้ ม ค ร อ ง 
บำรุงรักษา ฟื ้นฟู บริหาร
จัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก
ท ร ั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 15 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมี
อาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลด
ภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การ
รองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุ
ประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

ส ิ ่ ง แวดล ้ อมและความ
หลากหลายทางช ีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

น ับ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 16 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เก ี ่ยวก ับการส ่ งเสร ิมและพ ัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการ
ดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่ 
(ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 16 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 17 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ฟื ้นฟูหรือส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์
หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) 
หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริม
ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามทั ้งของ
ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และ
ของชาติ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 17 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 18 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก ี ่ยวก ับการใช ้ เทคโนโลย ีใหม ่  ๆ เพื่อ
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  ห ร ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่ (ระบุ

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
สน ับสน ุนการให้บร ิการ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

0 
 
1  
 
 
 

 
ข้อ 18 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

หรือเพิ ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการ 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

2  *** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 19 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความ
ท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลน
แหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุประเด็น 
พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาหรือรับมือกับ
ความท้าทายใหม่เฉพาะ
พื้นที่ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
 
 
1 
  
 
 
2  

 
 

ข้อ 19 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 
*** หมายเหตุ การนบั

แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะ
นับเปน็ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น *** คะแนนเต็ม 35 คะแนน*** 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 20 อบจ. จัดให้มีการวางระบบควบคุมภายใน

ของตนเองหรือไม่ (ระบุว ิธ ีการวางระบบ
ควบคุมภายใน) 

ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม
ภายในของตนเอง 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไม่ระบุ 
2) มี การวางระบบตามคำสั่ง, แต่งตั ้งกรรมการ, 

จัดทำคู่มือไม่ระบุว่าเป็นคู่มืออะไร 
3) มี การวางระบบตรวจสอบรายวัน , ตรวจสอบ 

ทุกโครงการ, การตรวจสอบรายรับรายจ่าย  
4) ม ี  การวางระบบการประเม ินผล , จ ัดทำแผน 

การประเมินผล, การจัดทำคู ่ม ือระบบควบคุม
ภายใน, รายงานการติดตามผล , รายงานการ
คืบหน้า, มีการตรวจเช็คจุดเสี่ยง ฯลฯ  

5)  มี  ก ารวา งระบบควบค ุ มภาย ในตน เ อ ง 
นอกเหนือจากระเบียบ สะท้อนความรัดกุมใน 
การควบค ุมตรวจสอบ เช ่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับส่วนงาน/กอง ฯลฯ  

6) แนบเอกสาร 

0 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 

 
2 

1 

 
ข้อ 20 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

ข้อ 21 อบจ. มีว ิธ ีการส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวก ให ้ ป ระชาชน เส ี ยภาษ ี  อ าก ร 
ค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ. หรือไม่ (ระบุ
วิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก) 

วิธีการส่งเสริมและอำนวย
ความสะดวกให้ประชาชน
เ ส ี ย ภ า ษ ี อ า ก ร
ค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ. 

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
2) มี วิธีการจัดเก็บตามปกติ เช่น จัดเก็บในช่วงวัน
ราชการ เพิ่มการให้บริการช่วงพักเที่ยง หรือมี
ประชาสมัพันธ์ก่อนเก็บ (จัดทำหนงัสือเวียน
จดหมายเชิญชวน, แผ่นพับ ประกาศเสียงตามสาย, 
วิทยุชุมชน, ประชุมชี้แจ้ง) หรือการรณรงค์, ฯลฯ 

0 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 21 คะแนนเต็ม 6 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการ ขึ้นไป 

3) มี โดยการจดับริการพิเศษเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บ เช่น ให้บริการจัดเก็บภาษี
ในช่วงวันหยุดหรือ อบต. เคลื่อนทีใ่นการจัดเก็บ
ภาษี การสร้างแรงจูงใจ; การให้รางวัล 

3.1) 1-2 วิธีการ 
3.2) 3 วิธีการ ขึ้นไป 

4) แนบเอกสารครบถ้วน 

1 
2 
 

 
 

2 
3 
1 

ข้อ 22 อบจ.มีการจัดทำบัญชีผู้เสียภาษีน้ำมัน หรือไม่ 
และสามารถจัดเก็บภาษีได้เท่าใด (หากมีการ
จัดทำให้แนบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีผู้เสียภาษี
ฯ และค่าธรรมเนียมฯ)  

การจัดทำบัญชีผู ้เสียภาษี
น้ำมัน และความสามารถ
จัดเก็บภาษี 

1) ไม่มี, ไม่กรอก, มี ไมร่ะบุ, ไม่ถึงร้อยละ 50 
2) มี เก็บได้ร้อยละ 50-79 
3) มี เก็บได้ร้อยละ 80-89 
4) มี เก็บได้ร้อยละ 90-100  
5) แนบเอกสารชัดเจน 
หมายเหตุ สูตรคำนวณหาร้อยละ 
 
 

0 
1 
2 
3 
1 

 
ข้อ 22 คะแนนเต็ม 4 

คะแนน 

ข้อ 23 อบจ. มีการจัดทำบัญชีผู้เสียค่าธรรมเนียมการ
เข้าพักโรงแรม หรือไม่ และสามารถจัดเก็บ

กา รจ ั ดทำบ ัญช ี ผ ู ้ เ สี ย
ค่าธรรมเนียมการเข ้าพัก

1) ไม่มี, ไม่กรอก, มี ไมร่ะบุ, ไม่ถึงร้อยละ 50 
2) มี เก็บได้ร้อยละ 50-79 

0 
1 

 

 จ ำนวนผูเ้สียภำษีจริง * 100 = ร้อยละผูเ้สียภำษี  
จ ำนวนผูเ้สียภำษีทั้งหมด 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ภาษีได ้เท ่าใด (หากมีการจัดทำ ให้แนบ
เอกสารเก ี ่ยวก ับบัญช ีผ ู ้ เส ียภาษีฯ และ
ค่าธรรมเนียมฯ )  

โรงแรม และสามารถจัดเก็บ
ภาษี 

3) มี เก็บได้ร้อยละ 80-89 
4) มี เก็บได้ร้อยละ 90-100  
5) แนบเอกสารชัดเจน 

หมายเหตุ สูตรคำนวณหาร้อยละ เหมือนข้อ 22  

2 
3 
1 

ข้อ 23 คะแนนเต็ม 4 
คะแนน 

ข้อ 24 อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางป้องกันปัญหา
การทุจริต ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  

    

ข้อ 24.1 อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางดา้นการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต หรือไม่ 

มีวิธีการหรือแนวทางด้าน
การป ้องก ันป ัญหาการ
ทุจริต 
*** ในที ่น ี ้ค ือ ว ิธ ีการหรือ
แนวทางดำเนินการเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาการทุจริต*** 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบุวิธีการ 
2) มี ระบุวิธีการป้องกันภายในหน่วยงาน 
3) มี ระบุวิธีการป้องกันโดย องค์กรภายใน กับ 
องค์กรภายนอก “และ/หรือ” ภาคประชาชน  
4) จำนวนวิธีการ 
 4.1) 1-2 วิธีการ 
 4.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

0 
1 
2 
 
1 
2 

 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อ 24.2 อบจ. มีวิธีการหรือแนวทางดา้นการ
ป้องปรามปัญหาการทุจริต หรือไม่ 

มีวิธีการหรือแนวทางด้าน
การป้องปรามปัญหาการ
ทุจริต 
*** ในที ่น ี ้ค ือ ว ิธ ีการหรือ
แนวทางดำเน ินการแก ้ ไจ

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบุวิธีการ 
2) มี ระบุวิธีการป้องกันภายในหน่วยงาน 
3) มี ระบุวิธีการป้องกันโดย องค์กรภายใน กับ 
องค์กรภายนอก “และ/หรือ” ภาคประชาชน  
4) จำนวนวิธีการ 
 4.1) 1-2 วิธีการ 

0 
1 
2 
 
1 
2 

 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
ข้อ 24 คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ปัญหาหรือจัดการปัญหาการ
ทุจริต*** 

 4.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

ข้อ 25 อบจ. มีวิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้
แก่ประชาชนเก่ียวกับบทบาทหน้าที่การตรวจ
รับการจ้าง/โครงการ หรือไม่ (ระบุรูปแบบ/
วิธีการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ พร้อม
แนบเอกสาร) 

วิธ ีการสร้างความเข ้าใจ
และให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การ
ตรวจรับการจ้าง/โครงการ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบุวิธีการ 

2) มี ระบุรูปแบบ/วิธีการสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้ พร้อมแนบเอกสาร 1-2 วิธีการ 

3) มี ระบุรูปแบบ/วิธีการสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้ พร้อมแนบเอกสาร 3 วิธีการข้ึนไป 

0 
 
1 
2 

 
ข้อ 25 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

ข้อ 26 อบจ. มีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการ
บริหารการเงินการคลังท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร ่ วม ( เช ่น  การจ ัดทำค ู ่ ม ื อการจ ั ดทำ
งบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชายสำหรับ
หน ่วยงานภาคร ัฐ (Gender Responsive 
Budgeting: GRB) หรืออื่น ๆ) หรือไม่ (ระบุ
นวัตกรรมที่จัดทำขึ้น และวิธีการส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

การส ่ ง เสร ิมการจ ั ดทำ
น ว ั ต ก ร รมการบร ิ หา ร
การเง ินการคล ังท ้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบ ุ
2) มี ระบุระบุนวัตกรรมที่จัดทำขึน้ พร้อมแนบ
เอกสาร 
 2.1) 1 นวัตกรรม 
 2.2) 2 นวัตกรรมขึ้นไป 
3) มี ระบุวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบรหิาร
การเงินการคลังท้องถิ่น 

3.1) 1-2 วิธีการ 

3.2) 3 วิธีการข้ึนไป 

0 
 
 
1 
2 
 
 
1 
2 

 
 
ข้อ 26 คะแนนเต็ม 4 
คะแนน 

หมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ***คะแนนเต็ม 30 คะแนน*** 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 27 

 
ในรอบป ีท ี ่ผ ่านมา อบจ. ม ีช ่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจการสภา อบจ. 
หรือไม่  

มีช่องทางให้ประชาชนได้มี
ส ่ ว น ร ่ ว ม ในก ิ จการสภา
ท้องถิ่น 

  ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

ข้อ 27.1 ประชาชนร่วมรับฟังการประชุม
สภา อบจ. (ระบุวิธีการให้ประชาชนรับฟัง) 

ร่วมรับฟังการประชุมสภา 
อปท. 

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้เข้าร่วมการประชุม / 
มีการรายงานผลการประชุม เช่น ติดประกาศ, 
หนังสือเวียน, เสียงตามสาย เป็นตน้ 
3) เข้าร่วมประชุมในสภาขณะนั้น/รับฟังถ่ายทอดสด 
4) ตอบครบทั้ง 2 วิธีการ 
5) แนบตัวอย่างเอกสาร 

0 
1 

 
2 
1 
1 

 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อ 27.2 เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการประชุมสภา อบจ. (ระบุ
วิธีการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น) 

ร ่วมแสดงความคิดเห ็นใน 
การประชุมสภา 

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
2) มี ระบุวิธีเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นได้ ณ 
ขณะประชุม ไมโ่ดยตรง เช่น ผ่านตัวแทน รวบรวม
ข้อคำถามผ่านกล่องความคิดเห็น ฯลฯ 
3) มี ระบุวิธีเปิดช่องทางให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ ณ ขณะประชุม โดยตรง เช่น มีวาระให้
แสดงความคดิเห็น มีการถ่ายทอดสดแบบ confer-
ences อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เมื่อได้รับ
อนุญาติ ฯลฯ  

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 

 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

4) ระบุมากกว่า 3 วิธีการขึ้นไป 
5) แนบตัวอย่างเอกสาร 

1 

ข้อ 27.3 สภา อบจ. เปิดโอกาสให้ประชาชน 
กลุ ่มองค์กรชุมชน ร่วมเป็นกรรมการใน
กิจการต่าง ๆ ของสภา อบจ. หรือไม่ (ระบุ
ช ื ่ อคณะกรรมการในก ิจการต ่ าง  ๆ ที่
ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร) 

เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม 
อ งค ์ ก ร ช ุ ม ชน  ร ่ ว ม เ ป็ น
กรรมการในกิจการต่าง ๆ 
ของสภาองค ์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ, 
มี ระบุช่ือคณะกรรมการ แต่ไมร่ะบุตำแหน่ง 
2) มี ระบุช่ือคณะกรรมการในการกิจกรรมของสภา
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 1-2 คณะ  

3) มี ระบุช่ือคณะกรรมการในการกิจกรรมของสภา
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 3-4 คณะ 

4) มี ระบุช่ือคณะกรรมการในการกิจกรรมของสภา
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 5 คณะขึ้นไป 

5) แนบเอกสาร  

0 
 
1 
 
2 

 
3 
+1  

 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
 

ข้อ 27 คะแนนเต็ม 15 
คะแนน 

ข้อ 28 ในรอบปีที่ผ่านมา สภา อบจ. มีการแจ้งผล
การประชุม สภา อบจ. ให้ประชาชนทราบ
หรือไม่ (ระบุวิธีการแจ้งผลการประชุม) 

แจ้งผลการประชุมสภาฯ ให้
ประชาชนทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการแจ้งผล ; ปิดประกาศ, แผ่นพับ, 

วารสาร, หนังสือพิมพ์ Internet  
 2.1) 1-2 วิธีการ 

2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  
3) ระบุวิธีการแจ้งผล : รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอ

กระจายเสียง, แจ้งผู้นำชุมชน, ประชุม, เวที
ประชาคม 

0 
 
 
1 
2 
 
 
2 

 
ข้อ 28 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
3.1) 1-2 วิธีการ 
3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

3 

ข้อ 29 สภา อบจ. มีข้อบัญญัติจังหวัดที่เสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชนหรือไม่  

ประชาชน กล ุ ่ม องค ์กร
ชุมชน เสนอข้อบัญญัติ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) ระบุช่ือข้อบัญญัติ พร้อมแนบขอ้บัญญัต ิ

2.1) 1-2 ข้อบัญญัติ พร้อมแนบขอ้บัญญัต ิ
2.2) 3 ข้อบัญญัติ พร้อมแนบข้อบัญญัติขึ้นไป  

3) ระบุวิธีการเผยแพร ่
3.1) 1-2 วิธีการ 
3.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

0 
 
1 
2 
 

2 
3 

 
ข้อ 29 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

ข้อ 30 อบจ.มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุโครงการ/กิจกรรม) 

มีกิจกรรม/โครงการพัฒนา
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุช่องทาง 
2) มี ระบุโครงการ/กิจกรรม 1-2 โครงการ  
3) มี ระบุโครงการ/กิจกรรม 3 โครงการขึ้นไป 

0 
1 
2 

 
ข้อ 30 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 31  ที่มาผ่าน สภา อปท. มีการเปิดช่องทางให้
ประชาชนได้แสดงบทบาทติดตามการแก้ไข
ป ัญหาของประชาชนท ี ่ เสนอและม ีการ
ดำเนินการ อปท. หรือไม่ (ระบุช่องทาง)  

ม ี ก า ร เป ิ ดช ่ อ งทา ง ใ ห้
ประชาชนได้แสดงบทบาท
ติดตามการแก้ไขป ัญหา
ของประชาชนที่เสนอและมี
การดำเนินการ อปท. 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุชอ่งทาง 
2) มี การตั้งกระทู้ ระบตุัวอย่างกระทู้  
3) มี ตั้งคณะทำงาน หรือ อนุกรรมการ เข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจการสภา 
4) มี วิธีการอื่น ๆ  

0 
1 
 
1 
 
1 

 
ข้อ 31 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ***คะแนนเต็ม 20 คะแนน*** 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 32 อบจ. มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และการรับเรื ่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือไม่ 
(ระบุวิธีการเผยแพร่) 

มีวิธีการการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและการรับเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่

2) มี การเผยแพร่ 1-2 วิธีการ 
3) มี การเผยแพร่ 3 วิธีการข้ึนไป 

0 
1 
2 

 
ข้อ 32 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 33 ในรอบปีที ่ผ่านมา อบจ. ได้เปิดเผยข้อมูล
ข ่าวสารใดบ ้าง เพ ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์ให้
ประชาชน  

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    

*แผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

**โครงการและกิจกรรมที่ อบจ. ดำเนินการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
โครงการและกิจกรรมที่  
อปท. ดำเนินการ 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

ผลการดำเนินงานของ อบจ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
ผลการดำ เน ิน งานของ 
อปท. 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

 

***ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียม 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
ข ้อม ูลข ่าวสารเก ี ่ ยวกับ
จ ั ด เ ก ็ บ ภ า ษ ี  อ า ก ร 
ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
****ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายของ อบจ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน

ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายของ 
อปท. 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

*****ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
ข ้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

ข ั ้ นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้าน
ข ั ้ นตอนและมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

 

ข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................... เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ  1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

 
 

 ข้อ 30 คะแนนเต็ม 8 
คะแนน 

ข้อ 34 อบจ. มีวิธีการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชน และมีความสามารถในการแก้ไข
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน หรือไม่  

วิธ ีการรับเร ื ่องร ้องเรียน 
ร ้องท ุกข ์ของประชาชน 
และมีความสามารถในการ
แก้ไขเรื ่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 

   
 

ข้อ 31 คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 34.1 ม ีว ิธ ีการหรือช ่องทาง ร ับเร ื ่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ในรูปแบบ
ใด 

ว ิธ ีการหร ือช ่องทาง รับ
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ 
2) มี ระบุรูปแบบการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

2.1) วิธีการร้องทุกข์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแบบไม่เผชิญหน้า เช่น ตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ตู้ ปณ. จดหมายลับ ตู้รับเรื่องราว ณ อปท. 
ฯลฯ  

2.2) วิธีการร้องทุกข์หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารโดยตรง เช่น มีศูนย์รับเรื่องราวร้อง ศูนย์
ร้องเรียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ  
3) แนบเอกสารตัวอย่าง 

0 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 

 
 

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

ข้อ 34.2 ในรอบปีที่ผ่านมา อบจ. ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน จำนวนกี่
เรื่อง และสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้อง
ท ุกข ์ของประชาชนได ้ก ี ่ เร ื ่อง จากเร ื ่อง
ร ้องเร ียน ร ้องทุกข์ท ั ้งหมด (ให้คำนวณ
ออกมาเป็นค่าร้อยละ) 

ได้รับเรื ่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของประชาชน จำนวน
กี่เรื ่อง และสามารถแก้ไข
เร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชนได้กี ่เร ื ่อง จาก
เร ื ่องร ้องเร ียน ร ้องทุกข์
ทั้งหมด 

1) ไม่ตอบ, ไม่ระบุจำนวนเรื่องทั้งหมดที่ร้องเรียน 
และไม่ระบุจำนวนท่ีจัดการตามการร้องเรียน 
2)  สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 0-49 
3) สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 50-59 
4) สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 60-69 

0 
 
1 
 
 
2 
 
3 

 
 
 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
5) สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 70-79 
6)สามารถดำเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน ได้ร้อยละ 80-89 
7)  สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 90-100 
8) แนบเอกสารตัวอย่าง 

 
4 
 
5 
 
1 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ***คะแนนเต็ม 40 คะแนน*** 

6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร ***คะแนนเต็ม 25 คะแนน*** 
ข้อ 35 อบจ. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
รูปแบบต่าง ๆ หรือไม่ (ระบุรูปแบบกิจกรรม 
เน ื ้อหาในส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ฯ ผลการ
ดำเนินงาน และการติดตามผล พร้อมแนบ
เอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)  

การจัดทำหรือสนับสนุน
แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู ้หรือศักยภาพของ
กลุ่ม/องค์กรชุมชนรูปแบบ
ต่าง ๆ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) เกณฑ์ค่าคะแนน  
2.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.1.1) ลักษณะส่งเสริมประเภทก ิจกรรม
ประจำ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ห้องสมุด
ประชาชน เสียงตามสาย ฯลฯ 

2.1.2) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม 
เช่น จัดทัศนศึกษาสำหรับสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  

2.1.3) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพที่มี
ลักษณะเปิดโอกาสให้ประชาชาชน กลุ่มองค์กร

0 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 

ข้อ 32 คะแนนเต็ม 25 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม
ลานความคิด การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาสำหรับ
ประชาชน ฯลฯ 

 
 

2.2) ประเด็นท่ีส่งเสริม 
2.2.1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เช่น อาชีพ 

เศรษฐกิจพอพียง ฯลฯ  
2.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เช่น 

การว ิจ ัยช ุมชน แผนที ่ เด ินด ิน ท ุนทางส ังคม 
สวัสดิการพื้นถิ่น พิพิธภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  
2.3) ผลการดำเนินงาน  

2.3.1) สะท้อนผลไม่ชัดเจน 
2.3.2) สะท้อนผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 การติดตามผล 
2.4.1) ไม่มี 
2.4.2) มี 

*หมายเหตุ  

 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
0 
1 
 
0 
1 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
(1) โครงการ/กิจกรรมที ่จะพิจารณาให้คะแนน
จะต้องตอบครบทุกช่อง และ แนบเอกสารพร้อม
รูปภาพตัวอย่างประกอบครบ 
(2) โครงการ 1 โครงการ (หากตอบครบ) คิดเป็น 8 
คะแนน (คิดจากฐานคะแนนสูงสุด) 
(3) พิจารณาให้คะแนนโดยเลือกโครงการ 3 โครงการ 
(4) แนบเอกสารครบ (พิจารณาเมื่อครบทั้ง 3 โครงการ) 

 
 
 
 

+1 
 
 

6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) ***คะแนนเต็ม 15 คะแนน*** (หมายเหตุ พิจารณาการแนบเอกสาร บวกเพิ่มสูงสุด 3 คะแนน) 

ข้อ 36 อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส ่ ง เสร ิมค ุณธรรม และ
ศีลธรรมของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 36 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 37 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความรู ้ด้านสิทธิและ

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  0 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

หน้าที ่ของพลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่ 
(ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

ส่งเสริมความรู ้ด ้านสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมืองแก่
ประชาชน 

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

1  
 
 
 
2  

ข้อ 37 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 
*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 38  อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความมีว ินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย
ให้แก่ประชาชน หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพ
ศักดิ ์ศร ีความเป็นมนุษย์ 
หรือเคารพความแตกต่าง
ห ล า ก ห ล า ย ใ ห ้ แ ก่
ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 38 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 39 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

เกี ่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดความหวง
แหน และความเป็นเจ้าของ
ช ุ มชนท ้ อ งถ ิ ่ น ของตน 
รวมทั ้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 39 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 40 อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส ่งเสร ิมและสนับสนุนให้มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน และความเป็น
เจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
อาสาสมัครพลเมืองที่หวง
แหน และความเป็นเจ้าของ
ช ุ มชนท ้ อ งถ ิ ่ น ของตน 
รวมทั ้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 40 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 41  ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพ ัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรม เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมศักยภาพและ
ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข ็ ง ข อ ง
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพ ัฒนาแผนงาน/
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง 
ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 

หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 41 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็นจ ึ งจะ
น ั บ เป ็ น  แผนงานหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน *** คะแนนเต็ม 50 คะแนน***  

42 
  

อบจ. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ที ่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เป็น
โครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเป็น
โครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อ
เข้ารอบที่จะได้รับรางวัล แต่หากมีโครงการ
อ่ืน ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่  

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้าน
ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง
ประชาชน  

 
 
 

  
ข้อ 38 คะแนนเต็ม 50 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข ้อ 42.1 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรมโดดเด่น ด้านความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้าน
ความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ไม่มี , มีไม่ระบุ  
2) มี สะท้อน แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
โดดเด่น ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ครบถ้วน และ ตรงตามความโดดเด่น
ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น) 
3) แนบเอกสารประกอบ 

0 
 
 

 
20 
 
5 

 

ข ้อ 42.2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรมโดดเด่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

แผนงาน หร ือโครงการ 
หรือกิจกรรมโดดเด่น ด้าน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1) ไม่มี , มีไม่ระบุ  
2) มี สะท้อน แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
โดดเด่น ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ครบถ้วน และ ตรงตามความโดดเด่น
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
3) แนบเอกสารประกอบ 

0 
 

 
20 
 
5 

 

 

 รวมคะแนน หมวดที่ 1 = 15 + หมวดที่ 2 =55 + หมวดที่ 3 =40 
 + หมวดที่ 4 = 30 + หมวดที่ 5 = 20 + หมวดที่ 6 = 40 + หมวดที่ 7 = 50 

 

 
250 
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ภาคผนวกที่ 8 
เกณฑ์การให้คะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 
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การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา (ส่วนร่วม) ประจำปี 2565 
ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

หมวดที่ 1 การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ***คะแนนเต็ม 15 คะแนน*** 

ข้อ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์/พันธ
ก ิจ/นโยบาย/ย ุทธศาสตร ์/แผนงานการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกี ่ยวข้องกับความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หรือไม่ (ระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี ่ยวข้องกับ ความ
โปร่งใส และ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน) 

วิส ัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์/แผนงานการพัฒนา
ท้องถิ ่นที ่ เก ี ่ยวข้องกับความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/

แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3) มี วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์/
แผนงานการพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

4) แนบเอกสารครบ 

0 
 
1 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 6 คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

ข้อ 7 ในการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสให้
หน ่ วยราชการ  ภาค เอกชน และภาค
ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือ
ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุวิธีการ

เปิดโอกาส และ ระบุหน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามา
มีส่วนร่วม) 

เป ิดโอกาสให้หน ่วยราชการ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำหรือ
ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ  
2) มี ระบุวิธีการเปิดโอกาส  
2.1) วิธีการ; การประชาสมัพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 

ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  
2.2) วิธีการ; ประชุม, อปท. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 

 
1 
 
 
 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

3) มี การระบุหน่วยงาน/องค์กรที่เข้ามามสี่วนร่วม  
3.1) ระบุลักษณะหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน 

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาคประชาชน อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 3.2) ระบ ุล ักษณะหน่วยงานราชการ หรือ 
หน ่วยงานภาคเอกชน หร ือ หน ่วยงานภาค
ประชาชน 2 ประเภทหน่วยงาน 

 3.3) ระบ ุล ักษณะหน ่วยงานราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาชน 
3 ประเภทหน่วยงาน  

1 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อ 7 คะแนนเต็ม 6 
คะแนน 

ข้อ 8 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยราการ/
ภาคเอกชน/ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่ 
(ระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร) 

หน่วยราชการ/ภาคเอกชน/ภาค
ประชาชน ม ีส ่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ / ไม่กรอก 
2) มี ระบุรูปแบบ/วิธีการมสี่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 

 2.1) ระบุร ูปแบบ/วิธ ีการมีส ่วนร ่วมในการ
ติดตามประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 1-2 วิธีการ 

2.2) ระบุรูปแบบ/วิธีการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 3-4 วิธีการ 

0 
 

 
1 

 
2 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
 2.3) ระบุร ูปแบบ/วิธ ีการมีส ่วนร่วมในการ

ติดตามประเมินผล พร้อมแนบเอกสาร 5 วิธีการขึ้น
ไป 

3 ข้อ 9 คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ข้อ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการแต่งตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พ ัฒ น าท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ห รื อ
คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 
(เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มหลากหลายทางเพศ 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ฯลฯ) 
หร ือไม่  ( ระบ ุกล ุ ่ มต ่ า ง  ๆ ท ี ่ ร ่ วม เป็น
คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ ิ ่น หร ือคณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
หรือ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม 

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ / ไม่กรอก 
2) มี ระบุกลุ ่มต่าง ๆ ที ่ร ่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 

 2.1) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 1-2 กลุ่ม 

2.2) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 3-4 กลุ่ม 

2.3) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พร้อมแนบเอกสาร 5 กลุ่มขึ้นไป 

0 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 10 คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ***คะแนนเต็ม 55 คะแนน*** 

2.1 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ ***คะแนนเต็ม 40 คะแนน*** 

ข้อ 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงบทบาท
ในการประสานความร ่ วมม ือระหว ่ า ง
หน่วยงานและกลุ ่ม/ องค์กรในชุมชนเพื่อ
จัดทำโครงการ/ กิจกรรมร่วมกัน หรือไม่ 

แ ส ด ง บ ท บ า ท หล ั ก ใ น กา ร
ประสานแผนระหว ่ า งส่ วน
ราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 

1) ไม่มี, มี ไม่กรอก/ ไม่ระบ ุ
3) มี ระบุแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน 1-2 วิธีการ  

0 
1 
 
2 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

(ระบุตัวอย่างของแผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรมที ่ม ีการประสานและหน่วยงานที่
ประสาน) 

4) มี ระบุแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน 3-4 วิธีการ 
5) มี ระบุแผนที่มีการประสาน และหน่วยงานที่
ประสาน 5 วิธีการขึ้นไป 

 
3 
 

 
 

ข้อ 8 คะแนนเต็ม 3 คะแนน 

ข้อ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเป ิดโอกาสให้
ประชาชน กลุ่ม และองค์กร มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินแผนงาน หรือโครงการ หรือ กิจกรรม
ต่าง ๆ (เช่น การวางผังเมืองรวม สนามกีฬา 
ก า ร ก ำ จ ั ด ข ย ะ ร ว ม  ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นต้น) ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่  

    

ข้อ 11.1 ร่วมริเร ิ ่มหรือเสนอแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมริเริ่ม 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  
2.2) วิธีการ; ประชุม, อปท. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
1 
2 
3 
 

(คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
3) ระบุจำนวนกลุ่มองค์กรทีร่่วมนำเสนอโครงการ
และกลุม่ที่เสนอโครงการ  

3.1) 1-2 กลุ่ม 
3.2) 3 กลุ่มขึ้นไป 

 
1 
2 

ข้อ 11.2 ร่วมให้ข้อมูล/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม ก่อนการ
ดำเนินโครงการ 

ร่วมให้ข้อมลู/แสดงความคิดเหน็ 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
1 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

ข้อ 11.3 ร ่ วมต ัดส ินใจ/ให ้ความเห ็นชอบ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมตัดสินใจ/ใหค้วามเห็นชอบ 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
1 
 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 11.4 ร่วมดำเนินการตามแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมดำเนินการ 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, แจ้งผ่าน
ผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, หนังสือเวยีน จัดทำ
แบบสอบถาม, แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
1 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 

ข้อ 11.5 ร่วมติดตามและประเมินผลแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

ร่วมติดตามและประเมินผล 1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
2) มี ระบุวิธีการ 

 2.1) วิธีการ; การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ; 
ตู้รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, 
แจ้งผ่านผู้นำชุมชม, วิทยุชุมชน, 
หนังสือเวียน จัดทำแบบสอบถาม, 
แบบสอบถาม  

2.2) วิธีการ; ประชุม, อบต. เคลื่อนท่ี 
2.3) วิธีการ: ร่วมเป็นคณะกรรมการ, ประชาคม 

0 
 
 
 
 
1 
 
 
2 
3 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 11.6 ให้ระบุชื่อแผนงาน หรือโครงการ หรือ

กิจกรรม ที่โดดเด่นตามข้อ 11.1 – 11.5 มาเป็น
ต ัวอย ่าง 2 – 3 โครงการ พร ้อมระบ ุการ
ดำเนินงานโดยย่อของแต่ละโครงการ 

ตัวอย่างโครงการ 
/กิจกรรมโดดเด่น 

1) ไม่กรอกข้อมูล 
2) ระบโุครงการ และระบุ การดำเนนิงาน 1-2 โครงการ 
3) ระบโุครงการ และ ระบุการดำเนนิงาน 3-4 โครงการ 
4) ระบุโครงการ และ ระบุการดำเนินงาน 5 โครงการ
ขึ้นไป 

0 
1 
2 
3 
 

(คะแนนเต็ม 3 คะแนน) 
 
 
 

หมายเหตุ ข้อ 11.1 -11.6 
ข้อ 11 คะแนนเต็ม 35 

คะแนน 

ข้อ 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งเสริมและมี
ช ่องทางให ้ประชาชนม ีส ่วนร ่วมในการ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุวิธีการส่งเสริมและ
ช่องทางให้ประชาชนมีส ่วนร่วม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

ส ่ ง เสร ิ มและม ี ช ่ อ งทา ง ใ ห้
ประชาชนม ีส ่วนร ่วมในการ
สน ับสน ุนงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่กรอก/ ไม่ระบ ุ
2) มี ระบุวิธีการส่งเสริมและช่องทางให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร 1-2 วิธีการ  
3) มี ระบุวิธีการส่งเสริมและช่องทางให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร 3 วิธีการขึ้นไป 

 

0 
1 
 
2 
 

 
 

ข้อ 12 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 

2.2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ *** คะแนนเต็ม 15 คะแนน*** แนบเอกสารชัดเจน +1 คะแนน 
ข้อ 13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีการจัดทำ

ฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ในท้องถิ่นและนำ
ฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการ
จัดทำโครงการและบริการสาธารณะ หรือไม่ 

การจัดทำฐานข้อมูลที ่สำคัญ 
ต ่ า ง  ๆ  ใน จ ั ง ห ว ั ด และน ำ
ฐ านข ้ อม ู ล ด ั ง กล ่ า ว ม า ใช้

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ, ไม่ตอบ  
2) ระบุช่ือฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 1-2 ฐานข้อมูล 
3) ระบุช่ือฐานข้อมูลที่จัดทำ และวิธีการนำข้อมูลไป

ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร 3 ฐานข้อมูล 

0 
 
1 
 
2 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

(ระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ/วิธีการนำข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร) 

ประโยชน์ในการจัดทำโครงการ
และบริการสาธารณะ 

 

 
 

ข้อ 13 คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หร ือก ิจกรรม เก ี ่ ยวก ับ การ
เสร ิมสร ้างความเป ็นธรรมและลดความ
เหล ื ่ อมล ้ ำ ในส ั ง คม  ( เช ่ น  ช ่ วย เหลื อ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่
ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอ
ภาคทา ง เพศ  ก ิ จ ก ร รม เ ร ี ย น ร ู ้ ค ว าม
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 
หรือไม่ มี (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เก่ียวกับการเสริมสร้าง
ความเป ็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
 

 
 

ข้อ 14 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 
*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
คุ ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ 
ค ุ ้มครอง บำร ุงร ักษา ฟ ื ้นฟู  

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ

0 
 
1  
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 
(เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ ื ่อการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม การม ีอาสาสม ัครต ิดตาม
ผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเล ือก หรือพลังงานทดแทน 
ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยง
ด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เป ็นต ้น)  หร ือไม ่  (ระบ ุประเด ็น พร ้อม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

บริหารจัดการ และใช้ หรือจัด
ให ้ ม ี ก า ร ใช ้ประ โยชน ์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทา ง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

 
 
 
2  

 
 
 
 

ข้อ 15 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 
*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 16 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาระบบสวัสดิการของชุมชน (เช่น 
กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะ
ออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี ่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาระบบสวัสดิการของ
ชุมชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร 1-2 แผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม  

0 
 
1  

 
 
2  

 
ข้อ 16 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ๆ เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อม
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร 3 แผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ขึ้นไป  

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ ื ้ นฟ ูหร ื อส ่ ง เสร ิ มภ ู ม ิ ป ัญญา ศ ิ ลปะ 
ว ัฒนธรรม ขนบธรรมเน ียมและจารีต
ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติ
พันธุ์ และของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การ
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน และการคุ้มครอง ชาวไทยกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตาม
ความสมัครใจได ้อย ่างสงบส ุข เป ็นต ้น) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ ื ้นฟูหรือส ่งเสริมภูม ิป ัญญา 
ศ ิ ล ป ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรม เน ี ยมและจารี ต
ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
 
 
 
1  
 
 
 
2  

 
 
 

ข้อ 17 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 
*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พรอ้มแนบเอกสาร) 

ข้อ 18 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หร ือก ิจกรรม เก ี ่ยวก ับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
หร ือเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพในการให้บร ิการ 
หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิ จ ก ร รม  เ กี่ ย ว ก ั บ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  ห ร ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 18 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง า นหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี ่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะ
พื้นที่ (เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็น
ต้น) หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรม เก ี ่ยวก ับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้า
ทายใหม่เฉพาะพื้นที่ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
 

ข้อ 19 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

 
*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

หรือโครงการ หร ือก ิจกรรม พร ้อมแนบ
เอกสาร) 

ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ***คะแนนเต็ม 40 คะแนน*** 

ข้อ 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการวาง
ระบบควบคุมภายในของตนเองหรือไม่ (ระบุ
วิธีการวางระบบควบคุมภายใน)  

การวางระบบควบคุมภายใน
ของตนเอง 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไม่ระบุ 
2) มี การวางระบบตามคำสั่ง, แต่งตั ้งกรรมการ, 

จัดทำคู่มือไม่ระบุว่าเป็นคู่มืออะไร 
3) มี การวางระบบตรวจสอบรายวัน , ตรวจสอบ 

ทุกโครงการ, การตรวจสอบรายรับรายจ่าย  
4) ม ี  การวางระบบการประเม ินผล , จ ัดทำแผน 

การประเมินผล, การจัดทำคู ่ม ือระบบควบคุม
ภายใน, รายงานการติดตามผล , รายงานการ
คืบหน้า, มีการตรวจเช็คจุดเสี่ยง ฯลฯ  

5)  ม ี  การวางระบบควบค ุมภายในตนเอง 
นอกเหนือจากระเบียบ สะท้อนความรัดกุมใน 
การควบคุมตรวจสอบ เช ่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับส่วนงาน/กอง ฯลฯ  
6) แนบเอกสาร 

0 
 
1 
 

 
 
1 
 
 

 
2 
 

1 

 
 
 

ข้อ 20 คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องมีวิธีการส่งเสริมและ

อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี 
อากร ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุวิธีการส่งเสริมและ
อำนวยความสะดวก) 

วิธีการส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกให้ประชาชนเสียภาษี

อากรค่าธรรมเนียมให้แก่ อบจ. 

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
2) มี วิธีการจัดเก็บตามปกติ เช่น จัดเก็บในช่วงวัน
ราชการ เพิ่มการให้บริการช่วงพักเที่ยง หรือมี
ประชาสมัพันธ์ก่อนเก็บ (จัดทำหนงัสือเวียน
จดหมายเชญิชวน, แผ่นพับ ประกาศเสียงตามสาย, 
วิทยุชุมชน, ประชุมชี้แจ้ง) หรือการรณรงค์, ฯลฯ 

2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการ ขึ้นไป 

3) มี โดยการจดับริการพิเศษเพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บ เช่น ให้บริการจัดเก็บภาษี
ในช่วงวันหยุดหรือ อบต. เคลื่อนทีใ่นการจัดเก็บ
ภาษี การสร้างแรงจูงใจ; การให้รางวัล 

3.1) 1-2 วิธีการ 
3.2) 3 วิธีการ ขึ้นไป 

4) แนบเอกสารครบถ้วน 

0 
 
 
 
 
 

1 
2 
 
 
2 
3 
1 

 
ข้อ 21 คะแนนเต็ม 6 

คะแนน 

ข้อ 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีว ิธ ีการหรือ
แนวทางในการสร้างความเป็นธรรม และ
ทั่วถึงในการจัดเก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียม 

ว ิธ ีหร ือแนวทางในการสร ้าง
ความเป็นธรรม และทั่วถึงในการ
จัดเก็บภาษี อากร 

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
 
2) ความทั่วถึง 

2.1) 1-2 วิธีการ  
2.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

0 
 
 
1 
2 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

หรือไม่ (ระบุวิธีการหรือแนวทางในการสร้าง
ความเป็นและทั่วถึง) 

3) ความเป็นธรรม 
3.1) 1-2 วิธีการ  
3.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

4) คำตอบสะท้อนความท่ัวถึงและความเป็นธรรม 
5) มีเอกสารแนบ 

 
2 
3 
 
1 
1 

ข้อ 22 คะแนนเต็ม 7 
คะแนน 

ข้อ 23 ในรอบปีท ี ่ผ ่านมา องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นของท่านมีจำนวนผู ้เสียภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียม และจำนวนผู้ค้างภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียม เท่าใด 

จ ำ น ว น ผ ู ้ เ ส ี ย ภ า ษ ี อ า ก ร 
ค่าธรรมเนียม และจำนวนผู้ค้าง
ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี, ไม่กรอก, มี ไม่ระบุ, จำนวนผู้ค้างภาษี
มากกว่า ร้อยละ 50 
2) จำนวนผู้ค้างภาษี ต่ำกว่าร้อยละ 50 
3) ไม่มีผู้ค้างภาษี  
4) แนบเอกสารชัดเจน 
หมายเหตุ สูตรคำนวณหาร้อยละ 
 
 

 

0 
 
1 
2 
1 

 
 

ข้อ 23 คะแนนเต็ม 4 
คะแนน 

ข้อ 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีว ิธ ีการหรือ
แนวทางป้องกันปัญหาการทุจริตในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ หรือไม่  

    

 จำนวนผู้ค้างภาษีจริง * 100 = ร้อยละผู้เสยีภาษ ี
 จำนวนผู้เสยีภาษีท้ังหมด 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 24.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธี
หร ือแนวทางด้านการป้องกันปัญหาการ
ทุจริต หรือไม่ (ระบุวิธีการหรือแนวทางด้าน
การป้องกันปัญหาการทุจริต) 

มีวิธีการหรือแนวทางด้านการ
ป้องกันปัญหาการทุจริต 
*** ในที่นี้คือ วิธีการหรือแนวทาง
ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ
ทุจริต*** 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบุวิธีการ 
2) มี ระบุวิธีการป้องกันภายในหน่วยงาน 
3) มี ระบุวิธีการป้องกันโดย องค์กรภายใน กับ 
องค์กรภายนอก “และ/หรือ” ภาคประชาชน  
4) จำนวนวิธีการ 
 4.1) 1-2 วิธีการ 
 4.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

0 
1 
2 
 
1 
2 

 
 
 
 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อ 24.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการ
หรือแนวทางด้านการป้องปรามปัญหาการ
ทุจริต หรือไม่ (ระบุวิธีการหรือแนวทางด้าน
การป้องปรามปัญหาการทุจริต) 

มีวิธีการหรือแนวทางด้านการ
ป้องปรามปัญหาการทุจริต 
*** ในที่น้ีคือ วิธีการหรือแนวทาง
ดำเนินการแกไ้จปญัหาหรือจัดการ

ปัญหาการทุจริต*** 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบุวิธีการ 
2) มี ระบุวิธีการป้องกันภายในหน่วยงาน 
3) มี ระบุวิธีการป้องกันโดย องค์กรภายใน กับ 
องค์กรภายนอก “และ/หรือ” ภาคประชาชน  
4) จำนวนวิธีการ 
 4.1) 1-2 วิธีการ 

4.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

0 
1 
2 
 
1 
2 

 
 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 

ข้อ 24 คะแนนเต็ม 10 
คะแนน 

ข้อ 25 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีวิธีการสร้าง
ความเข ้าใจและให้ความร ู ้แก ่ประชาชน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การตรวจรับการจ้าง/
โครงการ หรือไม่ (ระบุรูปแบบ/วิธีการสร้าง

วิธีการสร้างความเข้าใจและให้
ความรู ้แก่ประชาชนเกี ่ยวกับ
บทบาทหน้าที่การตรวจรับการ
จ้าง/โครงการ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบุวิธีการ 

2) มี ระบุรูปแบบ/วิธีการสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้ 1-2 วิธีการ 

3) มี ระบุรูปแบบ/วิธีการสร้างความเข้าใจและ
ให้ความรู้ 3 วิธีการข้ึนไป 

0 
 
1 
 

2 
1 

 
ข้อ 25 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ความเข ้าใจและให ้ความร ู ้  พร ้อมแนบ
เอกสาร) 

4) มีเอกสารแนบ  
 

ข้อ 26 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมการ
จัดทำนวัตกรรมการบริหารการเงินการคลัง
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม (เช่น การจัดทำคู่มือ
การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Respon-
sive Budgeting: GRB) หรืออื่น ๆ) หรือไม่ 
(ระบ ุนว ัตกรรมที ่จ ัดทำขึ ้น และว ิธ ีการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

การส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรม
การบร ิหารการเง ินการคลั ง
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มีแต่ไม่ระบ ุ
2) มี ระบุระบุนวัตกรรมที่จัดทำขึน้  
 2.1) 1 นวัตกรรม 
 2.2) 2 นวัตกรรมขึ้นไป 
3) มี ระบุวิธีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการบรหิาร
การเงินการคลังท้องถิ่น 

3.1) 1-2 วิธีการ 

3.2) 3 วิธีการข้ึนไป 
4) มีเอกสารแนบ 

0 
 

1 
2 
 
 

1 
2 
1 

 
ข้อ 26 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

หมวดที่ 4 กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ***คะแนนเต็ม 30 คะแนน*** 

ข้อ 27 
 

ในรอบปีท ี ่ผ ่านมา องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นมีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในกิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือไม่  

    ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 27.1 ประชาชนร่วมรับฟังการประชุม
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุวิธีการ
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น) 

ร่วมรับฟังการประชุมสภา อปท. 1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้เข้าร่วมการประชุม / 
มีการรายงานผลการประชุม เช่น ติดประกาศ, 
หนังสือเวียน, เสียงตามสาย เป็นตน้ 
3) เข้าร่วมประชุมในสภาขณะนั้น/รับฟังถ่ายทอดสด 
4) ตอบครบทั้ง 2 วิธีการ 
5) แนบตัวอย่างเอกสาร 

0 
1 

 
2 
1 
1 

 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อ 27.2 เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดง
ความค ิดเห ็นในการประช ุมสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ร ่ ว ม แ ส ด ง ค ว า ม ค ิ ด เ ห ็ น ใ น 
การประชุมสภา 

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แตไ่ม่ระบุ 
2) มี ระบุวิธีเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นได้ ณ 

ขณะประชุม ไม ่โดยตรง เช ่น ผ ่านต ัวแทน 
รวบรวมข้อคำถามผ่านกล่องความคิดเห็น ฯลฯ 

3) มี ระบุวิธีเปิดช่องทางให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ ณ ขณะประชุม โดยตรง เช่น มีวาระ
ให้แสดงความคิดเห็น มีการถ่ายทอดสดแบบ 
conferences อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้
เมื่อได้รับอนุญาติ ฯลฯ  

4) ระบุมากกว่า 3 วิธีการขึ้นไป 
5) แนบตัวอย่างเอกสาร 

0 
 
1 
 
 
 
2 

 
1 
1 

 
 
 
 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ข้อ 27.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเปิด
โอกาสให้ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน ร่วม

เป ิดโอกาสให ้ประชาชน กลุ่ม 
องค์กรชุมชน ร่วมเป็นกรรมการใน

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไม่ระบุ,มี ระบุช่ือ
คณะกรรมการ แต่ไม่ระบุตำแหน่ง 

0 
 

 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 
 

 
720 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

เป ็นกรรมการในกิจการต่าง ๆ ของสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุชื่อ
คณะกรรมการในกิจการต่าง ๆ ที่ประชาชนมี
ส่วนร่วม พร้อมแนบเอกสาร) 

กิจการต่าง ๆ ของสภาองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

2) มี ระบุช่ือคณะกรรมการในการกิจกรรมของสภา
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 1-2 คณะ  

3) มี ระบุช่ือคณะกรรมการในการกิจกรรมของสภา
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 3-4 คณะ 

4) มี ระบุช่ือคณะกรรมการในการกิจกรรมของสภา
ที่ประชาชนมีส่วนร่วม 5 คณะขึ้นไป 

5) แนบเอกสาร  

1 
 
2 

 
3 
+1  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
 
 
 

ข้อ 27 คะแนนเต็ม 15 
คะแนน 

ข้อ 28 สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข้อบัญญตัิ 
(อบต./เทศบาล/เม ืองพัทยา) เสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน หรือไม่ (ระบุ
ชื่อข้อบัญญัติ พร้อมแนบข้อบัญญัติ) 

ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน 
เสนอข้อบัญญัติ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุ 
 
 
2) ระบุช่ือข้อบัญญัติ พร้อมแนบข้อบัญญัต ิ

2.1) 1-2 ข้อบัญญัติ พร้อมแนบขอ้บัญญัต ิ
2.2) 3 ข้อบัญญัติ พร้อมแนบข้อบัญญัติขึ้นไป  

3) ระบุวิธีการเผยแพร ่
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป 

0 
 
 
 
1 
2 
 

2 
3 

 
 

 
ข้อ 28 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

ข้อ 29 ในรอบปีที่ผ่านมา สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการแจ้งผลการประชุมสภาองค์กร

แจ ้ งผลการประช ุมสภาฯ ให้
ประชาชนทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการแจ้งผล ; ปิดประกาศ, แผ่นพับ, 

วารสาร, หนังสือพิมพ์ Internet  

0 
 
 

1 

 
ข้อ 29 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ปกครองส่วนท้องถิ ่นให้ประชาชนทราบ 
หรือไม่ (ระบุวิธีการแจ้งผลการประชุม) 

 2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

3) ระบุวิธีการแจ้งผล : รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอ
กระจายเสียง, แจ้งผู้นำชุมชน, ประชุม, เวที
ประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

2 
 
 
 
2 
3 

ข้อ 30 อปท.มีกิจกรรม/โครงการพัฒนาสมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุโครงการ/กิจกรรม) 

ม ีก ิจกรรม/โครงการพ ัฒนา
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุช่องทาง 
2) มี ระบุโครงการ/กิจกรรม 1-2 โครงการ  
3) มี ระบุโครงการ/กิจกรรม 3 โครงการขึ้นไป 

0 
1 
2 

 
ข้อ 30 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 31  ที่มาผ่าน สภา อปท. มีการเปิดช่องทางให้
ประชาชนได้แสดงบทบาทติดตามการแก้ไข
ป ัญหาของประชาชนท ี ่ เสนอและม ีการ
ดำเนินการ อปท. หรือไม่ (ระบุช่องทาง)  

มีการเปิดช่องทางให้ประชาชน
ได ้แสดงบทบาทต ิดตามการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนที่
เสนอและม ีการดำ เน ินการ 
อปท. 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุชอ่งทาง 
2) มี การตั้งกระทู้ ระบตุัวอย่างกระทู้  
3) มี ตั้งคณะทำงาน หรือ อนุกรรมการ เข้ามามี

ส่วนร่วมในกิจการสภา 
4) มี วิธีการอื่น ๆ  

0 
1 
1 
1 

 
ข้อ 31 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ***คะแนนเต็ม 20 คะแนน*** 

ข้อ 32 อปท.มวีิธีการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือไม่ (ระบุ
วิธีการเผยแพร่) 

ม ีว ิธ ีการการเผยแพร ่ข ้อมูล
ข ่ า ว ส า รและการ ร ั บ เ ร ื ่ อ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่

2) มี การเผยแพร่ 1-2 วิธีการ 
3) มี การเผยแพร่ 3 วิธีการข้ึนไป 

0 
1 
2 

 
ข้อ 32 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 33 ในรอบปีท ี ่ผ ่านมา องค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่นได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดบ้าง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  

     

*แผนพัฒนาท้องถิ่น เป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารด ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

**โครงการและกิจกรรมที่ อปท. ดำเนินการ เป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารด ้าน
โครงการและกิจกรรมที่  อปท. 
ดำเนินการ 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

ผลการดำเนินงานของ อปท. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านผล
การดำเนินงานของ อปท. 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

 

***ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดเก็บภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียม 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านข้อมูล
ข่าวสารเกี ่ยวกับจัดเก็บภาษี 
อากร ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

****ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายของ อปท. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดา้นข้อมูล
รายรับ/รายจ่ายของ อปท. 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 

*****ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านข้อมูล
เก่ียวกับการดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

ขั้นพื้นฐาน 
กรณี (1) ตกรอบ 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข ั ้ นตอนและมาตรฐานระยะเวลาการ
ให้บริการ 

เป ิดเผยข ้อม ูลข ่าวสารด ้าน
ข ั ้ น ต อ น แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น
ระยะเวลาการให้บริการ 

1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

 

ข้อมูลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................... เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ  1) ไม่ระบุ, ไม่เผยแพร ่
2) มี การเผยแพร ่

0 
1 

 
ข้อ 33 คะแนนเต็ม 8 

คะแนน 
34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวิธีการรับเรื่อง

ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน และมี
ความสามารถในการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของประชาชน หรือไม่  

วิธ ีการรับเรื ่องร้องเรียน ร้อง
ท ุกข ์ของประชาชน และมี
ความสามารถในการแก้ไขเรื่อง
ร ้ อ ง เ ร ี ย น  ร ้ อ ง ท ุ ก ข ์ ข อ ง
ประชาชน 

   
ข้อ 34 คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

 

ข้อ 34.1 ม ีว ิธ ีการหร ือช ่องทางร ับเร ื ่อง 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ในรูปแบบ
ใด (ระบุรูปแบบการรับเรื ่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร) 

วิธ ีการหรือช่องทาง รับเรื ่อง
ร ้ อ ง เ ร ี ย น  ร ้ อ ง ท ุ ก ข ์ ข อ ง
ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ 
2) มี ระบุรูปแบบการรับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

2.1) วิธีการร้องทุกข์ หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแบบไม่เผชิญหน้า เช่น ตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ ตู้ ปณ. จดหมายลับ ตู้รับเรื่องราว ณ อปท. 
ฯลฯ  

0 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน) 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

2.2) วิธีการร้องทุกข์หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารโดยตรง เช่น มีศูนย์รับเรื่องราวร้อง ศูนย์
ร้องเรียน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ฯลฯ  
3) แนบเอกสารตัวอย่าง 

 
2 
1 

ข้อ 34.2 ในรอบปีที่ผ่านมา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของ
ประชาชนจำนวนกี่เรื่อง และสามารถแก้ไข
เรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนได้กี่
เรื่อง จากเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งหมด (ให้
คำนวณออกมาเป็นค่าร้อยละ) (ระบุตัวอย่าง) 

ได้รับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน จำนวนกี ่เร ื ่อง 
และสามารถแก้ไขเรื่องร้องเรยีน 
ร้องทุกข์ของประชาชนได้กี่เร่ือง 
จากเร ื ่องร ้องเร ียน ร ้องทุกข์
ทั้งหมด 

1) ไม่ตอบ, ไม่ระบุจำนวนเรื่องทั้งหมดที่ร้องเรียน 
และไม่ระบุจำนวนท่ีจัดการตามการร้องเรียน 
2)  สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 0-49 
3) สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 50-59 
4) สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 60-69 
5) สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 70-79 
6)สามารถดำเนินการแก้ไขเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์
ของประชาชน ได้ร้อยละ 80-89 
7)  สามารถดำเน ินการแก ้ไขเร ื ่องร ้องเร ียน  
ร้องทุกข์ของประชาชน ได้ร้อยละ 90-100 
(8) แนบเอกสารตัวอย่าง 

0 
 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
1 

 
 
 

(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565  

 
725 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
 
 

หมวดที่ 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ***คะแนนเต็ม 40 คะแนน*** 

6.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร ***คะแนนเต็ม 25 คะแนน*** 
35 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำหรือ

สน ับสน ุนแผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือศักยภาพ
ของกลุ ่ม/องค์กรชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ 
หรือไม่ (ระบุรูปแบบกิจกรรม เนื ้อหาใน
ส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผลการดำเนินงาน และ
การต ิดตามผล  พร ้อมแนบเอกสารและ
รูปภาพตัวอย่างประกอบ) 

ก า ร จ ั ด ท ำ ห ร ื อ ส น ั บ ส นุ น
แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือ
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน
รูปแบบต่าง ๆ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) เกณฑ์ค่าคะแนน  
2.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.1.1) ลักษณะส่งเสริมประเภทก ิจกรรม
ประจำ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ห้องสมุด
ประชาชน เสียงตามสาย ฯลฯ 

2.1.2) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม 
เช่น จัดทัศนศึกษาสำหรับสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  

2.1.3) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพที่มี
ลักษณะเปิดโอกาสให้ประชาชาชน กลุ่มองค์กร
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม
ลานความคิด การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาสำหรับ
ประชาชน ฯลฯ 
2.2) ประเด็นท่ีส่งเสริม 

0 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
1 

 
 

ข้อ 35 คะแนนเต็ม 25 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

2.2.1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เช่น อาชีพ 
เศรษฐกิจพอพียง ฯลฯ  

2.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เช่น 
การว ิจ ัยช ุมชน แผนที ่ เด ินด ิน ท ุนทางส ังคม 
สวัสดิการพื้นถ่ิน พิพิธภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  
2.3) ผลการดำเนินงาน  

2.3.1) สะท้อนผลไม่ชัดเจน 
2.3.2) สะท้อนผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 การติดตามผล 
2.4.1) ไม่มี 
2.4.2) มี 

*หมายเหตุ  
(1) โครงการ/กิจกรรมที ่จะพิจารณาให้คะแนน
จะต้องตอบครบทุกช่อง และ แนบเอกสารพร้อม
รูปภาพตัวอย่างประกอบครบ 
(2) โครงการ 1 โครงการ (หากตอบครบ) คิดเป็น 8 
คะแนน (คิดจากฐานคะแนนสูงสุด) 
(3) พิจารณาให้คะแนนโดยเลือกโครงการ 3 โครงการ 
(4) แนบเอกสารครบ (พิจารณาเมื่อครบทั้ง 3 โครงการ) 

 
2 
 
 
 
0 
1 
 
0 
1 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

6.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) ***คะแนนเต็ม 15 คะแนน*** (หมายเหตุ พิจารณาการแนบเอกสาร บวกเพิ่มสูงสุด 3 คะแนน)  
36 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ

โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
ค ุณธรรม และศ ีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
 
 
2  

 
ข้อ 36 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

37 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองแก่
ประชาชน หร ือไม ่  (ระบุแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองแก่ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 37 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

38 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
ความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความ
แตกต่างหลากหลาย หรือไม่ (ระบุแผนงาน 
หร ือโครงการ หร ือก ิจกรรม พร ้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
ค ว า ม ม ี ว ิ น ั ย  ค ่ า น ิ ย ม
ประชาธ ิป ไตย  กา ร เคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
เ ค า ร พ ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง
หลากหลายให้แก่ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 38 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนบั
แผนงานโครงการ ต้องตอบ

ครบทุกประเด็นจึงจะ
นับเปน็ แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

39 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
ให้เกิดความหวงแหน และความเป็นเจ้าของ
ช ุมชนท ้องถ ิ ่นของตน รวมท ั ้ งม ีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เก่ียวกับการส่งเสริมให้
เกิดความหวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของ
ตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 39 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

40 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวง
แหน และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของ
ตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
พลเมืองที ่หวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของ
ตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 40 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 41  ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพ ัฒนาแผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรม เก ี ่ ยวข ้องก ับการ
ส ่งเสร ิมศ ักยภาพและความ
เข้มแข็งของประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแผนงาน/
โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ
ดำเนินการ 1-2 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร และผลการ

0 
 
1  
 
 
 
2  

 
ข้อ 41 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมาย เหต ุ  ก า รนั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบท ุ กประ เด ็ นจ ึ ง จะ
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ดำเนินการ 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

น ั บ เป ็ น  แผน ง านหรื อ
โครงการ/กิจกรรม 

หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ***คะแนนเต็ม 50 คะแนน*** 

42 
  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ที ่โดดเด่นเป็นเลิศ
ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่
ยอมรับ และเป็นโครงการที ่จะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการเมื ่อผ่านเข้ารอบที ่จะได้รับ
รางวัล แต่หากมีโครงการอื ่น ๆ สามารถ
เพ ิ ่มเต ิมได ้ ) หร ือไม่  (ระบ ุรายละเอ ียด
โครงการตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อม
แนบเอกสารและภาพโครงการ) 

 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรมโดดเด ่น ด ้านความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

   
ข้อ 42 คะแนนเต็ม 50 

คะแนน 

ข ้อ 42.1 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรมโดดเด่น ด้านความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรมโดดเด ่น ด ้านความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) ไม่มี , มีไม่ระบุ  
2) มี สะท้อน แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
โดดเด่น ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ครบถ้วน และ ตรงตามความโดดเด่น

0 
 
 

 
20 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น) 
3) แนบเอกสารประกอบ 

 
5 

ข ้อ 42.2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรมโดดเด่น ด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรมโดดเด ่น  ด ้ านการ
ส ่ ง เสร ิมการม ีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน 

1) ไม่มี , มีไม่ระบุ  
2) มี สะท้อน แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
โดดเด่น ด้านความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ครบถ้วน และ ตรงตามความโดดเด่น
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
3) แนบเอกสารประกอบ 

0 
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 รวมคะแนน หมวดที่ 1 = 15 + หมวดที่ 2 =55 + หมวดที่ 3 =40 
 + หมวดที่ 4 = 30 + หมวดที่ 5 = 20 + หมวดที่ 6 = 40 + หมวดที่ 7 = 50 
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ภาคผนวกที่ 9 
เกณฑ์การให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565 

  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565  

 
733 

การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  

ข้อ 6 อปท. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายรับรายจ่ายของ อปท. ให้ประชาชนทราบ 
หรือไม่ (ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบ
เอกสาร) 

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ร ายร ั บ รายจ ่ า ยของ  อปท .  ใ ห้
ประชาชนทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบเอกสาร ; 

ปิดประกาศ, แผ่นพับ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ 
Internet  

 2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

3) ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบเอกสาร: 
รถเคลื่อนที่, วิทยุชุมชน, หอกระจายเสียง, แจ้ง
ผู้นำชุมชน, ประชุม, เวทีประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
 
1 
2 
 

 
2 
3 

 
 

ข้อ 6 คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

ข้อ 7 อปท.ม ีการเผยแพร่ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ดำเนินการให้ประชาชน/ กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้ร ับทราบ หรือไม่ (ระบุว ิธ ีการเผยแพร่ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

การเผยแพร ่ข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับการ
ดำเนินการจัดซื ้อจ ัดจ้างก่อนหรือ
ระหว่างการดำเนินการให้ประชาชน/ 
กลุ่ม/องค์กรชุมชน ได้รับทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร ; ปิด

ประกาศ, แผ่นพับ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ In-
ternet  

 2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
 
1 
2 
 

 
 

ข้อ 7 คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

3) ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร : รถ
เคลื่อนที่, วิทยุชุมชน, หอกระจายเสียง, แจ้ง
ผู้นำชุมชน, ประชุม, เวทีประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

 
2 
3 

ข้อ 8 อปท. แจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
ประชาชนทราบ หรือไม่ (ระบุวิธีการ พร้อม
แนบเอกสาร) 

การแจ้งผลการดำเนินการจัดซื ้อจัด
จ้างให้ประชาชนทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการแจ้งผล ; ปิดประกาศ, แผ่นพับ, 

วารสาร, หนังสือพิมพ์ Internet  
 2.1) 1-2 วิธีการ 

2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  
3) ระบุวิธีการแจ้งผล : รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอ

กระจายเสียง, แจ้งผู้นำชุมชน, ประชุม, เวที
ประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
1 
2 
 
 
2 
3 

 
 

ข้อ 8 คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

ข้อ 9 อปท. ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของตนเอง หรือไม่ (ระบุวิธีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน) 

การวางระบบควบคุมภายในของ
ตนเอง 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไม่ระบุ 
2) มี การวางระบบตามคำสั่ง, แต่งตั ้งกรรมการ, 

จัดทำคู่มือไม่ระบุว่าเป็นคู่มืออะไร 

0 
 
1 
 

 
 

ข้อ 9 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
3) มี การวางระบบตรวจสอบรายวัน , ตรวจสอบ 

ทุกโครงการ, การตรวจสอบรายรับรายจ่าย  
4) ม ี  การวางระบบการประเม ินผล , จ ัดทำแผน 

การประเมินผล, การจัดทำคู ่ม ือระบบควบคุม
ภายใน, รายงานการติดตามผล , รายงานการ
คืบหน้า, มีการตรวจเช็คจุดเสี่ยง ฯลฯ  

5)  ม ี  ก ารวา งระบบควบค ุ มภาย ในตน เอง 
นอกเหนือจากระเบียบ สะท้อนความรัดกุมใน 
การควบค ุมตรวจสอบ เช ่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับส่วนงาน/กอง ฯลฯ  

6) แนบเอกสาร 

 
 
1 
 
 

 
2 
 
1 

ข้อ 10 อปท. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภา อปท. ในรอบปีที ่ผ่านมา 
หรือไม่ (ระบุวิธีการเปิดโอกาส) 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภา อปท.  

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แต่ไม่ระบุ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมการประชุม / 

มีการรายงานผลการประชุม เช่น ติดประกาศ , 
หนังสือเวียน, เสียงตามสาย เป็นต้น 

3) เข้าร่วมประชุมในสภาขณะนั้น/รับฟังถ่ายทอดสด 
4) ตอบครบทั้ง 2 วิธีการ 
5) แนบตัวอย่างเอกสาร 

0 
1 

 
2 
1 
1 

 
ข้อ 10 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 11 อปท. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/
กิจกรรม ที ่ดำเนินการในรอบปีที ่ผ ่านมา 
หร ือไม ่  (ระบ ุว ิธ ีการให ้ประชาชนร ับรู้
โครงการ/กิจกรรม) 

วิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/
กิจกรรม ที่ดำเนินการในรอบปีที่ผ่าน
มา 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการแจ้งผล ; ปิดประกาศ, แผ่นพับ, 

วารสาร, หนังสือพิมพ์ Internet  
 2.1) 1-2 วิธีการ 

2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  
3) ระบุวิธีการแจ้งผล : รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอ

กระจายเสียง, แจ้งผู้นำชุมชน, ประชุม, เวที
ประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
1 
2 
 
 
2 
3 

 
ข้อ 11 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

ข้อ 12. อปท. ม ีการกำหนดวิส ัยท ัศน์/พ ันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือไม่ 
(ระบุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

กำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์  

ที่ระบุถึงการมสี่วนร่วม 
3) มี วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์  

ที่ระบุถึงการสร้าง/ ส่งเสรมิเครือข่าย 

4) แนบเอกสารครบ  

0 
 

1 
 
2 
1 

 
ข้อ 12 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

ข้อ 13. อปท. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรใน
องค ์ ก ร ให ้ ม ี ค ว ามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จและ

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรให้มีความรู ้ความเข้าใจและ

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  0 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ความสามารถด้านการเสริมสร้างเครือข่าย 
หร ือการทำงานในร ูปแบบเคร ือข ่ายกับ
หน่วยงานอื่น ๆ หรือไม่ (ระบุวิธีการพัฒนา
บุคลากร พร้อมแนบเอกสาร) 

ความสามารถด้านการเสริมสร ้าง
เครือข่าย หรือการทำงานในรูปแบบ
เครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

2) มี ระบุวิธีการพัฒนาบุคลากร พร้อมแนบ
เอกสาร) 1-2 วิธีการ  

3) มี ระบุวิธีการพัฒนาบุคลากร พร้อมแนบ
เอกสาร) 3 วิธีการ ข้ึนไป 

4) แนบเอกสารครบ 

1 
 
2 
1 

ข้อ 13 คะแนนเต็ม 3 
คะแนน 

ข้อ 14. อปท. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนา
ท ้องถ ิ ่น  หร ือคณะกรรมการสน ับสนุน
แผนพัฒนาท้องถิ ่น หรือ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม (เช่น กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มหลากหลาย ทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม่ (ระบุกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมแนบ
เอกสาร) 

การแต่งต ั ้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสนับสนุน
แ ผ น พ ั ฒ น า ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ห รื อ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพ ัฒนาท ้ อ งถ ิ ่ น  ท ี ่ ม า จ าก
หลากหลายกลุ่ม 

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ / ไม่กรอก 
2) มี ระบุกลุ ่มต่าง ๆ ที ่ร ่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 

 2.1) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 1-2 กลุ่ม 

2.2) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
พร้อมแนบเอกสาร 3-4 กลุ่ม 

2.3) ระบุกลุ่มต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พร้อมแนบเอกสาร 5 กลุ่มขึ้นไป  

0 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 

 
ข้อ 14 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

ข้อ 15. อปท. มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและ
ความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะ
บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ 

ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและ
ความร ่วมม ือแบบเป ็นทางการใน
ลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 
กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน

1) ไม่มี, มี ไมร่ะบุ, ไม่ตอบ  
2) มี ไม่เป็นทางการ 

 2.1) ระบุวิธีการ 
 2.2) ระบุรายช่ือ  

3) มี เป็นทางการ (MOU) ระบุวิธีการและรายชื่อ  

0 
1 
1 
1 
2 

 
ข้อ 15 คะแนนเต็ม 9 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคประชา
สังคม หรือองค์กรภาคเอกชน หรือไม่  

ท้องถิ ่นอื ่น ภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรภาคเอกชน 

3.1) ระบุวิธีการ 
3.2) ระบุรายช่ือ 

4) มี อ่ืนๆ ระบุวิธีการและรายชื่อ  
5.) แนบเอกสาร 

1 
1 
1 

1 
ข้อ 16. อปท. ได ้ร ่วมเป็นสมาชิกสมาคมท้องถิ่น

ภายในประเทศ หรือไม่ (ระบุชื ่อสมาคม/
ชมรมที่เป็นสมาชิก) 
 

ร ่ ว ม เ ป ็ น สม า ช ิ ก สม าคม ท ้ อ งถิ่ น
ภายในประเทศ 

1) ไม่มี, ไม่กรอก 
2) เป็นสมาชิก ระบุ 1-2 ชมรม/สมาคม  
3) เป็นสมาชิก ระบุ 3-4 ชมรม/สมาคม  
4) เป็นสมาชิก ระบุ 5 ชมรม/สมาคมขึ้นไป  
5) แนบเอกสาร 

1 
1 
2 
3 
1 

 
ข้อ 16 คะแนนเต็ม 4 

คะแนน 

ข้อ 17. อปท. มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือ
ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพ อื่น 

ๆ หรือไม่ (ระบุชื่อสมาคม/ชมรมของวิชาชีพ
ที่มีความร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือเป็น
สมาชิก) 

ร่วมมือ หรือร่วมกิจกรรม หรือร่วม
เป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมของวิชาชีพ

อื่น ๆ 

1) ไม่มี, ไม่กรอก 
2) เป็นสมาชิก ระบุ 1-2 ชมรม/สมาคม  
3) เป็นสมาชิก ระบุ 3-4 ชมรม/สมาคม  
4) เป็นสมาชิก ระบุ 5 ชมรม/สมาคมขึ้นไป 
5) แนบเอกสาร 

0 
1 
2 
3 
1 

 
ข้อ 17 คะแนนเต็ม 4 

คะแนน 

ข้อ 18. อปท. เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมท้องถิ่น
ภายในประเทศ หร ือไม ่  (ระบ ุล ักษณะ
กิจกรรม) 

ลักษณะกิจกรรมกับสมาคมท้องถิ่นใน
ประเทศ 

1) ไม่เคยเข้าร่วม, ไม่กรอก 
2) รูปแบบ/ลักษณะกิจกรรม 1-2 รูปแบบ/ลักษณะ 
3) รูปแบบ/ลักษณะกิจกรรม 3 รูปแบบ/ลักษณะ
ขึ้นไป 

0 
1 
2 

 
ข้อ 18 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 19. อปท .  ม ี ค ว า ม ร ่ ว มม ื อก ั บ อ งค ์ ก ร ใ น

ต่างประเทศ หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม และชื ่อองค์กรใน
ต่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ)  
 

ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ก ั บ อ ง ค ์ ก ร ใ น
ต่างประเทศ 

1) ไม่มี, ไม่กรอก  
2) มีความร่วมมือในรูปกจิกรรม/โครงการร่วมกัน : 

ระบุโครงการและองค์กรที่ดำเนินการร่วมกัน 
(ระบุแผน) 

3) เป็นสมาชิกของสมาคม/ชมรมขององค์กรใน
ต่างประเทศ : ระบุชื่อสมาคม/ชมรมที่เป็น
สมาชิก  

4) รูปแบบอื่น ๆ ระบุ  

0 
 
2 
 
 

 
 2 

 
1 

 
ข้อ 19 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

ข้อ 20. อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือไม่  

มีการจัดทำฐานข้อมูลของเครือข ่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

1) ไม่มี, ไม่ระบุ  
2) ระบุ จำนวนเครือข่าย 

2.1) 1-2 เครือข่าย  
2.2) 3 เครือข่ายขึ้นไป  

3) ระบ ุช ื ่อเคร ือข ่ายท ี ่ม ีการจ ัดทำฐานข้อมู ล 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย และบทบาท
หน้าที่ของเครือข่ายนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร 1-
2 เครือข่าย 

3) ระบุช ื ่อเคร ือข่ายท ี ่ม ีการจ ัดทำฐานข ้อมูล 
หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย และบทบาท

0 
 

1 
2 
 
 
1 
 
 

2 
 

+1 

 
ข้อ 20 คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

หน้าที่ของเครือข่ายนั้น ๆ พร้อมแนบเอกสาร 3 
เครือข่าย ขึ้นไป  

4) แนบเอกสารครบ 

ข้อ 21 อปท. มีเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีพัฒนาการ
และต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือไม่ (ระบุช่ือ
เครือข่าย พร้อมแนบเอกสาร) 

ม ี เ ค ร ื อข ่ ายความร ่ วมม ื ออย ่ า งมี
พัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) ระบุเครือข่าย และ ปี พ.ศ. 1 เครือข่าย  
3) ระบุเครือข่าย และ ปี พ.ศ. 2 เครือข่าย 
4) ระบุเครือข่าย และ ปี พ.ศ. 3 เครือข่ายขึ้นไป 

0 
1 
2 
3 

 
ข้อ 21 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

ข้อ 22 อปท. กับเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม มีการระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกัน เพื ่อขับเคลื ่อนและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุสิ ่งที่ระดมและบูรณา
การทรัพยากรร่วมกัน เพื ่อขับเคลื ่อนและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น) 

มีการระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกัน เพื ่อขับเคลื ่อนและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  

2) ระบุ สิ ่งที่ระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกัน และหน่วยงานที ่ร ่วมบูรณาการ 1-2 
ทรัพยากร พร้อมระบุหน่วยงาน 
3) ระบุ สิ ่งที่ระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร ่วมกัน  และหน่วยงานที ่ร ่วมบูรณาการ 3 
ทรัพยากรขึ้นไป พร้อมระบุหน่วยงาน 
4) แนบเอกสารครบ 

0 
 
 
1 
 
2 
 

+1 

 
ข้อ 22 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

ข้อ 23 เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เข้ามามีบทบาทหรือหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับ อปท. หรือไม่ (ระบุหน่วยงาน และ

เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม เข้ามามีบทบาทหรือหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานร่วมกับ อปท. 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  

2) ระบุ หน่วยงาน และบทบาท/หน้าที่ที่เขา้ร่วม 
1-2 หน่วยงาน 

0 
1 
 
2 

 
ข้อ 23 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565  

 
741 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
บทบาท/หน้าที่ที่เข้าร่วมกับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

3) ระบุ หน่วยงาน และบทบาท/หน้าที่ที่เขา้ร่วม 
3 หน่วยงาน ขึ้นไป 

4) แนบเอกสารครบ 

+1 

ข้อ 24 การมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคมของ อปท. ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม หรือไม่ อย่างไร (ระบุ
ผลของการมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่
เป็นรูปธรรม) 

 

การมีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคมของ อปท. ส่งผลต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) ระบุ ผลที ่เกิดขึ ้น 1-2 ผลกระทบ พร้อมระบุ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม  
3) ระบุ ผลที่เกิดขึ้น 3 ผลกระทบขึ้นไป พร้อมระบุ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วม  

4) แนบเอกสารครบ 
 

0 
1 
 
2 
+1 

 
ข้อ 24 คะแนนเต็ม 3 

คะแนน 

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน*** แนบเอกสารชัดเจน +1 คะแนน)  
ข้อ 25 อปท. มีการจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ 

ในจังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะ หรือไม่ (ระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ 
และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อม
แนบเอกสาร) 

การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ใน
จังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการ
และบริการสาธารณะ  

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 25 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 26 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก่ียวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื ่อมล้ำในสังคม (เช่น ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคมที่
ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การส่งเสริมความเสมอ
ภาคทา ง เพศ  ก ิ จ ก ร รม เ ร ี ย น ร ู ้ ค ว าม
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น) 
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก่ียวกับการเสริมสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2 

 
ข้อ 26 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 27 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ ้มครอง บำรุงรักษา 
ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการ
ใช ้ประโยชน ์จากทร ัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมือง
และปร ับปร ุ งภ ูม ิท ัศน ์ เพ ื ่ อการจ ัดสรร

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก ี ่ ยวก ับการอน ุ ร ั กษ ์  ค ุ ้ มครอง 
บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และ
ใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 27 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมี
อาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลด
ภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การ
รองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุ
ประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 28 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เก ี ่ยวก ับการส ่ งเสร ิมและพ ัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการ
ดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่ 
(ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 28 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 29 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ฟื ้นฟูหรือส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ (เช่น พิพิธภัณฑ์
หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทย กลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) 
หรือไม่ (ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริม
ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า  ศ ิ ล ป ะ ว ั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอัน
ดีงามทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ 
และของชาติ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 29 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 30 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก ี ่ยวก ับการใช ้ เทคโนโลย ีใหม ่  ๆ เพื่อ
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  ห ร ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่ (ระบุ

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
สนับสนุนการให้บริการ หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

0 
 
1  

 
 
 

 
ข้อ 30 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

2  *** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 31 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับความ
ท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ (เช่น การขาดแคลน
แหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุแผนงาน 
หร ือโครงการ หร ือก ิจกรรม พร ้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือ
กับความท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 31 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
ข้อ 32 อปท. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการ
การจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม ส่งเสริมการ

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) เกณฑ์ค่าคะแนน  

0 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

เรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ในร ูปแบบต่าง ๆ หร ือไม่  (ระบ ุร ูปแบบ
กิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผล
การดำเนินงาน และการติดตามผล พร้อม
แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่าง) 

เรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กร
ชุมชนรูปแบบต่าง ๆ 

2.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2.1.1) ลักษณะส่งเสริมประเภทก ิจกรรม

ประจำ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ห้องสมุด
ประชาชน เสียงตามสาย ฯลฯ 

2.1.2) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม 
เช่น จัดทัศนศึกษาสำหรับสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  

2.1.3) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพที่มี
ลักษณะเปิดโอกาสให้ประชาชาชน กลุ่มองค์กร
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม
ลานความคิด การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาสำหรับ
ประชาชน ฯลฯ 
2.2) ประเด็นท่ีส่งเสริม 

2.2.1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เช่น อาชีพ 
เศรษฐกิจพอพียง ฯลฯ  

2.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เช่น 
การว ิจ ัยช ุมชน แผนที ่ เด ินด ิน ท ุนทางส ังคม 
สวัสดิการพื้นถ่ิน พิพิธภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  
2.3) ผลการดำเนินงาน  

2.3.1) สะท้อนผลไม่ชัดเจน 

 
 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
0 
1 

ข ้อ 32 คะแนนเต ็ม 25 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
2.3.2) สะท้อนผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 การติดตามผล 
2.4.1) ไม่มี 
2.4.2) มี 

*หมายเหตุ  
(1) โครงการ/กิจกรรมที ่จะพิจารณาให้คะแนน
จะต้องตอบครบทุกช่อง และ แนบเอกสารพร้อม
รูปภาพตัวอย่างประกอบครบ 
(2) โครงการ 1 โครงการ (หากตอบครบ) คิดเป็น 8 
คะแนน (คิดจากฐานคะแนนสูงสุด) 
(3) พิจารณาให้คะแนนโดยเลือกโครงการ 3 โครงการ 
(4) แนบเอกสารครบ (พิจารณาเมื่อครบทั้ง 3 โครงการ) 

 
0 
1 
 
 
 
 
 
 
 

+1 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ข้อ 33 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และ
ศ ีลธรรมของประชาชนในช ุมชน
ท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
 

ข้อ 33 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 
 

 
748 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 34 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความรู ้ด้านสิทธิและ
หน้าที ่ของพลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่ 
(ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 34 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 35 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความมีว ินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก ี ่ยวก ับการส ่งเสร ิมความมีว ินัย 
ค่าน ิยมประชาธิปไตย การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

0 
 
1  

 
 
 

 
 

ข้อ 35 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

2  *** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 36 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวง
แหน และความเป็นเจ้าของชุมชน
ท ้องถ ิ ่ นของตน รวมท ั ้ งม ีความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
 

ข้อ 36 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

ข้อ 37 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความเข ้า ใจในการดำเน ินงานร ูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการ

แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน
รูปแบบเครือข่าย หรือเสริมสร้าง

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ

0 
 
1  

 
 

 
ข้อ 37 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
*** หมายเหตุ การนับ
แผนงานโครงการ ต้อง
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

ความร ่ วมม ื อ ในการทำ ง านกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

 
2  

ตอบครบทุกประเด็นจึง
จะนับเป็น แผนงานหรือ
โครงการ/กิจกรรม 

หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) 

ข้อ 35 อปท. มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ 
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม (เป็นโครงการที่โดดเด่น เป็นที่
ยอมรับ และเป็นโครงการที ่จะนำเสนอต่อ
คณะกรรมการเมื ่อผ่านเข้ารอบที ่จะได้รับ
รางวัลฯ แต่หากมีโครงการอื ่น ๆ สามารถ
เพ ิ ่มเต ิมได ้ ) หร ือไม ่ (ระบ ุรายละเอ ียด 
โครงการ/เคร ือข ่าย ตามห ัวข ้อคำถาม
ด ้ านล ่าง  พร ้อมแนบเอกสารและภาพ
โครงการ) 

โครงการที ่ โดดเด ่น ซ ึ ่งแสดงถึงการ
ทำงานร ่วมก ันในล ักษณะเคร ือข่าย 
ระหว่างภาคร ัฐ เอกชน และประชา
สังคม 

1) ช่ือโครงการ หรือ ช่ือเครือข่าย (ระบุ) 
2) เหตุผลที ่นำเสนอโครงการ/เครือข่ายนี ้ เป็น
โครงการ/เครือข่ายที่เด่นเป็นเลิศ (ระบุ) 
3) ที ่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการ 
หรือเครือข่าย (ระบุ) 
4) ผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/เจ้าภาพโครงการ 

4.1) ภาคส่วนอ่ืน ๆ  เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/
เจ้าภาพโครงการ พร้อมระบุ 

4.2) อปท. เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/เจ้าภาพ
โครงการ 

 

1 
 
1 
 
1 

 
 
1 
 
2 
 
 

คะแนนเตม็ 
โครงการละ 20 คะแนน 3 

โครงการ คิดเป็น 60 
คะแนน 

 
แนบเอกสารครบทุก 10 

โครงการ คะแนน 
 

ข้อ 38 คะแนนเต็ม 70 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
** ท ั ้ งน ี ้ ไม ่จำก ัดจำนวนแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 
โครงการ/ เครือข่าย** 

5) องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

5.1) 1-2 หน่วยงาน 
5.2) 3 หน่วยงาน ขึ้นไป 

 
6) วัตถุประสงค์โครงการ 
7) ระยะเวลาในการดำเนินงาน (โปรดระบุ) 

7.1) ใหม ่

7.2) ต่อเนื่อง 
 

8) การระดมทรัพยากรที ่ใช ้ในการดำเนินงาน 
(สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

8.1) สนับสนุน 1-2 ข้อ 
8.2) สนับสนุน 3 ข้อ ขึ้นไป  
 

9) ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิก
เครือข่าย (ระบุชื ่อสมาชิกเครือข่ายและความ
รับผิดชอบ ) 

 
 
1 
2 

 
1 
 

1 
2 
 
 
 
 

1 
2 
 
 
 
 
 
1 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

9.1)  ระบ ุช ื ่ อสมาช ิก เคร ื อข ่ ายและความ

รับผิดชอบ 1-2 หน่วยงาน 
9.2)  ระบ ุช ื ่ อสมาช ิก เคร ื อข ่ ายและความ

รับผิดชอบ 3 หน่วยงาน ขึ้นไป 
 

10) ผลการดำเนินงาน 
10.1) โครงการ/เครือข่ายยังไม่แล้วเสร็จ 
10.2)  โครงการ/เคร ือข ่ายแล ้วเสร ็จเป ็นที่

เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ 
10.3)  โครงการ/เคร ือข ่ายแล ้วเสร ็จเป ็นที่

เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
 
11) การประเมินผลการดำเนินงาน 

11.1) มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน 
หรือ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส พร้อม
ระบุรายละเอียด 

11.3) มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ ่งปี 
หรือ รายงานผลการดำเนินงานรายปี พร้อมระบุ
รายละเอียด 

 
2 
 
 
 
0 
 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
11.5) มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน 

หรืออ่ืน ๆ .พร้อมระบุรายละเอียด 

 
12) การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 

12.1) มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน พร้อม
ระบุรายละเอียด 

12.2) มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนา
ใหม่ / ดำเนินงานต่อเนื่อง พร้อมระบุรายละเอียด 

 
1 
 
 
 
1 
 
1 

คะแนนรวม หมวดที่ 1 =30 + หมวดที่ 2 =50 + หมวดที่ 3 = 15 + หมวดที่ 4 =35 + หมวดที่ 5 = 70 200  

 
 
 
 
 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 
 

 
754 

 
 

  
 

ภาคผนวกที่ 10  
เกณฑ์การให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2565  
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การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินตัวชี้วัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 
ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ข้อ 6 อปท. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รายรับรายจ่ายของ อปท. ให้ประชาชนทราบ 
หรือไม่ (ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบ
เอกสาร) 

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายรับรายจ่ายของ อปท. 
ให้ประชาชนทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบเอกสาร ; 

ปิดประกาศ, แผ่นพับ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ 
Internet  

 2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

3) ระบุวิธีการประชาสัมพันธ์ พร้อมแนบเอกสาร: 
รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอกระจายเสียง, แจ้ง
ผู้นำชุมชน, ประชุม, เวทีประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
 
1 
2 
 

 
2 
3 

 
 

ข้อ 6 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ข้อ 7 อปท.ม ีการเผยแพร่ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ดำเนินการให้ประชาชน/ กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้ร ับทราบ หรือไม่ (ระบุว ิธ ีการเผยแพร่ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างก่อน
หรือระหว่างการดำเนินการให้
ประชาชน/ กลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ได้รับทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร ; ปิด

ประกาศ, แผ่นพับ, วารสาร, หนังสือพิมพ์ In-
ternet  

 2.1) 1-2 วิธีการ 
2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
 
1 
2 
 

 
 

ข้อ 7 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

3) ระบุวิธีการเผยแพร่ พร้อมแนบเอกสาร : รถ
เคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอกระจายเสียง, แจ้ง
ผู้นำชุมชน, ประชุม, เวทีประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

 
2 
3 

ข้อ 8 อปท. แจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
ประชาชนทราบ หรือไม่ (ระบุวิธีการ พร้อม
แนบเอกสาร) 

การแจ้งผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างให้ประชาชนทราบ 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการแจ้งผล ; ปิดประกาศ, แผ่นพับ, 

วารสาร, หนังสือพิมพ์ Internet  
 2.1) 1-2 วิธีการ 

2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  
3) ระบุวิธีการแจ้งผล : รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอ

กระจายเสียง, แจ้งผู้นำชุมชน, ประชุม, เวที
ประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
1 
2 
 
 
2 

3 

 
 

ข้อ 8 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ข้อ 9 อปท. ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของตนเอง หรือไม่ (ระบุวิธีการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน) 

การวางระบบควบคุมภายใน
ของตนเอง 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไม่ระบุ 
2) มี การวางระบบตามคำสั่ง, แต่งตั ้งกรรมการ, 

จัดทำคู่มือไม่ระบุว่าเป็นคู่มืออะไร 

0 
 
1 
 

 
 

ข้อ 9 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
3) มี การวางระบบตรวจสอบรายวัน , ตรวจสอบ 

ทุกโครงการ, การตรวจสอบรายรับรายจ่าย  
4) ม ี  การวางระบบการประเม ินผล , จ ัดทำแผน 

การประเมินผล, การจัดทำคู ่ม ือระบบควบคุม
ภายใน, รายงานการติดตามผล , รายงานการ
คืบหน้า, มีการตรวจเช็คจุดเสี่ยง ฯลฯ  

5)  ม ี  ก ารวา งระบบควบค ุ มภาย ในตน เอง 
นอกเหนือจากระเบียบ สะท้อนความรัดกุมใน 
การควบค ุมตรวจสอบ เช ่น คณะกรรมการ
ตรวจสอบระดับส่วนงาน/กอง ฯลฯ  

6) แนบเอกสาร 

 
 
1 
 
 

 
2 
 

1 

ข้อ 10 อปท. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมสภา อปท. ในรอบปีที ่ผ่านมา 
หรือไม่ (ระบุวิธีการเปิดโอกาส) 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ฟังการประชุมสภา อปท.  

1) ไม่กรอกข้อมูล,ไม่มี,มี แต่ไม่ระบุ 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมการประชุม / 

มีการรายงานผลการประชุม เช่น ติดประกาศ , 
หนังสือเวียน, เสียงตามสาย เป็นต้น 

3) เข้าร่วมประชุมในสภาขณะนั้น/รับฟังถ่ายทอดสด 
4) ตอบครบทั้ง 2 วิธีการ 
5) แนบตัวอย่างเอกสาร 

0 
1 

 
2 
1 

1 

 
ข้อ 10 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 11 อปท. มีวิธีการให้ประชาชนได้รับรู้โครงการ/
กิจกรรม ที ่ดำเนินการในรอบปีที ่ผ ่านมา 
หร ือไม ่  (ระบ ุว ิธ ีการให ้ประชาชนร ับรู้
โครงการ/กิจกรรม) 

ว ิธ ีการให ้ประชาชนได ้ร ับรู้
โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ
ในรอบปีที่ผ่านมา 

1) ไม่กรอกข้อมูล, ไม่มี, มี แต่ไมร่ะบุวิธีการแจ้งผล 
2) ระบุวิธีการแจ้งผล ; ปิดประกาศ, แผ่นพับ, 

วารสาร, หนังสือพิมพ์ Internet  
 2.1) 1-2 วิธีการ 

2.2) 3 วิธีการขึ้นไป  
3) ระบุวิธีการแจ้งผล : รถเคลื่อนที,่ วิทยุชุมชน, หอ

กระจายเสียง, แจ้งผู้นำชุมชน, ประชุม, เวที
ประชาคม 
3.1) 1-2 วิธีการ 

 3.2) 3 วิธีการขึ้นไป  

0 
 
 
1 
2 
 
 
2 

3 

 
ข้อ 11 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ข้อ 12 อปท. ม ีการกำหนดวิส ัยท ัศน์/พ ันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม หรือไม่ (ระบุว ิส ัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ พร้อมแนบเอกสาร)  

การกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับ
การเสริมสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์  

ที่ระบุถึงการจัดการแก้ไขปญัหาความไมเ่ป็น
ธรรม พร้อมแนบเอกสาร 

3) มี วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์  

ที่ระบุถึงยุทธศาสตร์ เก่ียวกับการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม พร้อมแนบเอกสาร 

0 
 
1 
 
 
2 

 

 
ข้อ 12 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
ข้อ 13 อปท. มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถ ิ ่น หร ือคณะกรรรมการสน ับสนุน
แผนพัฒนาท้องถ ิ ่น หร ือคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่มาจากหลากหลายกลุ่ม (เช่น กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แรงงานนอกระบบ ฯลฯ) หรือไม่ (ระบุกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ พร้อมแนบ
เอกสาร) 

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถด ้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย หรือการ
ทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  

2)  ม ี  ระบุ ระบ ุ กล ุ ่ ม ต ่ า ง  ๆ  ท ี ่ ร ่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการ พร ้อมแนบเอกสาร 1-2 
กลุ่ม/คณะกรรมการ 

3)  ม ี  ระบุ ระบ ุ กล ุ ่ ม ต ่ า ง  ๆ  ท ี ่ ร ่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการ พร้อมแนบเอกสาร 3 กลุ่ม/
คณะกรรมการ ข้ึนไป 

 
  

0 
1 
 
 
 
2 
 
 

 

ข้อ 13 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

ข้อ 14. อปท. ม ีการจ ัดทำข ้อม ูล /ฐานข ้อม ูลที่
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
และความเหลื ่อมล้ำในชุมชนท้องถิ ่นด้าน
สังคม หรือไม่ (ระบุชื ่อฐานข้อมูลที ่จัดทำ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 1-2 ฐานข้อมูล  
3) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 ฐานข้อมูล ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 

 
ข ้ อ  14 ค ะ แ น น เ ต ็ ม  2 
คะแนน 

ข้อ 15. อปท. ม ีการจ ัดทำข ้อม ูล /ฐานข ้อม ูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
และความเหลื ่อมล้ำในชุมชนท้องถิ ่นด้าน

การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 1-2 ฐานข้อมูล  

0 
1 
 
2 

 
ข ้ อ  15 ค ะ แ น น เ ต ็ ม  2 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

การเมือง หรือไม่ (ระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

3) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 ฐานข้อมูล ขึ้นไป 

 

ข้อ 16. อปท. ม ีการจ ัดทำข ้อม ูล /ฐานข ้อม ูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
และความเหลื ่อมล้ำในชุมชนท้องถิ ่นด้าน
เศรษฐกิจ หรือไม่ (ระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 1-2 ฐานข้อมูล  
3) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 ฐานข้อมูล ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 

 
ข ้ อ  16 ค ะ แ น น เ ต ็ ม  2 
คะแนน 

ข้อ 17. อปท. ม ีการจ ัดทำข ้อม ูล /ฐานข ้อม ูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม
และความเหลื ่อมล้ำในชุมชนท้องถิ ่นด้าน
สิ ่งแวดล้อม/ทรัพยากร และการกระจาย
ทรัพยากร หรือไม่ (ระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ 
พร้อมแนบเอกสาร) 

การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำ
ใ น ช ุ ม ช น ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ด ้ า น
สิ่งแวดล้อม/ทรัพยากร และการ
กระจายทรัพยากร 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 1-2 ฐานข้อมูล  
3) มี ระบุช ื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 ฐานข้อมูล ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 

 
ข ้ อ  17 ค ะ แ น น เ ต ็ ม  2 
คะแนน 

ข้อ 18. จากต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่  14-17 อปท .  ม ี การนำ
ฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็นโครงการ/กิจกรรม
ลดความเหล ื ่อมในส ังคม หร ือไม ่ (ระบุ
ฐานข้อม ูลท ี ่นำมาพัฒนาเป็นโครงการ/

การนำฐานข้อมูลมาพัฒนาเป็น
โครงการ/ก ิจกรรมลดความ
เหลื่อมในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุฐานข้อมูล และโครงการ/กิจกรรมที่
นำมาพัฒนาต่อยอด พร้อมแนบเอกสาร1-2 
ฐานข้อมูล/โครงการ  

0 
 
1 
 
2 

 
ข ้ อ  18 ค ะ แ น น เ ต ็ ม  2 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
กิจกรรมลดความเหลื่อมในสังคม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

3) มี ระบุฐานข้อมูล และโครงการ/กิจกรรมที่
นำมาพัฒนาต่อยอด พร ้อมแนบเอกสาร 3 
ฐานข้อมูล/โครงการ ข้ึนไป 

 

ข้อ 19 อ ป ท .  ม ี ก า ร ศ ึ ก ษ า ว ิ จ ั ย ร ่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอื่นที่ทำงาน
ด้านความเหลื ่อมล้ำ เพื ่อสร้างองค์ความรู้
เก่ียวกับประเด็นความไม่เป็นธรรม และความ
เหลื ่อมล้ำในพื ้นที ่ หรือไม่ (ระบุประเด็น
ศึกษา และหน่วยงานที ่เข้ามาศึกษาว ิจัย 
พร้อมแนบเอกสาร) 

ก า ร ศ ึ ก ษ า ว ิ จ ั ย ร ่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กร
อื่นที่ทำงานด้านความเหลื่อมล้ำ 
เพื ่อสร้างองค์ความรู ้เกี ่ยวกับ
ประเด็นความไม่เป็นธรรม และ
ความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุประเด็นศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามา
ศึกษาวิจัย พร้อมแนบเอกสาร 1-2 ประเด็น  
3) มี ระบุประเด็นศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามา
ศึกษาวิจัย พร้อมแนบเอกสาร 3 ประเด็น ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 

 
ข้อ 19 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 20 อปท. มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรใน
องค ์กรให ้ม ีความร ู ้  ความเข ้ า ใจ  และ
ความสามารถเกี ่ยวกับการสร้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไว้อย่าง
ช ัดเจน หร ือไม่  (ระบ ุประเด ็นท ี ่พ ัฒนา
บุคลากร พร้อมแนบเอกสาร) 

กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กรให้ม ีความร ู ้  ความ
เข ้ า ใ จ  และควา มสามารถ
เก ี ่ยวก ับการสร ้างความเป็น
ธรรม และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคมไว้อย่างชัดเจน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุประเด็นที่พัฒนาบุคลากร พร้อมแนบ
เอกสาร 1-2 ประเด็น  
3) มี ระบุประเด็นที่พัฒนาบุคลากร พร้อมแนบ
เอกสาร 3 ประเด็น ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 

 
ข้อ 20 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 21 อปท.ม ีกลไกหร ือคณะทำงานเพ ื ่อการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม และลดความ

กลไกหรือคณะทำงานเพื่อการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม และ

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  0 
1 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

เหลื ่อมล้ำในสังคมเป็นการเฉพาะ หรือไม่ 
(ระบุกลไก/หรือคณะทำงาน พร้อมแนบ
เอกสาร) 

ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็น
การเฉพาะ 

2) มี ระบุกลไก/คณะทำงาน พร้อมแนบเอกสาร 
1-2 กลไก/คณะทำงาน 
3) มี ระบุกลไก/คณะทำงาน พร้อมแนบเอกสาร 
3 กลไก/คณะทำงาน ขึ้นไป 

 
2 
 

ข้อ 21 คะแนนเต็ม 2 
คะแนน 

ข้อ 22 อปท. ม ีการต ั ้งหน่วยบร ิการภายในของ
หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา/ติดตามการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่ (ระบุ
ชื่อหน่วยบริการภายใน) 

การตั้งหน่วยบริการภายในของ
หน่วยงานเพ ื ่อแก ้ไขป ัญหา/
ติดตามการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุชื่อหน่วยบริการภายใน 1-2 หน่วย 
3) มี ระบุชื่อหน่วยบริการภายใน 3 หน่วย ขึ้น
ไป 

0 
1 
2 
 

 
ข้อ 22 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 23 อปท.มีตำแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น 
หรือมีอาสาสมัครที่เข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม หรือไม่ (ระบุตำแหน่ง บทบาท
หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมแนบ
เอกสาร)  

ตำแหน่ง หรือมีเจ้าหน้าที ่ของ
ท้องถิ่น หรือมีอาสาสมัครที่เข้า
มาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง
ความเป็นธรรม และลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ พร้อมแนบ
เอกสาร 1-2 ตำแหน่ง  
3) มี ระบุตำแหน่ง บทบาทหน้าที่ พร้อมแนบ

เอกสาร 3 ตำแหน่ง ขึ้นไป 

0 
1 
 
2 
 

 
ข้อ 23 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 24  อปท.เข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับ การสร้างความเป็นธรรม 

บทบาทสำคัญร่วมกับเครือข่าย
ภาคร ัฐ เอกชน และประชา
สังคม ในการดำเนินการเก่ียวกบั 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุประเด็น และ หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 
พร้อมแนบเอกสาร 1-2 ประเด็น  

0 
1 
 

 
ข้อ 24 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม หรือไม่ (ระบุ
ประเด็น และ หน่วยงานที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น เข้าไปมีส่วนร่วม พร้อมแนบ
เอกสาร)  

การสร้างความเป็นธรรม และ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

3) มี ระบุประเด็น และ หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 
พร้อมแนบเอกสาร 3 ประเด็น ขึ้นไป 

2 
 

ข้อ 25 อปท. มีช่องทางและกระบวนการที ่ลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคม ในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ 
การมีอาชีพ-การมีรายได้ ฯลฯ หรือไม่ 
อย่างไร (ระบุประเด็นที่ลดความเหลื่อมล้ำ 
และช่องทางหรือกระบวนการที ่ อปท. 
ดำเนินการ) 

ช่องทางและกระบวนการที่ลด
ความเหลื ่อมล้ำในสังคม ใน
ประเด็นต่าง ๆ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุประเด็น และ ช่องทาง/กระบวนการ
ดำเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 1-2 ประเด็น  
3) มี ระบุประเด็น และ ช่องทาง/กระบวนการ
ดำเนินการ พร้อมแนบเอกสาร 3 ประเด็น ขึ้น
ไป 

0 
1 
 
 
2 
 

 
ข้อ 25 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 

ข้อ 26 อปท.มีผลสัมฤทธิ์ที่แสดงถึงความสำเร็จใน
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น สถิติ
ข อ งผลกา ร เปล ี ่ ย นแปล งขอ งกลุ่ ม
เปราะบางที ่ได ้ร ับความช่วยเหลือหรือ
เข้าถึงบริการ การเกิดกลุ่ม/เกิดการรวมตัว 
การเพิ่มขึ้นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของ

ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ท ี ่ แ ส ด ง ถึ ง
ความสำเร็จในการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) มี ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 1-2 ผลสัมฤทธิ์ 
3) มี ระบุผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 1-2 ผลสัมฤทธิ์ 

ขึ้นไป 

0 
1 
2 
 

 
ข้อ 26 คะแนนเต็ม 2 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

กลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น หรือไม่ อย่างไร (ระบุ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น) 

หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 

3.1 การจัดทำโครงการเพ่ือการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น (คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 
ข้อ 27 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา อปท. มีแผนงาน 

หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ หรือไม่ 
(ระบ ุแผนงาน/โครงการ/ก ิจกรรม และ
งบประมาณที่สนับสนุน)  

แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่
ได้ร ับการจัดสรรงบประมาณให้
ดำเนินการ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  
2)  ร ะบ ุ แผนงาน/ โครงการ/ก ิ จกรรม และ

งบประมาณที่สนับสนุน 1-2 แผน  
3)  ร ะบุ แผนงาน/ โคร งการ/ก ิ จกรรม และ

งบประมาณที่สนับสนุน 3 แผน ขึ้นไป  
 

0 
 
1 
 
2 
 

 
ข้อ 27 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 

ข้อ 28 อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ำในสังคมที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนใน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กา ร ใช ้ ท ร ั พยากรงบประมาณในกา ร
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมที่
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนใน
ท ้องถ ิ ่ น  ม ีส ่ วนร ่ วมในการ
ต ั ด ส ิ น ใ จ เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร ใ ช้
ทรัพยากรงบประมาณในการ
ดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หร ือก ิจกรรม  พร ้อมแนบเอกสาร  1-2 
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม  

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร 3 แผนงาน 
หรือโครงการ หรือกิจกรรม ขึ้นไป 

0 
 
1  
 
 
 
2 

 
ข้อ 28 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

ข้อ 29 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เก่ียวกับ “การเคารพสิทธิของกันและกัน โดย
ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู ้อ ื ่น” หรือไม่  
(ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี่ยวกับ “การเคารพ
ส ิทธ ิของก ันและก ัน โดยไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน” 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 29 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 

*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 30 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับ “การใช้สิทธิของตนเองและแนะนำ
ให้ผู้อื่นรู ้จักสิทธิของตนเอง” หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ “การใช้สิทธิ
ของตนเองและแนะนำให้ผู ้ อ่ืน
รู้จักสิทธิของตนเอง” 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 30 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 
 

 
766 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ข้อ 31 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับ การลดความรุนแรง (เช่น การไมบู่ล
ลี่ (Bully) การรังแกผู้อื ่นทั้งทางกาย วาจา 
และความรุนแรงส่งผลกระทบทางจิตใจ การ
ลดความรุนแรงในครอบครัว ฯลฯ) หรือไม่ 
(ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ การลดความ
รุนแรง 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 31 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 32 อปท. .มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับ “การสื่อสารทางสังคมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น” หรือไม่ (ระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับ “การสื่อสาร
ทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมลำ้
และความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
ในท้องถิ่น” 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 32 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565  

 
767 

ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

3.2 การจัดทำโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ (คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 

ข้อ 33 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง (เช่น 
การใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหาร
จัดการที่เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพื่อ
ความเป ็นธรรม การร ับการเย ียวยาจาก
ภาครัฐที่เป็นธรรม การรับฟังเสียงประชาชน
ทุกกลุ่ม เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร ็จในท ้องถ ิ ่นท ี ่ช ัดเจน  (ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในมิติการเมือง 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 33 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 34 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม (เช่น 
การเคารพความแตกต่างทางสถานภาพทาง
สังคมของคนกลุ ่มต่าง ๆ การสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 
การ เข ้ าถ ึ งบร ิการสาธารณะของกลุ่ ม
เปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการ

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในมิติการเมือง 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 34 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ต่าง ๆ ที ่ เป ็นธรรมของกลุ ่ม การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง
มากกว่าการสงเคราะห์ประชาชน การจัด
สวัสดิการสังคม การดูแลและช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้
ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน 
(ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

ข้อ 35 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ 
(เช่น การช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ 
การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ในภาวะ
วิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะในการ
ประกอบอาชีพของกลุ ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
เป ็นต ้น )  หร ือไม ่  ท ั ้ งน ี ้ ต ้องม ีร ูปธรรม
ความสำเร ็จในท ้องถ ิ ่นท ี ่ช ัดเจน  (ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในมิติทางเศรษฐกิจ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 35 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

ข้อ 36 อปท. มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในมิติทางทางกายภาพ
และสภาพแวดล ้อม ( เช ่น  การพ ัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมสำหรับ
ทุกกลุ่ม การปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคน
พิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น) หรือไม่ ทั้งนี้ต้อง
มีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ ่นที ่ช ัดเจน 
(ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พร้อมแนบ
เอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ในม ิต ิทางทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม  

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 

หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อม
แนบเอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  
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1  
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ข้อ 36 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

3.3 การบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
ข้อ 37 อปท.มีการจัดทำฐานข้อมูล ที่สำคัญต่าง ๆ 

ในจังหวัดและนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ในการจัดทำโครงการและบริการ
สาธารณะ หรือไม่ (ระบุชื่อฐานข้อมลูที่จัดทำ 
และวิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อม
แนบเอกสาร) 

การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญต่าง 
ๆ ในจังหวัดและนำฐานข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการ
จ ัดทำโครงการและบร ิการ
สาธารณะ  

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนนิการ พร้อมแนบ
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ข้อ 37 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

ข้อ 38 อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ ้มครอง บำรุงรักษา 
ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการ
ใช ้ประโยชน ์จากทร ัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล และยั่งยืน (เช่น กิจกรรมผังเมือง
และปร ับปร ุ งภ ูม ิท ัศน ์ เพ ื ่ อการจ ัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมี
อาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลด
ภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังงานทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การ
รองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุ
ประเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี ่ยวกับการอนุรักษ์ 
ค ุ ้มครอง บำร ุงร ักษา ฟ ื ้นฟู  
บริหารจัดการ และใช้ หรือจัด
ให ้ ม ี ก า ร ใช ้ประ โยชน ์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทา ง
ชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  
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ข้อ 38 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 

ข้อ 39 อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม
เก ี ่ยวก ับการส ่ งเสร ิมและพ ัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน (เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน กองบุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการ
ดูแลกลุ่มเปราะบาง ต่าง ๆ เป็นต้น) หรือไม่ 
(ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรมเกี ่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาระบบสวัสดิการของ
ชุมชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  
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ข้อ 39 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 40 อบจ.มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการอนุร ักษ์ฟ ื ้นฟูหรือ
ส ่ ง เสร ิมภ ูม ิป ัญญา ศ ิลปะ ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ 
(เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ
ป ัญญาท ้องถ ิ ่นให ้แก ่ เยาวชน และการ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มี

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการอนุรักษ์
ฟ ื ้นฟูหรือส ่งเสริมภูม ิป ัญญา 
ศ ิ ล ป ะ  ว ั ฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรม เน ี ยมและจารี ต
ประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น 
กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 

หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อม
แนบเอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  
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ข้อ 40 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ส ิทธ ิดำรงช ีว ิตในส ังคมตามว ัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัคร
ใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น) หรือไม่ (ระบุ
ประเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

ข้อ 41 อบจ.มีการจัดทำแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ ื ่ อสน ับสน ุนการให ้บร ิการ หร ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือไม่ (ระบุ
ประเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิ จกรรม  เก ี ่ ย วก ั บกา ร ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน
ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  ห ร ื อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 

หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อม
แนบเอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 41 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 42 ข้อ 36 อบจ.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือ

กิจกรรม เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือ
กับความท้าทายใหม่เฉพาะพื้นที่ (เช่น การ
ขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
ก ิจกรรม เก ี ่ยวก ับการแก้ไข
ปัญหาหรือรับมือกับความท้า
ทายใหม่เฉพาะพื้นที่ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ

0 
 
1  

 

 
ข้อ 42 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
Covid-19 การค้ามนุษย์ เป็นต้น) หรือไม่ 
(ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 

หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อม
แนบเอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม ขึ้นไป  

 
 
2  

ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 
 
จากข้อ ข้อ 37-42 ตอบครบ
ทุกข้อ +3 คะแนน 

หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน) 
4.1 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน กลุ่ม องค์กร (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
ข้อ 43 อปท. มีการจัดทำหรือสนับสนุนแผนงาน 

หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้หรือศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ในร ูปแบบต่าง ๆ หร ือไม ่ (ระบ ุร ูปแบบ
กิจกรรม เนื้อหาในส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ผล
การดำเนินงาน และการติดตามผล พร้อม
แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ) 

ก า ร จ ั ด ท ำ ห ร ื อ ส น ั บ ส นุ น
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้หรือ
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ  
2) เกณฑ์ค่าคะแนน  
2.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.1.1) ลักษณะส่งเสริมประเภทก ิจกรรม
ประจำ เช่น วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว ห้องสมุด
ประชาชน เสียงตามสาย ฯลฯ 

2.1.2) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมเฉพาะกลุ่ม 
เช่น จัดทัศนศึกษาสำหรับสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ  

2.1.3) ลักษณะกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพที่มี
ลักษณะเปิดโอกาสให้ประชาชาชน กลุ่มองค์กร
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรม

0 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 

 
ข้อ 37 คะแนนเต็ม 25 คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ลานความคิด การจัดทำหลักสูตรภูมิปัญญาสำหรับ
ประชาชน ฯลฯ 
2.2) ประเด็นท่ีส่งเสริม 

2.2.1) เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป เช่น อาชีพ 
เศรษฐกิจพอพียง ฯลฯ  

2.2.2 เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ เช่น 
การว ิจ ัยช ุมชน แผนที ่ เด ินด ิน ท ุนทางส ังคม 
สวัสดิการพื้นถ่ิน พิพิธภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  
2.3) ผลการดำเนินงาน  

2.3.1) สะท้อนผลไม่ชัดเจน 
2.3.2) สะท้อนผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2.4 การติดตามผล 
2.4.1) ไม่มี 
2.4.2) มี 

*หมายเหตุ  
(1) โครงการ/กิจกรรมที ่จะพิจารณาให้คะแนน
จะต้องตอบครบทุกช่อง และ แนบเอกสารพร้อม
รูปภาพตัวอย่างประกอบครบ 

 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
0 
1 
 
0 
1 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
(2) โครงการ 1 โครงการ (หากตอบครบ) คิดเป็น 8 
คะแนน (คิดจากฐานคะแนนสูงสุด) 
(3) พิจารณาให้คะแนนโดยเลือกโครงการ 3 โครงการ 
(4) แนบเอกสารครบ (พิจารณาเมื่อครบทั้ง 3 โครงการ) 

 
 

+1 

4.2 การเสริมสร้างสำนึกพลเมือง (Civic Education) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ข้อ 44 อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 

เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นหรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
ค ุณธรรม และศ ีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 44 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 

*** หมายเหตุ การนบั
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนบัเป็น 

แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม 

ข้อ 45 อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความรู ้ด้านสิทธิและ
หน้าที ่ของพลเมืองแก่ประชาชน หรือไม่ 
(ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองแก่ประชาชน 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

0 
 
1  

 
 

 
ข้อ 45 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

 
2  

แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 46 อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความมีว ินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย 
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เกี ่ยวกับการส่งเสริม
ค ว า ม ม ี ว ิ นั ย  ค ่ า น ิ ย ม
ประชาธ ิป ไตย  กา ร เคารพ
ศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือ
เ ค า ร พ ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง
หลากหลาย 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 46 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 47 อปท.มีแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 

แผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม เก่ียวกับการส่งเสริมให้
เกิดความหวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของ

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  

0 
 
1  

 
 
 

 
ข้อ 47 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
หรือไม่ (ระบุแผนงาน หรือโครงการ หรือ
กิจกรรม พร้อมแนบเอกสาร) 

ตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมร่วมกัน 

3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

2  แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

ข้อ 48 อปท.มีแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความเข้าใจในการสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม หรือไม่ (ระบุ
แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม พร้อม
แนบเอกสาร) 

แผนงาน หรือ โครงการ หรือ 
กิจกรรม เกี ่ยวกับการพัฒนา
ประชาชนให ้มีความร ู ้ความ
เข ้าใจในการสร ้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

1) ไม่มี, มี ไม่ระบุ, ไม่ตอบ  

2) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร  1-2 แผนงาน หร ือโครงการ หรือ
กิจกรรม  
3) ระบุประเด็น พร้อมแผนงาน หรือโครงการ 
หรือกิจกรรม และผลการดำเนินการ พร้อมแนบ
เอกสาร 3 แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
ขึ้นไป  

0 
 
1  

 
 
 
2  

 
ข้อ 48 คะแนนเต็ม 2 คะแนน 
*** ห ม า ย เ ห ต ุ  ก า ร นั บ
แผนงานโครงการ ต้องตอบ
ครบทุกประเด็นจึงจะนับเป็น 
แผนงานหร ื อ โคร งกา ร /
กิจกรรม 

หมวดที่ 5 โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ข้อ 49 อปท.มีโครงการ/เครือข่ายที่โดดเด่นเป็นเลิศ 
ด้านการลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม (เป็น
โครงการที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และ เป็น
โครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อ

โครงการ/เครือข่ายที ่โดดเด่น
เป ็น เล ิศ  ด ้ านการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 

1) ช่ือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรม 
2) ฐานข้อมูล  
3) เหตุผลที่นำเสนอแผนงาน 
4) ประเด็น หรือ สถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในสังคม 

1 
2 
1 
 
2 

 
ข้อ 35 คะแนนเต็ม 70 

คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 
วิธีการ คะแนน 

ผ่านเข้ารอบที ่จะได้ร ับรางว ัล แต่หากมี
โครงการอื่น ๆ สามารถเพิ่มเติมได้) หรือไม่ 
(ระบุ รายละเอียด โครงการ/เครือข่าย ตาม
หัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและ
ภาพโครงการ) 
** ท ั ้ งน ี ้ ไม ่จำก ัดจำนวนแผนงาน หรือ
โครงการ หรือกิจกรรม แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 
แผนงาน หรือโครงการหรือกิจกรรม** 

5) ที่มา/ความสำคัญ 
6) ผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/เจา้ภาพโครงการ 

6.1) ภาคส่วนอ่ืน ๆ  เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/
เจ้าภาพโครงการ พร้อมระบุ 

6.2) อปท. เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/เจ้าภาพ
โครงการ 
7) วัตถุประสงค์โครงการ 
8) ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

8.1) ใหม ่

82) ต่อเนื่อง 
9) รูปแบบการดำเนินงาน 
10) ผลการดำเนินงาน 

10.1) โครงการ/เครือข่ายยังไม่แล้วเสร็จ 
10.2)  โครงการ/เคร ือข ่ายแล ้วเสร ็จเป ็นที่

เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ 
10.3)  โครงการ/เคร ือข ่ายแล ้วเสร ็จเป ็นที่

เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
11) ผลสัมฤทธิ ์เก ี ่ยวกับการลดความเหลื ่อมล้ำ 
(สะท้อนผลลัพธ์ก่อนและหลังชัดเจน) 

1 

 
 

1 
2 
 

1 
 
1 
2 
 

1 
 

0 
 

1 
 

2 
 
2 
1 

* หมายเหตุ โครงการละ 20 
คะแนน 3 โครงการ คิดเป็น 60 
คะแนน 
** บวกเพ ิ ่ ม  คะแนนความ
สมบูรณ ์ของโครงการ = 10 
คะแนน 
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ข้อ คำถาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน ลำดับขั้นตัวชี้วัด 

วิธีการ คะแนน 
12) มีการรายงานผล  
13) การสร้างความยั่งยืนของโครงการ/กิจกรรม 

13.1) มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน พร้อม
ระบุรายละเอียด 

13.2) มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนา
ใหม่ / ดำเนินงานต่อเนื่อง พร้อมระบุรายละเอียด 

 
1 
 
1 

คะแนนรวม หมวดที่ 1 =30 + หมวดที่ 2 =30 + หมวดที่ 3 = 35 + หมวดที่ 4 =35 + หมวดที่ 5 = 70 200  
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ภาคผนวกที่ 11 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1. ประเภทรางวัล 

❑ ประเภทที่ 1 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
❑ ประเภทที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
❑ ประเภทที่ 3 มีความเป็นเลิศ ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด 
1. เพศ   1) ชาย  2) หญิง  3) ทางเลือก  
2. อาย ุ   1) ต่ำกว่า 25 ปี  2) 25 – 35 ปี  3) 36 – 45 ปี  
   4) 46 – 55 ปี  5) มากกว่า 55 ปี 
3. การศึกษา  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา  3) ปวช. /ปวส. /
อนุปริญญา 
   4) ปริญญาตร ี  5) ปริญญาโท  6) สูงกว่าปริญญาโท  
4.หน่วยงาน 
   ตัวแทน อบต.  
   ตัวแทนเทศบาล  
   ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที ่ 
   ตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคม 
   ตัวแทนกรรมการชุมชน /กำนนัผู้ใหญ่บ้าน  
   ตัวแทนกลุ่มในชุมชน  
   ตัวแทนครูอาจารย์ในโรงเรียน  
   ตัวแทนผู้นำศาสนา 
   ผู้นำองค์กรสตร ี
   ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
   ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน  
   อื่น ๆ ระบุ................................................ 
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5. ในรอบปีท่ีผ่านมาท่านเคยมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนถ่ินท่ีกำลังถูกสัมภาษณ์ หรือไม ่
   1) ไม่เคยทำงานร่วม 
   2) เคยทำงานร่วม (โปรดระบุงาน/กิจกรรมที่มสี่วนร่วม) 
     2. 1 .................................................................. 
   2. 2 .................................................................. 
    2. 3 ................................................................... 
6. ท่านประทับใจโครงการหรอืกิจกรรมใด ของ อปท.มากทีสุ่ด 3 อันดบัแรก  
   1) ระบุ.............................................................................. 
   2) ระบุ.............................................................................. 
   3) ระบุ.............................................................................. 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลขด้านขวามือเพียง
ตัวเลขเดียวที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

1. ท่านพอใจ อปท. ในการส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ระดับใด  

      

2. ท่านพอใจการประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรม/
โครงการของ อปท. ให้ประชาชนทราบ ระดับ
ใด  

      

3. ท่านพอใจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับฟัง หรือถ่ายทอดการประชุมสภาฯ ของ 
อปท. ในระดับใด  

      

4. ท่านพอใจการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท. ระดับใด  

      

5. ท่านพอใจการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้  หร ือการดำเน ินโครงการ/
กิจกรรมทีมีความคุ ้มค่า/คุ ้มทุน  ของ อปท. 
ระดับใด  
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ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

6. ท่านพอใจการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ 
อปท. ในระดับใด  

      

7. ท่านพอใจการเผยแพร่ข้อมูลรายรับรายจ่าย
ของ อปท. ในระดับใด  

      

8. ท ่านพอใจการเผยแพร ่ข ้อม ูลและการ
ประชาสัมพันธ์ของ อปท. ในระดับใด  

      

9. ท่านพอใจ อปท. ในการสนับสนุนส่งเสริมให้
มีกลุ ่ม องค์กรชุมชน กลุ ่มประชาคมเมือง 
ประชาคม ของ อปท. ระดับใด  

      

10. ท ่านพอใจการระดมทร ัพยากรภายใน
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท. ในระดับใด 

      

11. ท่านพอใจการระดมทรัพยากรภายนอก
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท. ในระดับใด 

      

12. ท่านพอใจ อปท. ในผลการของ อปท. ด้าน 
(ส่งเสริมการมีส่วนร่วม /เครือข่าย / ลดความ
เหลื่อมล้ำ) ระดับใด 

      

13. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก อปท.
ในระดับใด  

      

14.ท่านพอใจระบบคุณธรรมโดยไม่เล่นพรรค
เล่นพวกของ อปท.ระดับใด 

      

15. ท่านพอใจ รายงานผลการดำเนินงานของ 
อปท.ที่ให้ประชาชนทราบ ในระดับใด 

      

16.ท่านพอใจ การทำงานของผู้บริหาร อปท. 
ระดับใด 
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ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

17.ท่านพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน 
อปท. ระดับใด 

      

18. ท่านพอใจในสถานที่ให้บริการประชาชนของ 
อปท. ระดับใด  

      

19. ท่านพอใจกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อปท. 
จัดบริการให้ประชาชนมากน้อยเพียงใด  

      

20. ท่านคิดว่า อปท.มีนวัตกรรมการดำเนินงาน
ใหม่ๆ เพ่ือบริการประชาชน ในระดับใด  

      

 
 
ตอนที่ 3 ภาพรวมท่านพึงพอใจต่อ อปท. ระดับคะแนนเท่าใด (ให้  ตัวเลขที่ต้องการให้คะแนน) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวกที่ 12 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1. ประเภทรางวัล 

❑ ประเภทที่ 1 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
❑ ประเภทที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
❑ ประเภทที่ 3 มีความเป็นเลิศ ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด 
1. เพศ   1) ชาย  2) หญิง  3) ทางเลือก  
2. อาย ุ   1) ต่ำกว่า 25 ปี  2) 25 – 35 ปี  3) 36 – 45 ปี  
   4) 46 – 55 ปี  5) มากกว่า 55 ปี 
3. การศึกษา  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา  3) ปวช. /ปวส. /
อนุปริญญา 
   4) ปริญญาตร ี  5) ปริญญาโท  6) สูงกว่าปริญญาโท  
4.หน่วยงาน 
   ตัวแทน อบต.  
   ตัวแทนเทศบาล  
   ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่  
   ตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคม 
   ตัวแทนกรรมการชุมชน /กำนนัผู้ใหญ่บ้าน  
   ตัวแทนกลุ่มในชุมชน  
   ตัวแทนครูอาจารย์ในโรงเรียน  
   ตัวแทนผู้นำศาสนา 
   ผู้นำองค์กรสตร ี
   ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
   ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน  
   อื่น ๆ ระบุ................................................ 
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5. ในรอบปีท่ีผ่านมาท่านเคยมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนถ่ินท่ีกำลังถูกสัมภาษณ์ หรือไม ่
   1) ไม่เคยทำงานร่วม 
   2) เคยทำงานร่วม (โปรดระบุงาน/กิจกรรมที่มสี่วนร่วม) 
     2. 1 .................................................................. 
   2. 2 .................................................................. 
    2. 3 ................................................................... 
6. ท่านประทับใจโครงการหรอืกิจกรรมใด ของ อปท.มากทีสุ่ด 3 อันดบัแรก  
   1) ระบุ.............................................................................. 
   2) ระบุ.............................................................................. 
   3) ระบุ.............................................................................. 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลขด้านขวามือเพียง
ตัวเลขเดียวที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

10. ท ่านพอใจ อปท.  ในการส ่ ง เสร ิมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ระดับใด  

      

11. ท ่านพอใจการประชาส ัมพ ันธ ์ เ ร ื ่ อ ง
กิจกรรม/โครงการของ อปท. ให้ประชาชน
ทราบ ระดับใด  

      

12. ท่านพอใจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับฟัง หรือถ่ายทอดการประชุมสภาฯ 
ของ อปท. ในระดับใด  

      

13. ท่านพอใจการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท. ระดับใด  
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ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

14. ท่านพอใจการจัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ม ีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมทีมีความคุ ้มค่า/คุ ้มทุน  ของ อปท. 
ระดับใด  

      

15. ท่านพอใจการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ 
อปท. ในระดับใด  

      

16. ท ่านพอใจการเผยแพร ่ข ้อม ูลรายรับ
รายจ่ายของ อปท. ในระดับใด  

      

17. ท่านพอใจการเผยแพร่ข ้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ของ อปท. ในระดับใด  

      

18. ท่านพอใจ อปท. ในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีกลุ่ม องค์กรชุมชน กลุ่มประชาคมเมือง 
ประชาคม ของ อปท. ระดับใด  

      

10. ท ่านพอใจการระดมทร ัพยากรภายใน
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท. ในระดับใด 

      

11. ท่านพอใจการระดมทรัพยากรภายนอก
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท. ในระดับใด 

      

12. ท่านพอใจ อปท. ในผลการของ อปท. ด้าน 
(ส่งเสริมการมีส่วนร่วม /เครือข่าย / ลดความ
เหลื่อมล้ำ) ระดับใด 

      

13. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก อปท.
ในระดับใด  

      

14.ท่านพอใจระบบคุณธรรมโดยไม่เล่นพรรค
เล่นพวกของ อปท.ระดับใด 
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ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

15. ท่านพอใจ รายงานผลการดำเนินงานของ 
อปท.ที่ให้ประชาชนทราบ ในระดับใด 

      

16.ท่านพอใจ การทำงานของผู้บริหาร อปท. 
ระดับใด 

      

17.ท่านพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน 
อปท. ระดับใด 

      

18. ท่านพอใจในสถานที่ให้บริการประชาชนของ 
อปท. ระดับใด  

      

19. ท่านพอใจกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อปท. 
จัดบริการให้ประชาชนมากน้อยเพียงใด  

      

20. ท่านคิดว่า อปท.มีนวัตกรรมการดำเนินงาน
ใหม่ๆ เพ่ือบริการประชาชน ในระดับใด  

      

 
 

ตอนที่ 3 ภาพรวมท่านพึงพอใจต่อ อปท. ระดับคะแนนเท่าใด (ให้  ตัวเลขที่ต้องการให้คะแนน) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวกที่ 13 
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านมีความเป็นเลิศด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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โครงการรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1. ประเภทรางวัล 

❑ ประเภทที่ 1 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
❑ ประเภทที่ 2 ความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
❑ ประเภทที่ 3 มีความเป็นเลิศ ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ( ) ที่ตรงกับข้อเท็จจริงของท่านมากที่สุด 
1. เพศ   1) ชาย  2) หญิง  3) ทางเลือก  
2. อาย ุ   1) ต่ำกว่า 25 ปี  2) 25 – 35 ปี  3) 36 – 45 ปี  
   4) 46 – 55 ปี  5) มากกว่า 55 ปี 
3. การศึกษา  1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษา  3) ปวช. /ปวส. /
อนุปริญญา 
   4) ปริญญาตร ี  5) ปริญญาโท  6) สูงกว่าปริญญาโท  
4.หน่วยงาน 
   ตัวแทน อบต.  
   ตัวแทนเทศบาล  
   ตัวแทนส่วนราชการในพื้นที ่ 
   ตัวแทนกลุ่มภาคประชาสังคม 
   ตัวแทนกรรมการชุมชน /กำนนัผู้ใหญ่บ้าน  
   ตัวแทนกลุ่มในชุมชน  
   ตัวแทนครูอาจารย์ในโรงเรียน  
   ตัวแทนผู้นำศาสนา 
   ผู้นำองค์กรสตร ี
   ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน 
   ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชน  
   อื่น ๆ ระบุ................................................ 
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5. ในรอบปีท่ีผ่านมาท่านเคยมีส่วนร่วมในการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนถ่ินท่ีกำลังถูกสัมภาษณ์ หรือไม่ 
   1) ไม่เคยทำงานร่วม 
   2) เคยทำงานร่วม (โปรดระบุงาน/กิจกรรมที่มสี่วนร่วม) 
     2. 1 .................................................................. 
   2. 2 .................................................................. 
    2. 3 ................................................................... 
6. ท่านประทับใจโครงการหรอืกิจกรรมใด ของ อปท.มากทีสุ่ด 3 อันดบัแรก  
   1) ระบุ.............................................................................. 
   2) ระบุ.............................................................................. 
   3) ระบุ.............................................................................. 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่าน 

 

คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วทำเครื่องหมาย  ล้อมรอบตัวเลขด้านขวามือเพียง
ตัวเลขเดียวที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

19. ท ่านพอใจ อปท.  ในการส ่ ง เสร ิมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ระดับใด  

      

20. ท ่านพอใจการประชาส ัมพ ันธ ์ เ ร ื ่ อ ง
กิจกรรม/โครงการของ อปท. ให้ประชาชน
ทราบ ระดับใด  

      

21. ท่านพอใจ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับฟัง หรือถ่ายทอดการประชุมสภาฯ 
ของ อปท. ในระดับใด  

      

22. ท่านพอใจการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท. ระดับใด  
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ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

23. ท่านพอใจการจัดซื ้อจ ัดจ ้างที ่ม ีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมทีมีความคุ ้มค่า/คุ ้มทุน  ของ อปท. 
ระดับใด  

      

24. ท่านพอใจการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ 
อปท. ในระดับใด  

      

25. ท ่านพอใจการเผยแพร ่ข ้อม ูลรายรับ
รายจ่ายของ อปท. ในระดับใด  

      

26. ท่านพอใจการเผยแพร่ข ้อมูลและการ
ประชาสัมพันธ์ของ อปท. ในระดับใด  

      

27. ท่านพอใจ อปท. ในการสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีกลุ่ม องค์กรชุมชน กลุ่มประชาคมเมือง 
ประชาคม ของ อปท. ระดับใด  

      

10. ท ่านพอใจการระดมทร ัพยากรภายใน
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท. ในระดับใด 

      

11. ท่านพอใจการระดมทรัพยากรภายนอก
ท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน
ของ อปท. ในระดับใด 

      

12. ท่านพอใจ อปท. ในผลการของ อปท. ด้าน 
(ส่งเสริมการมีส่วนร่วม /เครือข่าย / ลดความ
เหลื่อมล้ำ) ระดับใด 

      

13. ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จาก อปท.
ในระดับใด  

      

14.ท่านพอใจระบบคุณธรรมโดยไม่เล่นพรรค
เล่นพวกของ อปท.ระดับใด 
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ข้อความคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

ไม่
ทราบ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

15. ท่านพอใจ รายงานผลการดำเนินงานของ 
อปท.ที่ให้ประชาชนทราบ ในระดับใด 

      

16.ท่านพอใจ การทำงานของผู้บริหาร อปท. 
ระดับใด 

      

17.ท่านพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน 
อปท. ระดับใด 

      

18. ท่านพอใจในสถานที่ให้บริการประชาชนของ 
อปท. ระดับใด  

      

19. ท่านพอใจกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่อปท. 
จัดบริการให้ประชาชนมากน้อยเพียงใด  

      

20. ท่านคิดว่า อปท.มีนวัตกรรมการดำเนินงาน
ใหม่ๆ เพ่ือบริการประชาชน ในระดับใด  

      

 
 

ตอนที่ 3 ภาพรวมท่านพึงพอใจต่อ อปท. ระดับคะแนนเท่าใด (ให้  ตัวเลขที่ต้องการให้
คะแนน)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 

 
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................  

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวกที่ 14 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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วันที.่....... สิงหาคม พ.ศ.2565 
1.ชื่อ (อปท.) ............................................................................................................................................... 
2.ประเภทรางวัล.......................................................................................................................................... 
3.ที่ตั้ง...........................................................................................................................................................  
4. รายช่ือผู้ประสานงาน ............................................ตำแหน่ง..................................เบอร์โทร................. 
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (กรุณาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มลงทะเบียน แนบใบลงทะเบียน) 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร โทรศัพท์ 

1    
2    

3    
4    

5    
6    

7    
8    

9    
10    

11    

12    
13    

14    
15    

16    
17    

18    
19    

20    

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ประเภท เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสของ อปท. 
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2565  

ก 
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6. สาระของการสนทนากลุ่ม 
 6.1) อปท. ของท่าน มีโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นที ่นำเสนอ มีโครงการและกิจกรรม 
อะไรบ้าง เหตุผลที่โดดเด่น (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล) คือ 
 โครงการ/กิจกรรมที ่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
..................................................................................................................................................... ................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 

โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นด้านการเสริมสร้างความโปร่งใสของ อปท 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ......
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี2565 

 
798 

6.2) อปท. ของท่าน มีกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการ การทำงานที่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน อะไรบ้าง อย่างไร (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล) ระบุให้ชัดเจน 
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .........
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 

6.3) อปท. ของท่าน มีกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการ การทำงานที่ เสริมสร้างความโปร่งใสของ 
อปท. อะไรบ้าง อย่างไร (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล) ระบุให้ชัดเจน 
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .........
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี25 

 
799 

6.4) ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล)
 ............................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
 

6.5) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไร
 ............................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
................................................................. ....................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
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7. ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 
 .......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ .........

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................  
  

8. นักวิจัยเห็นว่าควรได้กี่คะแนน 
 

ประเด็น คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

เหตุผลและหลักฐานประจักษ์  

การบริหารงานของ อปท 10   
กระบวนการ /กลไก / 
วิธีการทำงานของ อปท. 

10   

โครงการ/กิจกรรมสะท้อน
ประเภทรางวัล  

20   

ความโดดเด่นของ
โครงการ/กิจกรรมที่
นำเสนอ  

20   

ความยากหรือความท้า
ทายของโครงการ/
กิจกรรม 

10   
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ประเด็น คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

เหตุผลและหลักฐานประจักษ์  

ความเป็นนวัตกรรมใหม่ 10   

ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

20   

รวม 100   

 
ภาพรวมของการดำเนินงาน นักวิจัยเห็นว่าควรได้กี่คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 (โปรดระบุ) พร้อม
เหตุผลประกอบ  
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

เหตุผลประกอบ
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................  
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ภาคผนวกที่ 15 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
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วันที.่....... สิงหาคม พ.ศ.2565 
1.ชื่อ (อปท.) .............................................................................................................................................. 
2.ประเภทรางวัล.................................................................................................. ........................................ 
3.ที่ตั้ง...........................................................................................................................................................  
4. รายช่ือผู้ประสานงาน ............................................ตำแหน่ง..................................เบอร์โทร................. 
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (กรุณาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มลงทะเบียน แนบใบลงทะเบียน) 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร โทรศัพท์ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 
 
 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2565  

ก 
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6. สาระของการสนทนากลุ่ม 
 6.1) อปท. ของท่าน มีโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นที ่นำเสนอ มีโครงการและกิจกรรม 
อะไรบ้าง เหตุผลที่โดดเด่น (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล) คือ 
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .....................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ....................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ......... 
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6.2) อปท. ของท่าน มีกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการ การทำงานอะไรบ้าง อย่างไร (ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทรางวัล) 
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. .......
.....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
  
6.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล)
 ............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.................................................................. ...................................................................................................  
 
6.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................... ......................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 
7. ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 

 ................................................................................................................................ .......................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ......
.....................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................... ...... 

 
8. นักวิจัยเห็นว่าควรได้กี่คะแนน 
 

ประเด็น คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

เหตุผลและหลักฐานประจักษ์  

การบริหารงานของ อปท 10   
กระบวนการ /กลไก / 
วิธีการทำงานของ อปท. 

10   

โครงการ/กิจกรรมสะท้อน
ประเภทรางวัล  

20   
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ประเด็น คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

เหตุผลและหลักฐานประจักษ์  

ความโดดเด่นของ
โครงการ/กิจกรรมที่
นำเสนอ  

20   

ความยากหรือความท้า
ทายของโครงการ/
กิจกรรม 

10   

ความเป็นนวัตกรรมใหม่ 10   

ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

20   

รวม 100   

 
ภาพรวมของการดำเนินงาน นักวิจัยเห็นว่าควรได้กี่คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 (โปรดระบุ) พร้อม
เหตุผลประกอบ  
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

เหตุผลประกอบ
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ .........................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
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ภาคผนวกที่ 16 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
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วันที.่....... สิงหาคม พ.ศ.2565 
1.ชื่อ (อปท.) ............................................................................................................................................... 
2.ประเภทรางวัล........................................................................................... ............................................... 
3.ที่ตั้ง...........................................................................................................................................................  
4. รายช่ือผู้ประสานงาน ...............................................ตำแหน่ง...............................เบอร์โทร................. 
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (กรุณาให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มลงทะเบียน แนบใบลงทะเบียน) 

ลำดับ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน / องค์กร โทรศัพท์ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 
 
 
 
 

แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี 2565  

ก 
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6. สาระของการสนทนากลุ่ม 
 6.1) อปท. ของท่าน มีโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นที ่นำเสนอ มีโครงการและกิจกรรม 
อะไรบ้าง เหตุผลที่โดดเด่น (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล) คือ 
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .....................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ....................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ..........................
.....................................................................................................................................................................  
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6.2) อปท. ของท่าน มีกลไก เครื่องมือ หรือวิธีการ การทำงานอะไรบ้าง อย่างไร (ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเภทรางวัล) 
 .......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .........
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
 
 6.3 ความโดดเด่นและความเป็นนวัตกรรมของโครงการฯ (ที่เกี่ยวข้องกับประเภทรางวัล)
 ............................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
.................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................
................................................................................... ..................................................................................  
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6.4 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
 ............................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................. ........................
........................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ .........................................
............................................................................................................................. ........................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ........................................ 
 
7. ข้อสังเกตอื่นๆ เพิ่มเติม 

 .......................................................................................................................................................
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8. นักวิจัยเห็นว่าควรได้กี่คะแนน 
 

ประเด็น คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

เหตุผลและหลักฐานประจักษ์  

การบริหารงานของ อปท 10   

กระบวนการ /กลไก / 
วิธีการทำงานของ อปท. 

10   

โครงการ/กิจกรรมสะท้อน
ประเภทรางวัล  

20   

ความโดดเด่นของ
โครงการ/กิจกรรมที่
นำเสนอ  

20   

ความยากหรือความท้า
ทายของโครงการ/
กิจกรรม 

10   

ความเป็นนวัตกรรมใหม่ 10   

ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 

20   

รวม 100   

 
ภาพรวมของการดำเนินงาน นักวิจัยเห็นว่าควรได้กี่คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 (โปรดระบุ) พร้อม
เหตุผลประกอบ  
 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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เหตุผลประกอบ
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 
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ภาคผนวกที่ 17 
คู่มือรางวัลพระปกเกล้า 
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สารบัญ 
 

วัตถุประสงค์ของรางวัลพระปกเกล้า        1 
ประเภทของรางวัลพระปกเกล้า        2 
คุณค่าและประโยชน์ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     3 
กระบวนการประเมินและคัดเลือก อปท.เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า     5 
เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด “รางวัลพระปกเกล้า”     10 

ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  10 
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  16 
ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม     23 

ข้อแนะนำสำหรับ อปท.ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า   28 
แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดทำเอกสารประกอบรางวัลพระปกเกล้า   30 

สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) / เทศบาล / เมืองพัทยา 
ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   31 
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม     36 
ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม      41 
สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  
ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   47 
ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม     53 
ประเภทที่ 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม      58 
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วัตถุประสงค์ของรางวัลพระปกเกล้า 
 

 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน
รัฐสภา มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ ่นให้เป็นรากฐานที ่มั ่นคงของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า และใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้น
เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดด
เด่นด้านการบริหารงานที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ต่อมาในปี 2552 สถาบันพระปกเกล้า ได้เล็งเห็นความจำเป็นในภารกิจหน้าที่และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่มีมากขึ ้น จึงได้ขยายประเด็นสำหรับการมอบรางวัลพระปกเกล้า ให้
ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่น อันได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่น 
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น และการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ใน
การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  

ในปี 2565 สถาบันพระปกเกล้า เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่งต่อการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ซึ่งการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมานั้น ล้วนตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง สถาบันพระปกเกล้าจึงได้เพิ่มรางวัลพระปกเกล้า ด้าน
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อีกหนึ่งด้าน เพื่อผลักดันและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่มากขึ้น  ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา 
รางวัลพระปกเกล้า จึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้ 

• ด้านที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

• ด้านที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

• ด้านที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้มีการมอบ รางวัลพระปกเกล้า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้า ในงานประชุมวิชาการประจำปีสถาบัน
พระปกเกล้า ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี25 

 
819 

ประเภทของรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

การมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ทั ้ง 3 ประเภทรางวัล แบ่ง 
การมอบรางวัลพระปกเกล้า ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

• โล่รางวัลพระปกเกล้า พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่า

มีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆ 

• ใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า 
มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ แล้วว่า

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆ 
** สถาบันพระปกเกล้า กำหนดให้มีรางวัลพระปกเกล้า ประเภท “รางวัลพระปกเกล้าทองคำ”

เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มีการพัฒนาต่อยอดการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัล
พระปกเกล้าทองคำ จะเป็นเครื่องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่บริหารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่ อง รวมถึง
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหารงานใหม่ๆ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนในประเทศไทย  

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ จะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่เคยได้รับรางวัล
พระปกเกล้าในระดับเป็นเลิศ ในด้านเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี นับย้อนหลังไป ซึ่ง รางวัล
พระปกเกล้าทองคำ เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และจะมีขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยปีล่าสุดที่จัดให้มีรางวัล
พระปกเกล้าทองคำ คือ ปี 2564 ที่ผ่านมา 
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คุณค่าและประโยชน์ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

 

รางวัลพระปกเกล้า เป็นโครงการที่เปิดกว้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งผลงาน  
เข้ารับการประเมินจากสถาบันฯ โดยความสมัครใจ ทั้งนี้ ประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ 
มีดังนี ้

1. ในการประเมินรางวัลพระปกเกล้า เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการในโครงการ สถาบัน จะส่ง
ข้อมูล (Feedback) กลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทราบระดับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองเมื่อเทียบกับท้องถิ่นอื่นๆ ใน
ประเภทเดียวกัน รวมถึงทราบจุดเด่น และจุดบกพร่องในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ
ตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ และนำแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  
การตรวจสอบระบบการทำงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และนำไปสู่การสร้างการทำงาน
เป็นทีม (ในกระบวนการทำความเข้าใจตัวชี้วัด และการเก็บรวบรวมผลงาน) การนำเสนอผลงานทั้งใน
รูปแบบเอกสาร และการนำเสนอต่อคณะกรรมการ ซึ่งต้องคำนึงถึงการนำเสนอที่ตรงประเด็นชัดเจนและ
กระชับ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 

3. กรอบแนวคิดและตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นมานั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นหลัก
ในการพัฒนาเป็นโครงการต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อบรรลุความเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ตามที่ตนเองประสงค์ และยังนำไปสู่ความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

4. กระบวนการเก็บรวบรวมผลงาน ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการประสานข้อมูลจากกองหรือสำนักที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
การเก็บรวบรวมผลงานตามตัวชี้วัดยังสามารถรายงานผลการพัฒนาด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน  ได้รับ
ทราบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และทำให้ประชาชนเห็นภาพการทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่ามีแนวทางการพัฒนาอย่างไรนำไปสู่การบรรลุความมุ ่งหวังในแต่ละ
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้าหรือไม่ รวมถึงหากยังขาดตัวชี้วัดใด ก็สามารถหาแนวทางเพื่อจัดการ
แก้ไขและพัฒนาในประเด็นที่ยังขาดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5. ผลงานที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถูกรวบรวมเป็นเอกสารเผยแพร่ในวันมอบ
รางวัลพระปกเกล้า ที่สถาบันฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และยังถูกเผยแพร่ไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศอีกด้วย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้ามีชื่อเสียง และเป็น
ที่รู้จักของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 

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

7. ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพิจารณาให้มีความเป็นเลิศเพื่อรับ
รางวัลพระปกเกล้า มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษจากสถาบันฯ ในการเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงของสถาบันฯ ได้แก่ 

7.1  หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง 
7.2  หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข และ 
7.3  หลักสูตร การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
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กระบวนการประเมินและคัดเลือก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า  ประจำปี 2565 
ต้องใช้ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2564 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 ถึง 30 ก.ย. 2564) 
สำหรับกรอกลงในใบสมัคร  

ทั ้งนี ้ การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อรับรางวัลพระปกเกล้า  
มีกระบวนการหลัก ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า โดยกรอกใบสมัคร

เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้
ในใบสมัคร  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ได้
เพียง 1 ประเภทรางวัลเท่านั้น โดยทำการเลือกประเภทรางวัลฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในหน้าแรกของใบ
สมัคร และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภทของรางวัลฯ ซึ่งมีการแยก
ประเภทรางวัลฯ ไว้แล้วในใบสมัครส่วนต่างๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำใบสมัครมาจาก 2 
ช่องทางสำคัญ ได้แก่ 

(1) สถาบันฯ จัดส่งใบสมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยตรง 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สถาบัน

พระปกเกล้า ที่ www.kpi.ac.th 
ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขั้นต้น 
 คณะวิจัยฯ ทำการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้า

ร่วมโครงการทั้งหมด โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนา (แยก
ตามประเภทรางวัลฯ) ในขั้นนี้หลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่จัดส่งให้แก่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะได้รับการตรวจสอบและให้คะแนนอย่างถี่ถ้วน  

ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นภารกิจที่บังคับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำหรือต้อง
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่มีการปฏิบัติตามตัวชี้วัดขั้นพื้นฐานตัวใดตัวหนึ่งแล้ว จะถือได้ว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินในข้ันต้น 
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ตัวชี้วัดขั้นพัฒนา เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ 
ที ่มีการพัฒนาและมีความก้าวหน้ามากขึ ้น รวมทั้งมีความเข้มข้นในด้านการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในชุมชนท้องถิ่น 

“ท้ังนี้ ตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐานและตัวชี้วัดขั้นพัฒนาที่กล่าวมานั้น จะถูกนำมาแปลงเป็นข้อคำถามใน
ใบสมัครการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า ในแต่ละประเภท ซึ่งจะมีการคิดคะแนนที่ให้น้ำหนัก
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละตัวชี้วัด” 

ขัน้ที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น 
ขั้นที่ 3.1 การประเมินความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
 คณะวิจัยฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามใน  

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็น
ต่างๆ  

ขั้นที่ 3.2 การประเมินการดำเนินโครงการและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะวิจัยฯ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดย การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์ 

และการสัมภาษณ์ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่การดำเนินงานของโครงการและกิจกรรม  
ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ 

ในขั้นตอนนี้ จะเกิดขึ้นหลังจากคณะวิจัยฯ นำเสนอผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตาม
ขั้นที่ 2 และ 3 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะมีการประชุมเพ่ือกำหนดการลงพ้ืนที่ประเมินจริง
ในภาคสนาม โดยเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินขั้นนี้ พิจารณาจาก 

4.1 การนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4.2 การสังเกตสภาพทั่วไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาพทั่วไปของเมืองโดยรวม 
4.3 การเยี่ยมชมโครงการและกิจกรรมตัวอย่างที่ดี 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า  
เมื ่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ทำการศึกษาข้อมูลในพื้นที ่แล้ว ได้จัดให้มี  

การประชุมพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ และพิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมี  
ความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้า ในฐานะที่มี “ความเป็นเลิศ” และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งใดที่ “ผ่านเกณฑ์” และสมควรได้รับใบประกาศเกียรติของคุณสถาบันพระปกเกล้า  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณาโดยนำข้อมูลการร้องเรียนที่
ได้จาก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป .ป.ท.) และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเรื่องการทุจริตและความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด้วย 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 1 การรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เข้าร่วมในโครงการ 

(ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม) 
 

ขั้นที่ 3 การประเมินคุณสมบัติเฉพาะประเด็น 
(นักวจิัยลงพ้ืนทีภ่าคสนาม) 

(ประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม) 
 

การขออนุเคราะห์ข้อมลูในประเด็น
ความโปร่งใสและเร่ืองร้องเรียนของ 
อปท.ท่ีผ่านการประเมินในเบื้องต้น 
จาก ป.ป.ช. /ป.ป.ท. /สตง. และ 
กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น 
(ประมาณเดือนกนัยายน-ตุลาคม) 

 

ขั้นที่ 4 คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกฯ ลงพื้นที่รอบสุดท้าย 

(ประมาณเดือนกนัยายน 
-ตุลาคม) 

 

ขั้นที่ 5 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า  

(ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม) 
 

พิธีมอบรางวัลพระปกเกล้า  
 (ประมาณสัปดาห์ท่ีสองของเดือนพฤศจิกายน  

ในงานประชุมวชิาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า 

ขั้นที่ 2 การประเมินคุณสมบัติขัน้ต้น 
(ประมาณเดือน มิถนุายน – กรกฎาคม) 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 

ส่งผลข้อมูล 

Feedback 
กลับไปยังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือทราบข้อบกพร่อง 

 
(จะดำเนินการแจง้
กลับประมาณต้น
เดือนธันวาคม) 
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เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด 
“รางวัลพระปกเกล้า” 

 

 
 

รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายให้
ท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมการพิจารณาฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินงาน
ในท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ 
รางวัลพระปกเกล้า ได้แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลและในแต่ละประเภทรางวัล มีกรอบแนวคิดและเกณฑ์
การประเมินฯ ทีแ่ตกต่างกันไป ดังนี้ 

ประเภทท่ี 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์

สำคัญเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาล
ในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน และหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรอบแนวคิด: ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(1) ความโปร่งใส (Transparency) 

ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา 
รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ  
ตลอดจนมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย  

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นความโปร่งใสนั้น จะเน้นในบริบท
ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการทำงานที่มีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยต้อง
ถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2539 และ
แนวทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส มีประเด็น
ดังต่อไปนี้  

 (1.1) การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพิ่มเติม 
 (1.2) การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้

ผลเสียของประชาชน 
 (1.3) การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่ 

รวมทั้งผลได้ผลเสียแก่ประชาชน รวมทั้งมติอ่ืนๆ ที่ประชาชนควรทราบ 
 (1.4) การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

ล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา ซึ่งสภาต้อง
อำนวยความสะดวกตามสมควร 
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 (1.5) การเผยแพร่ข้อบังคับตำบล กฎหมาย ระเบียบ คำสั ่ง รวมทั้งข่าวสารราชการที่
ประชาชนควรรู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 

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

 (1.7) การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1.8) การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา 
 (1.9) การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน – การคลัง 
 (1.10) การเผยแพร่ข้อมูลอื่น ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน 
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
ในสังคม ทั้งนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลายประการ กล่าวคือ เป็นการ
เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็นการสร้างฉันทามติ และทำให้ง่าย
ต่อการนำไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีที่ร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  

ทั้งนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
ให้ความสำคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับหมายถึงสัดส่วนของ
บทบาทของประชาชนในกิจกรรมนั้น ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงนั่นหมายถึงบทบาท
ของประชาชนสูงตามไปด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้ง 5 ระดับ (ดังแผนภาพ) ได้แก่  

(1.1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับต่ำ
ที่สุด บทบาทของประชาชนน้อยมาก เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรที่ไหน ดังนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้อยู่ในลักษณะการใหข้้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชนเช่น การจัดทำสื่อเผยแพร่  

(1.2) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ : เป็นลักษณะของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่ วยงานภาครัฐ รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

(1.3) การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่าง
จริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลือกต่างๆ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขั้นนี้



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี25 

 
827 

เพ่ิมระดบัหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือมีลั กษณะเป็น
กิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในข้ันนี้ 

(1.4) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ : เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง โดยประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจะทำงานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ 
ฉะนั้น ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน 

(1.5) การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน : เป็นขั้นที่ให้ความสำคัญบทบาท
ประชาชนในระดับที่สูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการ
ตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในข้ันนี้ที่รู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือสภาเมือง 

 

แผนภาพที่ 2 : แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ภายใต้หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น การประเมิน
รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอาศัยเกณฑ์การประเมิน
หรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

• หมวดที่ 1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย 
ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดทำหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

• หมวดที่ 2 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ เป็นการพิจารณาประเมินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้ความสำคัญกับการจัดทำโครงการหรือการบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาใหม่ๆ ที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมในการดำเนินงาน  

• หมวดที่ 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการบริหารงาน
ทางด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมาย รวมทั้งองค์กร

ให้ข้อมูลข่าวสาร 
Inform 

หารือ 
Consult 

เข้ามามีบทบาท 
Involve 

สร้างความ
ร่วมมือ 

Collaborate 

เสริมอำนาจ 
Empower 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความโปร่งใสและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ด้านนี้อย่างชัดเจน 

• หมวดที่ 4 กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญทางด้านนิติบัญญัติในการ
พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น และติดตามตรวจสอบการทำงานของฝ่าย
บริหาร  

• หมวดที่ 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการพิจารณาประเมินกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใสและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

• หมวดที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ และ
ที่สำคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

• หมวดที่ 7 โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
ความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพื่อเป็นตัวอย่างการ
บริหารงานและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณา 
ดังเช่น 

(1) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสของถิ่น โดยการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ 
ภายใต้การขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วยเรื่องของ “การตรวจสอบจริง ดำเนินการจริง และ
แก้ไข” ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการระบบการตรวจสอบต่างๆ ยกระดับเป็น “แบบ
แผนปฏิบัติ” ซึ่งสมาชิกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการตรวจสอบ ที่เรียกว่า “พฤติกรรมการร่วม
ตรวจสอบ” เป็นต้น ซึ ่งการดำเนินโครงการที ่เน้นการจัดตั ้งคณะกรรมการ โดยตัวแทนชุมชนเป็น
คณะกรรมการหลัก องค์ปกครองส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการ ข้อสังเกตที่น่าใจพบว่า “โครงการ
จะมีการแต่งตั ้งคณะกรรมการในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหารจัดการ” ของโครงการนั ้นๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานท้องถิ่น 

(2) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที ่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ มีการจัดแผนการพัฒนาร่วมกับชุมชน ซึ่งแผนปฏิบัติการโครงการทั้งหลายเป็น
โครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง และต่อยอดปฏิบัติในแต่ละช่วงปีอย่างน่าสนใจ ซึ่งการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นพบฐานแนวคิด เช่น “การพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโดยกลไก “เครือข่าย” เป็นฐาน” การพัฒนา
เมืองบนฐาน “กฎบัตรนครสวรรค์”เป็นการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม เป็น
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ต้น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาขน เน้นกลไกชุมชน จัดทำเวทีประชาคม และนำเสนอข้อมูลที่ 
สู ่การบรรจุแผน เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เวทีประชาคมที่
ดำเนินการเน้น “การเปิดเวทีแลกเปลี่ยน” ควบคู่กับการจัดการความรู้ และวางแผนการพัฒนา ซึ่ง
ปฏิบัติการชุมชน มีการขับเคลื่อนงานชุมชนโดยกลุ่มอาสาสมัครของชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่มาจากความต้องการของประชาชนและให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดึงทรัพยากร ทุนทางสังคม หรือศักยภาพชุมชนร่วมวางแผนและจัดการปัญหา
สู่การพัฒนาต่อยอด ต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ จะต้องลักษณะโครงการเป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีการวางแผนปฏิบัติการระยะยาว 
โดยมีการวางเป้าหมายการพัฒนาเป็นระยะๆ ร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทำโครงการมีความต่อเนื่อง ต่อยอด โดยเฉพาะการเน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ทำให้ลด
งบประมาณในการดำเนินโครงการ ทั ้งยังสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกิจกรรม/
โครงการ 

ฉะนั้น ความโดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนี้ คือ “การทำงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเข้าถึงง ่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และผลลัพธ์ส ู ่การต่อยอด  
การพัฒนา” เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจำเป็นต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน  และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นในมิติต่างๆ รวม 7 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

แผนภาพที่ 3 : 
แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แผนภาพที่ 4 : 
แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จำแนกรายหมวด 

 ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.1 การจดัท าโครงการและบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 

2.2 การจดัท าโครงการและบริการสาธารณะเพื่อ 
ตอบสนองความท้าทายใหม่  

1.1 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

1.2 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุแผนพฒันาท้องถิ่น 

1.3 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 

1.4 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

1.5 การมีสว่นร่วมของประชาชนในการจดัท า/ปรับแผนพฒันาท้องถิ่น 

1.6 การมีสว่นร่วมของประชาชนในการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

3.1 การวางระบบควบคมุภายใน 

3.2 ภาษีท้องถิ่น  
3.3 การจดัซือ้จดัจ้าง 
3.4 งบประมาณรายรับรายจ่าย 

3.5 การป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่   4.1 การมีสว่นร่วมของประชาชนในกิจการสภาท้องถิ่น 

• การประชมุสภาท้องถิ่น 

• ข้อบญัญัติท้องถิ่น 

• ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

5.1 กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
• ข่าวสารท่ีเผยแพร่ 
• วิธีการ/ช่องทางการเผยแพร่ 
• ศนูย์ข้อมลูข่าวสารฯ 

5.2 วิธีการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ ของประชาชน  

6.1 การส่ง เส ริมศักยภาพและความเ ข้มแข็งของ
ประชาชน กลุม่ องค์กร 
6.2 การเสริมสร้างส านึกพลเมือง  

7.1 โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง ความโปร่งใส 

7.2 โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึง การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 
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ประเภทท่ี 2 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่น ให้
สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน  

หลักการ: เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น  
เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  

โดยแต่ละกลุ่มและองค์กรยังคงมีโครงสร้างและอำนาจอิสระในการดำเนินภารกิจของตน 
ในมิติการบริหารงานภาครัฐ เครือข่ายนำไปสู่ “โครงการริเริ่มต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้

ดำริให้มีขึ ้นเพื ่อตอบสนองความต้องการสาธารณะ  โดยสามารถวัดเป้าหมายของผลงานได้ มีการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้กำหนดโครงสร้างการไหลของสารสนเทศไว้ 
เป้าหมายบั้นปลายของการทุ่มเทดำเนินงานก็คือเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้นสูงสุด  เป็นคุณค่าที่
ยิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่าของงานที่แต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถทำได้ตามลำพัง  โดยปราศจากการ
ประสานความร่วมมือ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นประเด็นสำคัญ 3 ประการ คือ  

• ประการแรก การให้ความสำคัญกับหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ริเริ่มเครือข่าย  

• ประเด็นที่สอง คือ เครือข่ายต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และเป้าหมายนั้นต้องไม่สามารถ
ดำเนินการได้สำเร็จด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงลำพัง และ 

• ประการที่สาม เครือข่ายต้องมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธ์อย่างน้อยในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  

ทั้งนี้ เครือข่ายสามารถเป็นได้ทั้งเครือข่ายที่เป็นทางการและเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการรวมทั้ง
สามารถเป็นเครือข่ายการงานเฉพาะกิจที่ถูกจัดตั้งเป็นครั้งคราวหรือในช่วงเวลา หรืออาจเป็นเครือข่ายที่มี
การทำงานถาวร 

เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง โครงการริเริ่มต่างๆ ที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีลักษณะเป็นการดำเนินร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน
ในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ มีการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างกัน แบ่งปันข่าวสาร
ข้อมูลและทรัพยากร และมีกลไกประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็นทางการและไม่เป็นทางการก็ได้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการสามารถเป็นได้เฉพาะกิจหรือมีความเป็นหุ้นส่วนดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มและองค์กรเหล่านั้นยังคงสามารถดำรงโครงสร้างและความอิสระในการดำเนิน
ภารกิจเฉพาะหน่วยงานของตน  
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ทั้งนี ้สามารถสรุปองค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย 5 ประการ คือ 
(1) มีกลุ่ม/องค์กรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรริเริ่มหรือ

เป็นองค์กรหลักในเครือข่าย 
(2) มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม/องค์กร 
(3) มีระบบการประสานความร่วมมือ 
(4) มีวัตถุประสงค์และมีแนวทางร่วมในการดำเนินการ 
(5) แต่ละกลุ่ม/องค์กรยังมีความเท่าเทียม และมีอิสระในการดำเนินงาน 

ประโยชน์ของเครือข่ายที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1) เครือข่ายช่วยจำกัดจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ถ้าปราศจากการทำงานใน

ลักษณะเครือข่าย โอกาสที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการหรือพัฒนาพื้นที่ให้ประสบ
ความสำเร็จมีน้อยมาก เพราะลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอำนาจในการจัดการประเด็นปัญหาหรือพัฒนาในพื้นที่
อย่างมีบูรณาการ และ ข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณและบุคลากร  

2) เครือข่ายเป็นพลังในการพัฒนาการบริการสาธารณะใหม่ๆ และสร้างคุณค่าประชาธิปไตย 
ทั้งนี้ เครือข่ายจะเป็นวิธีการที่ทรงพลังในการทำให้ทิศทางการพัฒนาที่ปรารถนาหรือกำหนดไว้เป็นไปได้
จริง นำไปสู ่การสร้างนวัตกรรมการบริหาร และ การพัฒนาบริการสาธารณะที ่เข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน อีกท้ังแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับกับวิถีประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นการ
พัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกด้วย 

โดยสรุป การสร้างและบริหารเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นไม่ใช่ทุกเรื่อง
ต้องบริหารในลักษณะเครือข่าย การตัดสินใจเลือกการบริหารโครงการและกิจกรรมในลักษณะของ
เครือข่ายควรมี ปัจจัยสนับสนุนบางประการ ดังนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ 
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดบริการที่แตกต่างจากเดิมหรือเป็นบริการใหม่ให้

ประชาชน 
(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการทักษะและเทคโนโลยีที่ไม่มีในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(4) ในภารกิจที่ต้องดำเนินการ มีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานและมีการแบ่ง

อำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
(5) หน่วยงานภายนอกที่เกี ่ยวข้องในภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินงานมี

ศักยภาพและความสามารถในการเติมเต็ม ขณะเดียวกันมีความสมัครใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่าย 

เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ ความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายก็จะไม่ใช่เรื่องยาก 
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กรอบแนวคิด 
จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินรางวัลพระปกเกล้า

ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 
5 หมวด ดังนี้ 

•  หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำ หรือต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น 
แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย 
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ จะเป็นพื ้นฐานสำคัญของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นเครือข่ายภาคประชาชน  

•  หมวดที่ 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 
เป็นการพิจารณาประเมินภาวะผู้นำ การให้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ กลไกการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในการส่งเสริมให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยง
มาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ ว่ามีการให้ความสำคัญในประเด็นการดำเนินงานแบบเครือข่ายเพียงใด 
ตลอดจนพิจารณาถึงความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึก
ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม 
สมาคมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่ามีการจัดทำฐานข้อมูล
ของเครือข่าย และพัฒนาการของเครือข่ายที่มีอยู่เป็นอย่างไร ก้าวหน้าและทันสมัยเพียงไร 

• หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองความท้าทายใหม่ เป็น
การพิจารณาจากการทำงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจท้าทายใหม่ๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และสะท้องถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการให้บริการและ
แก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ อาทิ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การจัดทำผังเมืองและ
ปรับภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น 

• หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน  เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบการส่งเสริมการ
เรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมอ่ืนๆ และ
ที่สำคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจ น
เสริมสร้างการทำงานในรูปแบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 
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• หมวดที่ 5 การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อย่ างโดดเด่นเป็นเลิศ เพื ่อเป็นตัวอย่างการ
บริหารงานและการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณา 
ดังเช่น 

(1) กิจกรรม/โครงการ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายทั้งสิ้น และเครือข่าย
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละโครงการที่นำเสนอ เป็นโครงการเชิง
พัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่อง สำคัญคือ “กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด ยกระดับการพัฒนา
ร่วมกัน” ซึ่งเครือข่ายที่เข้าร่วมแต่ละโครงการ เป็นภาคีเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ที่
สามารถเสริมสร้างปฏิบัติการในการดำเนินกิจกรรมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นภาคี
เครือข่ายที่ทำงานฐานรากร่วมกับเครือข่ายชุมชนอย่างแท้จริง ฉะนั้น กล่าวได้ว่า เครือข่ายปฏิบัติการใน
แต่ละโครงการ เป็นหน่วยปฏิบัติการที ่ “รู ้ลึก รู ้จริง และเป็นพลังในการขับเคลื ่อนเพื ่อสร้างก าร
เปลี่ยนแปลง และยกระดับการปฏิบัติงานจริง 

(2) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างเครือข่ายที่มีการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกัน
เพื่อการดำเนินการจริง ทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกันเป็นระยะ ตลอดจนมี
แผนปฏิบัติต่อยอด จึงส่งผลให้เกิด “ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย” ที่ถือเป็นปัจจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของ อปท. 

(3) กิจกรรม/โครงการ เครือข่ายปฏิบัติการที่มี 3 ระดับหลักสำคัญ ได้แก่  
ระดับที่ 1 เครือข่ายวงใน ในที่นี้คือ เครือข่ายระดับชุมชน เช่น กิจกรรม/โครงการ จะ

ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครชุมชน แกนนำชุมชนมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นกลไกหลักที่เข้า
มามีบทบาทและถูกให้บทบาทสำคัญในการเป็นอาสาสมัครการพัฒนาชุมชน  

ระดับที่ 2 เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ ในที่นี้คือ หน่วยงานในพื้นที่ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและปฏิบัติการร่วมกับแกนนำชุมชน อาสมัครชุมชนในมิติต่างๆ โดยมีหน้าที่หลัก
สำคัญ คือ การใช้ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานชุมชน ตลอดจนมี
แผนปฏิบัติการ่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในมิติต่างๆ  

ระดับที่ 3 เครือข่ายภายนอกชุมชน ในที่นี้คือ หน่วยงานภายนอกพื้นที่ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ  

ทั้งนี้ การเสริมสร้างเครือข่ายวงใน ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา โดยเครือข่าย
หน่วยปฏิบัติการพื้นที่ จะมีหน้าที่ในพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการทางสังคมในด้านต่างๆ แก่
ชุมชน ซึ่งเครือข่ายวงนอก มีหน้าที่ในการสนับสนุนองค์ความรู้ ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติการ ตลอดจน
เป็นเครือข่ายประสานทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 
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(4) บทบาทหน้าที่ของ อปท. พบว่า เป็นผู้ประสานเชื่อมต่อเครือข่ายให้มีความเหนี่ยวแน่น 
และกระตุ้นให้แต่ละเครือข่ายปฏิบัติการร่วมกันอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ ทำให้เครือข่ายปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดโครงการ ซึ่งเป๋นโครงการที่มีลักษณะพัฒนาเป็นฐานสำคัญ  

(5) กิจกรรม/โครงการเสริมสร้างการเครือข่ายมีการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการทางสังคมแก่สมาชิกชุมชนและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นต้น  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมจำเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

  
แผนภาพที่ 5 : 

แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 
ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 
 

ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน
และประชาสังคม 

1. ตัวชีว้ัดขัน้
พืน้ฐาน

2. การจัดการ
องค์กรเพื่อการ
เสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ 
เอกชน และ
ประชาสังคม

3. การจัดท า
โครงการและ

บริการสาธารณะ
ท่ีตอบสนองความ

ท้าทายใหม่

4. การส่งเสริม
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ของประชาชน

5. การด าเนิน
โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ
เอกชน และ
ประชาสังคม
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1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน

2.

การจดัองคก์รเพือ่

เสรมิสรา้ง

เครอืขา่ยรฐั 

เอกชน และประชา

สงัคม

3.การจัดท าโครงการ

และบริการสาธารณะ

เพื่อตอบสนองความ

ท้าทายใหม่ 

4. การส่งเสริม

ศักยภาพและความ

เข้มแข็งของประชาชน

5. โครงการที่โดดเด่น

เป็นเลิศด้านการ

เสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์

ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน 

และประชาสังคม

แผนภาพที่ 6 : 
 แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จำแนกรายหมวด ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม  

 
 

 
 

1.1 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

1.2 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุแผนพฒันาท้องถิ่น 

1.3 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

1.4 การเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูต่างๆ ที่ส าคญัให้ประชาชนทราบ 

1.5 กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และกระบวนการควบคมุภายใน 

1.6 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 

 

2.1 การก าหนดวิสยัทศัน์ /พนัธกิจ/ นโยบาย/ ยทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสงัคม 

2.2 กระบวนการจดัท ายทุธศาสตร์เกี่ยวกบัการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 
และประชาสงัคม  
2.3 ความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการใน
ลกัษณะบนัทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 

2.4 การร่วมเป็นสมาชิกสมาคมต่างๆ และมีการเข้าร่วมกิจกรรมกบัทางสมาคม
นัน้ๆ 
2.5 รูปแบบวิธีการสร้างเครือข่ายการปฏิบตัิงาน ร่วมกบัสว่นราชการ อปท.อ่ืน 
ภาคประชาสงัคม หรือองค์กรภาคเอกชน 

2.6 การจดัท าฐานข้อมลูของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม 

2.7 ความยัง่ยืน ต่อเนื่อง ของเครือข่าย 

3.1 ด้านการช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาส  
3.2 ด้านการจดัท าผงัเมือง หรือปรับภมิูทศัน์ 

3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลงังานทางเลือก หรือพลงัทดแทน 

3.4 ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ การแก้ไขภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ภายในจงัหวดั 

3.5 ด้านการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรม หรือ การส่งเสริมการอนรัุกษ์ภูมิปัญญา 
3.6 ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.1 การส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร 

4.2 การเสริมสร้างส านึกพลเมือง 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ 
เอกชน และประชาสงัคม ที่เป็นเลิศ 

 

 

ด้านการเสริมสร้าง
เครือข่าย รัฐ เอกชน
และประชาสังคม 

1. ตัวชีว้ดั
ขัน้พืน้ฐาน

2. การจัดการ
องค์กรเพื่อการ
เสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ 
เอกชน และ
ประชาสังคม

3. การจัดท า
โครงการและ

บริการสาธารณะที่
ตอบสนองความ
ท้าทายใหม่

4. การ
ส่งเสริม

ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

ของ
ประชาชน

5. การด าเนิน
โครงการความ
ร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายภาครัฐ
เอกชน และ
ประชาสังคม
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ประเภทท่ี 3 ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น รวมไปถึงการมี
บทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเป็นธรรมที่ชัดเจน  
 

กรอบแนวคิด : ความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ความเหลื่อมล้ำ คือ ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เสมอภาค หรือสถานการณ์ที่กลุ่ม

บุคคลในสังคมก็มีบางอย่างไม่เท่ากัน  
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เป็นธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นใน

ระดับประเทศล้วนมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในแง่ของเหตุและผล และยังส่งผลกระทบต่อท้องถิ่น 
กล่าวคือ ความไม่เท่าเทียมหรือความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  สังคมเป็นอุปสรรคสำคัญ
ทำให้คนในสังคมจำนวนหนึ่งขาดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึ งทรัพยากรของประเทศหรือบริการ
สาธารณะของรัฐ ในขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยและหรือมีสถานภาพทางสังคมในระดับต่ำย่อมมี
โอกาสน้อยกว่าในการเข้าถึงแหล่งอำนาจทางการเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีรายได้มากและมี
สถานภาพทางสังคมสูง 
 ซึ่งการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแบ่ง
ออกเป็น 3 มิต ิได้แก่  

1.) มิติการเมือง โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ การใช้กฎหมายและอำนาจใน
การบริหารจัดการ การบริหารทรัพยากรเพื่อความเป็นธรรม และสิทธิและเสรีภาพในการรับการเยียวยา
จากภาครัฐ  

2.) มิติด้านเศรษฐกิจ โดยให้ความช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่น
และหารายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ และ  

3.) มิติด้านสังคม โดยความสำคัญกับการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพื่อส่วนรวม / 
New Normal การเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี
หรือบริการสาธารณสุข เป็นต้น 

โครงการรางวัลพระปกเกล้า มีกรอบแนวคิดในประเด็นการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม คือ 

• มีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับดูแล 

• มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ผ่านมามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนให้สามารถพ่ึงตนเองมากกว่าการสงเคราะห์ประชาชน 
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• มีกลไกรูปแบบต่าง ๆ ภายในหน่วยงานเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเป็นธรรมใน
พ้ืนที่  

• มีการนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นระบบและแนวทางที่เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่นมากำหนดเป็น
แนวทางและมาตรการในการจัดการกับปัญหา 

• ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญกับประเด็นความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมและ
กำหนดเป็นนโยบายในการแถลงต่อสภาท้องถิ่น  

• มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี ่ยวกับ
ประเด็นความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ 

• มีการผนึกกำลังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ กลุ่มองค์กรอาสาสมัครเอกชน 
อปท.และกลุ่มคนในท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและ
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น  

• มีนวัตกรรมเพื่อความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  
เกณฑ์การประเมิน 

จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดความเหลื่อมล้ำในสังคม การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้าน
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

• หมวดที่ 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจที่บังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระทำ หรือต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ และกฎหมาย เช่น 
แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย 
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ จะเป็นพื ้นฐานสำคัญของการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในระดับเบื้องต้น 

• หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นการพิจารณาประเมิน
ภาวะผู้นำ การให้ความสำคัญและการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ กลไกการ
ดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับภารกิจในเสริมสร้างความเป็นธรรมและลด  
ความเหลี่อมล้ำ โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ 
ตลอดจนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปี ว่ามีการให้ความสำคัญในประเด็นการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่อมล้ำมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากข้อมูลสถิติ
ต่างๆ ที่เก่ียวกับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำหรือสถานการณ์อ่ืนๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น ที่จะใช้เป็นข้อมูล
สำคัญในการวางนโยบายการทำงานขององค์กรและการการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
หน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในการส่งเสริมให้มี
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บทบาทในการลดความเหลื ่อมล้ำและส่งเสริมความเป็นธรรมที ่ช ัดเจน รวมทั ้งมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทำการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ำในพื้นท่ีเพ่ือให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาขิกสภาท้องถิ่นขาดองค์ความรู้
และความตระหนักในเรื่องนี้ 

• หมวดที่ 3 การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะที่ตอบสนองการลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม เป็นการพิจารณาจากการทำงานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับภารกิจ
ท้าทายใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนถึงการบริหารงานที่เน้นคุณภาพการ
ให้บริการและแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ สะท้อนแนวทางการจัดการปัญหาและการ
พัฒนาที่ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม การ
พัฒนางานด้านสาธารณสุข การพัฒนาการศึกษา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

• หมวดที่ 4 การส่งเสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่ายและความเข้มแข็งของประชาชน  
เป็นการพิจารณาประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ทั้งในรูปแบบ
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยทั่วไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ 
ค่านิยมอ่ืนๆ และท่ีสำคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และการผนึก
กำลังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ กลุ่มองค์กรอาสาสมัครเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลุ่มคนในท้องถิ่น ในการปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่
เป็นธรรมที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น  

• หมวดที ่ 5 โครงการ/กิจกรรมที ่โดดเด่นเป็นเลิศด้านลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม 
เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณารางวัล โดยมีประเด็นพึงการพิจารณาโครงการกิจกรรม 
ดังเช่น 

 (1) กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการพัฒนาชุมชน ที่มุ่ง “การ
เป็นชุมชนแห่งคุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย ด้วยขบวนที่โปร่งใส เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดแก่สมาชิก
ชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย  

 (2) กิจกรรม/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีลักษณะกิจกรรมเชิงการพัฒนา
บริการทางสังคมกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิก
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ชุมชนเป็นหลักสำคัญ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะวิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ เป็นต้น 
เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับบริการที่สามารถทั่วถึง ทั้งนี้บทบาทสำคัญของ อปท. พบเป็นหน่วยงานที่ 
เสริมสร้างให้เกิดระบบบริการทางสังคม ประสานสิทธิและประสานทรัพยากรไปยังหน่วยภาคีเครือข่ายที่
เกี ่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้หน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้างและให้บริการตามสิทธิที ่กลุ่ม
เปราะบางกลุ่มต่างๆ พึงได้รับ นั่นคือ บทบาทของการเป็นหน่วยพิทักษ์สิทธิแก่สมาชิกในชุมชน ให้รับรู้
สิทธิ เข้าถึงสิทธิ และได้รับสิทธิดังกล่าว  

 (3) กิจกรรม/โครงการ มีลักษณะให้ความช่วยเหลือ กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดย
การทำงานเชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวมเร็ว เพ่ือให้เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้ หมายถึงยัง
พบว่า การพัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน ซึ่งมีแนวทางการให้บริการที่มิใช่การมุ่ง
สงเคราะห์ ช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น ยังพบว่า มีการพัฒนาต่อยอดในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยการผลัก
ให้เข้าถึงสิทธิอันพึงได้รับ 

 (4) กิจกรรม/โครงการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสิทธิบริการ 
ทำให้ผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการดูแลสุขภาวะ
ต่างๆ ร่วมด้วย เป็นต้น  

 ฉะนั้น กิจกรรม/โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ควรจะสะท้อนถึง
การเป็นหน่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ภายใต้บทบาทหน้าที่สำคัญ 
คือ การเป็นหน่วยจัดบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับสมาชิกชุมชน ประสานสิทธิและประสาน
ทรัพยากร ตลอดจนระดมทรัพยากรทางสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ โดยการเชื่อม
ประสานและสร้างเครือข่ายเพื ่อเชื ่อมโยงการประสานงานระหว่างภาคประชาสังคม ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแผนการปฏิบัติงานร่ วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสมาชิกในชุมชน และสวัสดิการของสมาชิกในชุมชน ผ่านกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือ โดย
การให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรม นำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดในสังคม ส่งเสริมให้เกิดความทียมกันในการเข้าถึงบริการ 
สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการลด
ความเหลื่อมล้ำในสังคมจำเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการลดความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ 
รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 7 :  
แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 
ประเภท การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการลด

ความเหลื่อมล า้ใน
สังคม

1. ตัวช้ีวัดข้ัน
พ้ืนฐาน

2. การจัดการ
องค์กรเพ่ือลด
ความเหล่ือม
ล ้าในสังคม

3. การจัดท า
โครงการและบริการ

สาธารณะที่
ตอบสนองการลด
ความเหล่ือมล ้าใน

สังคม

4. การส่งเสริม
ศักยภาพองค์กร
ภาคีเครือข่ายและ
ความเข้มแข็งของ

ประชาชน

5. โครงการ/
กิจกรรมที่โดด
เด่นเป็นเลิศด้าน
ลดความเหลื่อม
ล ้าในสังคม 
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แผนภาพที่ 8 : 
 แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จำแนกรายหมวด ประเภท การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการลด

ความเหล่ือมล า้
ในสังคม

1. ตัวช้ีวัดข้ัน
พ้ืนฐาน

2. การจัดการ
องค์กรเพ่ือลด
ความเหล่ือม
ล ้าในสังคม

3. การจัดท า
โครงการและ

บริการสาธารณะ
ทีต่อบสนองการ
ลดความเหล่ือม
ล ้าในสังคม

4. การส่งเสริม
ศักยภาพองค์กร
ภาคีเครือข่ายและ
ความเข้มแขง็ของ

ประชาชน

5. โครงการ/
กิจกรรมท่ีโดด
เด่นเป็นเลิศ
ด้านลดความ
เหล่ือมล ้าใน

สังคม 

1.1 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 
1.2 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุแผนพฒันาท้องถิ่น 
1.3 การแต่งตัง้และประชมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่น 
1.4 การเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูต่างๆ ที่ส าคญัให้ประชาชนทราบ 
1.5 กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และกระบวนการควบคมุภายใน 
1.6 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 
 

2.1 การก าหนดวิสยัทศัน์ /พนัธกิจ/ นโยบาย/ 
ยทุธศาสตร์ 
2.2 การแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น หรือ 
คณะกรรมการสนบัสนนุแผนพฒันาท้องถิ่น หรือ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.3 การจดัท าข้อมลู/ฐานข้อมลู 
2.4 การศึกษาวิจยั 
2.5 การพฒันาบคุลากร 
2.6 กลไกหรือคณะท างาน 
2.7 การตัง้หน่วยงานภายในเพื่อแก้ไขปัญหา/
ติดตามการแก้ไขปัญหา 
2.8 มีต าแหน่ง หรือ มีเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น หรือ มี
อาสาสมคัร 

3.1 การจดัท าโครงการเพ่ือการเคารพสทิธ์ิของตนเองและ
ผู้ อ่ืน 
3.2 การจดัท าโครงการเพื่อลดความเหลื่อมล า้ในมิติต่าง ๆ 

3.3 การบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความท้าทายใหม่ 

4.1 การส่งเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งของ
ประชาชน กลุ่ม องค์กร 
4.2 การเสริมสร้างส านึกพลเมือง (Civic 

Education) 
 

การด าเนินโครงการ/เครือข่ายที่โดดเดน่เป็น
เลิศ เลิศ ซึง่แสดงถึงการสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม 
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ข้อแนะนำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 
 

 
 

 

การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับรางวัลพระปกเกล้า เป็นการวัด “ภารกิจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก” ตามภารกิจความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น ที ่ม ีความประสงค์ที ่จะส่งผลงานเข้าร ่วมควรมีการเตรียมความพร้อมใน  
การดำเนินการ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้ 

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

(2) ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากทุกฝ่าย/กอง/สำนัก จำนวน 1 ชุด เพื่อรวบรวม
ผลงานที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ โดยคณะทำงานนี้ควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจต่อ “กรอบ
แนวคิดและตัวชี้วัด” ที่สถาบันฯ ได้กำหนดไว้ในแต่ละประเภทรางวัล 

(3) จัดประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือร่วมกันทบทวนกิจกรรมหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาว่ามีกิจกรรม/โครงการ/การการกระทำใดๆ ที่สอดคล้อง
หรือบรรลุถึงตัวชี้วัดดังกล่าว และอยู่ในภารกิจของหน่วยงานใด 

(4) มอบหมายให้ผู้แทนแต่ละฝ่าย/กอง/สำนักที่เป็นคณะทำงานงานฯ กลับไปรวบรวมผลงานที่
ดำเนินการในปีงบประมาณที่ระบุตามที่ได้ช่วยกันแยกแยะไว้แล้วตามข้อ 2 ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ  
หากมีผลงานที่จะนำเสนออยู่มาก ควรร่วมกันพิจารณาเลือกผลงานที่โดดเด่น เป็นความคิดสร้างสรรค์  
มีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนเป็นที่ประจักษ์ในระดับหนึ่ง  

(5) การนำเสนอผลงานประกอบในแต่ละตัวชี้วัด ไม่ควรนำมาตัดต่อหรือปะติด แต่ควรมีการ
เรียบเรียงเนื้อหาของผลงานให้มีความกระชับ เพื่อให้คณะกรรมการเห็นเนื้อหา ที่ชัดเจน และตรงประเด็น  

(6) การกรอกเอกสารใบสมัครและการจัดทำเอกสาร  
(6.1) ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร

หลักฐาน 
(6.2) การแนบเอกสารหลักฐาน ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานกำกับให้ชัดเจน

ตามข้อคำถามท่ีต้องการแนบเอกสารประกอบ 
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** ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรให้ความสำคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อคำถามตามข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบในข้อที่ให้แนบเอกสารหลักฐาน และที่สำคัญอย่างยิ่งต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบ
คำถามอย่างเคร่งครัด **  

(7) ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยอาจให้ผู้บริหารหรือคณะทำงานช่วยกันวิพากษ์
รูปแบบและเนื้อหา เพ่ือให้ผู้รวบรวมได้นำไปปรับแก้ก่อนส่งผลงานจริง 

(8) จัดส่งผลงานตามช่องทางและระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดพร้อมตรวจสอบการได้รับ
เอกสาร 

หมายเหตุ  
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครในประเภทรางวัลด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม มีหลักเกณฑ์ขั้นต้น โดยต้องมีความชัดเจนที่แสดงให้เห็นความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไป หรือร่วมกับหน่วยงาน หรือกลุ่ม
องค์กรภาคประชาชนต่างๆ เป็นต้น 
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แนวทางการกรอกใบสมัครและการจัดทำเอกสารประกอบ 
รางวัลพระปกเกล้า 

 

 

 

คำชี้แจงเบื้องต้น 

(1) ให้แยกใบสมัครออกจากเอกสารหลักฐานเพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารหลักฐาน 
(2) การแนบเอกสารหลักฐาน ต้องมีการระบุหมายเลขเอกสารหลักฐานกำกับให้ชัดเจนตามข้อคำถามที่

ต้องการแนบเอกสารประกอบ 
(3) ข้อพึงระวังในการกรอกเอกสารใบสมัครและหลักฐานที่แนบ  

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรให้ความสำคัญและใส่ใจในการตอบทุกข้อคำถามตาม
ข้อเท็จจริง  

• ข้อใดระบุให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ จะต้องมีเอกสารแนบประกอบตามข้อเท็จจริง 

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ตอบคำถามอย่างเคร่งครัด  
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- สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) / เทศบาล / เมืองพัทยา - 
 

ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน
ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ข้อคำถาม คำอธิบาย 

หมวด 2 : การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 
ข้อ 10 : คำว่า “การแสดงบทบาทในการ
ประสานความร่วมมือ” 

หมายถึง อปท. มีโครงการ/กิจกรรมที่ อปท. มีบทบาท
ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลุ่ม/
องค์กรในชุมชน เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 
พร้อมทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบ  

ข้อ 13 : คำว่า “การจัดทำฐานข้อมูล” หมายถึง อปท. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/
บริการสาธารณะ ที่สำคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วน
ต่างๆ  โดยให้ อปท. ต้องระบุชื ่อฐานข้อมูลที ่จ ัดทำ 
พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ 

ข้อ 14 : คำว่า “เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที ่ อปท. จัดทำ ต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมทางสังคมและการ
ส่งเสริมความเสมอภาค เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ 
การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 15 : คำว่า “การอนุรักษ์ คุ ้มครอง บำรุง 
รักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
การใช ้ประโยชน ์จากทร ัพยากรธรรมชาติ 
สิ ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทำขึ้นเพื่อ การ
อนุรักษ์ คุ ้มครอง บำรุงรักษา ฟื ้นฟู รวมไปถึงการที่ 
อปท. มีการบริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เช่น เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การ
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ข้อคำถาม คำอธิบาย 

มีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลก
ร ้อน การใช ้พล ังงานทางเล ือก หร ือพล ังทดแทน 
ธนาคารพันธุ์พืชพื้นถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสา
ธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 16 : คำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมและพัฒนาระบบความต้องการพื ้นฐานหรือ
สวัสดิการในพื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญ
ข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ
ตอบคำถาม 

ข้อ 17 : คำว่า “เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำ
ต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอัน
ดีงาม ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติที่อยู่ใน
พื้นที่ ให้ดำรงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น พิพิธภัณฑ์
หมู ่บ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การ
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน 
และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆให้มีสิทธิ
ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 18 คำว่า “เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพื ่อสนับสนุนการให้บริการ หร ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ”  

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จ ัดทำโดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบ เสริมสร้าง 
พัฒนาและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
สนับสนุนการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ชุมชน เช่น การพัฒนาดิจิตอล พัฒนา
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ข้อคำถาม คำอธิบาย 

โปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงาน
ของอาสาสม ั ค ร ในการ ให ้ บร ิ ก ารอย ่ า ง เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

ข้อ 19 : คำว่า “เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ 
กลยุทธ์เฉพาะพื ้นที ่/พื ้นถิ ่น หรือ เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่มีความท้าทาย ขับเคลื ่อนเคลื ่อนงานชุมชน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่ เช่น 
การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-
19 การค้ามนุษย ์เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

หมวด 3 : การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 
ข้อ 20 : คำว่า “การวางระบบควบคุมภายใน
ของตนเอง” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีการวางระบบระเบียบในการ
ควบคุมภายในองค์กรของท่านเอง  
โดยให้ อปท. ระบุระบุวิธีการวางระบบควบคุมภายใน
ประกอบ 

ข้อ 21 : คำว่า “วิธีการส่งเสริมและอำนวย
ความสะดวกให้ประชาชนเสียภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท.” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีวิธีการส่งเสริมและวิธีการ
อำนวยความสะดวกหรือจูงใจ เช่น การประชาสัมพันธ์
แจ้งเตือน การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือวันหยุด และ
การมีรางวัลจูงใจให้กับผู้ชำระภาษี เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุว ิธ ีการส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกประกอบ 

ข้อ 24 : คำว่า “มีวิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต” 

หมายถึง อปท. มีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน และ
ภาคส่วนอื่นๆ ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั ่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ การแต่งตั้งตัวแทนประชาชนและการให้
ภาคส่วนอื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ และ
การมีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นต้น  



รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์โครงการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารบัรางวัลพระปกเกลา้ ประจำป ี25 

 
849 

ข้อคำถาม คำอธิบาย 

ข ้อ 26 : คำว ่า “การส ่ง เสร ิมการจ ัดทำ
นว ัตกรรมการบร ิหารการเง ินการคลั ง
ท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. มีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการ
บริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ซึ่งนวัตกรรมเป็นการ
คิดค้นวิธีหรือแนวคิดที่ต่อยอดและพัฒนาจากของที่มีอยู่
เดิมให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ ่งขึ ้น เช่น  
การจัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิง
ชายสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive 
Budgeting: GRB) หรือ อื่นๆ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุนวัตกรรมที่จัดทำขึ้น และ วิธีการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร 

หมวด 4 : กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 28 : คำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน” 

หมายถึง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต่อ
สภาท้องถิ่นด้วยตนเอง (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ) 
และให้ อปท. ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ ที่เสนอ
โดยประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน พร้อมแนบเอกสาร
ข้อบัญญัติประกอบ อีกทั้งให้ อปท. ระบุวิธีการเผยแพร่
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับทราบ 

ข้อ 30 : คำว่า “กิจกรรม/โครงการพัฒนา
สมาชิกสภาท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีส่วน
ร่วมกับ อปท. อย่างโปร่งใสและเป็นตัวแทนประชาชนที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้อ 31 คำว่า “สภา อปท. มีการเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้แสดงบทบาทติดตามการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนที่เสนอและมีการ
ดำเนินการ อปท.” 

หมายถึง อปท. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดง
บทบาทติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เสนอ
และมีการดำเนินการ อปท. ในรูปแบบการตั้งกระทู้ ตั้ง
คณะทำงานหรืออนุกรรมการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการสภา หรือวิธีการอื่น ๆ ที่สนับสนุนบทบาทของ
ประชาชน  

หมวด 5 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ข ้ อ  32 : คำว ่ า  “ว ิ ธ ี ก า ร เป ิ ด เ ผยและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร” 

หมายถ ึ ง  อปท.  ของท ่านม ีว ิ ธ ีการเผยแพร ่และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อปท. เช่น 
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ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุ/เสียงไร้สาย ติดบอร์ด
สำนักงาน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น 
พร ้อมท ั ้ งให ้แนบต ัวอย ่างว ิธ ีการประชาส ัมพ ันธ์
ประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 34 : คำว่า “มีวิธีการรับเรื ่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของประชาชน” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีรูปแบบวิธีการเพ่ืออำนวย
ความสะดวกหรือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชน กับ อปท. ได้ หรือจัดให้มีกิจกรรมพบปะ
พูดคุยแบบไม่เป็นทางการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ของ
ชุมชน 

หมวด 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 35 : คำว่า “กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/
องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดทำหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเวที
ลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ การมีเวทีลานความคิด
ของผู้สูงอายุ การจัดให้มีหอสมุดชุมชน และการอบรม 
สัมมนา เป็นต้น โดยให้ อปท. แนบเอกสารและรูปภาพ
ตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 36 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส ่งเสร ิมค ุณธรรม และศ ีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถ ึ ง  อปท.  จ ัดทำโครงการ/ก ิ จกรรม ท ี ่ มี
วัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความ
ดี ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม หรือหมู่บ้านศีลธรรม หรือ
หมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 37 : คำว ่า “โครงการ หร ือกิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความรู ้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื ่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 
กระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการ
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เป็นประชาชนกับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวที
เสวนา การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม และการจัดทำ
สื่อต่างๆ เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 38 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ ์ศร ีความเป็นมนุษย์ หรือ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพความ
แตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ 

ข้อ 40 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
พลเมืองที ่หวงแหน และความเป็นเจ้าของ
ช ุมชนท ้องถ ิ ่ นของตน รวมท ั ้ งม ี ความ
รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. ของท่านจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวง
แหน มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของ
ตนแอง เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนท้องถิ่น
ร่วมกัน เช่น การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัคร
รักษาป่าชุมชน และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม  

หมวด 7 : โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ข้อ 42 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น 
เป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน” 

หมายถึง อปท. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้
เห ็นถ ึงความโดดเด ่นของการดำเน ินงาน ผลการ
ดำเน ินงานเป็นที ่ยอมร ับ หร ืออาจเป็นโครงการ/
กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนา
ต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็นการทำงานในลักษณะของ
งานประจำที่ทำอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการ
ที่สะท้อนความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
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ข้อพึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นที่จะส่ง
ประกวด 

1) เน้นการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้การ
ขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วยเรื่องของ “การ
ตรวจสอบจริง ดำเนินการจริง และแก้ไข” 

2) เน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ทำ
ให้ลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ แต่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ  

3) เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดแผนการพัฒนา
ร่วมกับชุมชน เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง
และตอ่ยอดปฏิบัติ 

4) เน้นการทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
เข้าถึงง่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน 
และผลลัพธ์สู่การต่อยอดการพัฒนา 

*** ระบุ รายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบเอกสาร
และภาพโครงการ ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือ
โครงการหรือกิจกรรม โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มี
ความโดดเด่นด้านความโปร่งใสอย่างน้อย 1 โครงการ 
และ โครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง 1 โครงการ ** 
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หมวด 2 : การจัดการองค์การเพื่อการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ข้อ 12 : คำว่า “การกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธ
กิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม” 

หมายถึง ให ้ อปท. แนบเอกสารที ่แสดงให้เห ็นถึง
วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เช่น 
หน้าเว็ปไซต์ของ อปท. เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

ข้อ 13 : คำว่า “การเสริมสร้างเครือข่ายหรือ
การทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ” 

หมายถึง อปท. มีรูปแบบ/วิธ ีการสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัต ิงานร่วมกับหน่วยงานอื ่นๆ เช ่น การประชุม
ระหว่างภาคีเครือข่าย การปรึกษาแลกเปลี ่ยนปัญหา
อุปสรรคการทำงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
ระดับจังหวัด เป็นต้น และ อบจ. ระบุชื ่อ อปท. หรือ
หน่วยงานที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายปฏิบัติงาน 

ข้อ 15 : คำว่า “ความร่วมมือกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคประชา
สังคม หรือองค์กรภาคเอกชน” 

หมายถึง อปท. มีว ิธ ีการในการเข้าไปร่วมมือดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ร่วมประชุม 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่วมวางแผนดำเนินงาน ให้
สนับสนุนงบประมาณ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น โดยเน้นความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และเป็น
ทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 

ข้อ 16 : คำว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ท้องถิ่นภายในประเทศ” 

หมายถึง อปท.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการดำเนินงานผ่าน
กลไกการทำงานในลักษณะ เช่น การเป็นสมาชิกชมรม 
สมาชิกสมาคม เป็นต้น โดยระบุชื ่อสมาคม / ชมรม ที่
เป็นสมาชิกท้องถิ่นภายในประเทศ 

ข้อ 17 : คำว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม / 
ชมรมของวิชาชีพอ่ืนๆ” 

หมายถึง อปท. มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสมาคมของ
วิชาชีพต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา วิชาชีพครู สังคม
สงเคราะห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็น
ต้น หรือทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื ่นๆ โดยระบุชื่อ
สมาคม / ชมรมของวิชาชีพที่เป็นสมาชิก 
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ข้อ 19 : คำว่า “มีความร่วมมือกับองค์กรใน
ต่างประเทศ”  

หมายถึง อปท. มีการทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กร
ในต่างประเทศ หรือ อปท. ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม หรือ
ชมรมขององค์กรในต่างประเทศ หรือความร่วมมือใน
ร ูปแบบอื ่นๆ กับองค์กรระหว ่างประเทศ โดยระบุ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและชื่อองค์กรที่ร่วมมือ
ด ้ วย  หร ือระบ ุช ื ่ อสมาคม/ชมรมขององค ์ กร ใ น
ต่างประเทศท่ี อปท. เป็นสมาชิก  

ข ้อ 20 : คำว ่ า  “จ ัดทำฐานข ้อม ูลของ
เครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อปท. มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลของ
เครือข่าย โดยให้ระบุวิธีการจัดทำ เช่น การจัดทำเป็น
ทำเน ียบสมาช ิกเคร ือข ่าย ทำเน ียบคณะกรรมการ
เครือข่าย การจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อเป็น
แหล่งค้นคว้า และการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่การ
ดำเนินงานของเครือข่าย เป็นต้น พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ข้อมูลรายละเอียดประกอบ 

ข้อ 21 : คำว่า “มีเครือข่ายร่วมมืออย่างมี
พัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี” 

หมายถึง อปท. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ทำงาน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนของสมาชิกเครือข่าย การ
แต่งตั ้งคณะทำงาน เป็นต้น โดยเป็นการสร้างภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องระบุชื ่อเครือข่าย และ 
ระยะเวลาในการก่อตั ้ง พร้อมทั ้งแนบเอกสารข้อมูล
รายละเอียดประกอบ 

ข้อ 22 คำว ่า “การระดมและบ ูรณาการ
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. มีการระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ทั้ง
ระหน่วยงาน ระหว่าง อปท. หรือระหว่างเครือข่ายภาค
ประชาสังคมในพื ้นท ี ่  เพ ื ่อแก ้ไขป ัญหา สนับสนุน 
เสริมสร้าง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

หมวด 3 : การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 25 : คำว่า “การจัดทำฐานข้อมูล” หมายถึง อปท. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/
บริการสาธารณะ ที่สำคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วน
ต่างๆ  
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 โดยให้ อปท. ต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบ 

ข้อ 26 : คำว่า “เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที ่ อปท. จ ัดทำ ต้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมทางสังคมและการ
ส่งเสริมความเสมอภาค เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู้ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข ้อ 27 : คำว ่า “การอน ุร ักษ ์  ค ุ ้มครอง 
บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือ
จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางช ีวภาพอย ่างสมดุลและ
ยั่งยืน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทำขึ้นเพื่อ การ
อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู รวมไปถึงการที่ อปท. 
มีการบริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทร ัพยากรธรรมชาต ิ  ส ิ ่ งแวดล ้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เช่น เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการ
จ ัดสรรทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การมี
อาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน 
การใช้พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์
พืชพ้ืนถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 28 : คำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
และพัฒนาระบบความต้องการพื้นฐานหรือสวัสดิการใน
พ้ืนที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออม
เงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 
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ข้อ 29 : คำว่า “เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำ
ต้องเกี ่ยวกับการอนุรักษ์ฟื ้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอัน
ดีงาม ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติที่อยู่ใน
พื้นที่ ให้ดำรงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น พิพิธภัณฑ์
หมู ่บ ้าน การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การ
ส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ ่นให้แก่เยาวชน 
และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆให้มีสิทธิ
ดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 30 คำว่า “เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพื ่อสนับสนุนการให้บริการ หร ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ”  

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ เสริมสร้าง พัฒนา
และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสนับสนุนการ
ให้บริการ หรือเพิ ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ชุมชน เช่น การพัฒนาดิจิตอล พัฒนาโปรแกรม หรือ 
แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครใน
การให้บริการอย่างเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

ข้อ 31 : คำว่า “เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ 
กลยุทธ์เฉพาะพื้นที่/พื้นถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนา
ที่มีความท้าทาย ขับเคลื่อนเคลื่อนงานชุมชนท้องถิ ่นที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน ้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
การค้ามนุษย ์เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/ก ิจกรรมประกอบการตอบ 
คำถาม 
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หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 32 : คำว่า “จัดทำหรือสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ และส่งเสริม
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีการจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ
ที่จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของ
กลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวที
ลานความคิดของผู้สูงอายุ การจัดให้มีหอสมุดชุมชน การ
จัดให้มีการอบรม สัมมนา เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 33 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
วัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความ
ดี ส่งเสริมหมู่บ้านคุณธรรม หรือ หมู่บ้านศีลธรรม หรือ 
หมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 34 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความรู ้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท.จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
สร้างความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องสิทธิและหน้าที ่ของ
พลเมือง กระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็นพลเมือง เช่น การ
จัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ จัดอบรม และการ
จัดทำสื่อต่างๆ เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 35 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความมีว ินัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพ
ความแตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 
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ข้อ 36 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน 
และความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน 
รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. จัดแผนงาน/ทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง และรู ้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือ
ร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ ่นของ
ตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า การรักษาสิ่งแวดล้อม 
การดูแลรักษาป่าชุมชน ร่วมทั ้ง การร่วมกันกำหนด
กฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 37 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี ่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้
ความเข ้ า ใจในการดำเน ินงานร ูปแบบ
เครือข่าย หรือเสริมสร้างความร่วมมือในการ
ทำงานกับหน่วยงานต่างๆ” 

หมายถึง อปท. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ใน
การพัฒนาประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เพื ่อดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย หรือสร้างความ
ร่วมมือในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัด
อบรมการส่งเสริมการทำงานในรูปแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคีต่างๆ การทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างพลังเครือข่าย การให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ทำงานลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น 

หมวด 5 : การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่เป็นเลิศ 

ข้อ 35 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น 
เป็นเลิศด้านความร่วมมือระหว่างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเป็น
ที่ยอมรับ หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมา
ใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และ
ไม่ได้เป็นการทำงานในลักษณะของงานประจำที่ทำอยู่
แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อนความโดด
เด่นด้านความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดด
เด่น 

(1) เน้นโครงการที ่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายและ
เครือข่ายปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่าง
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ต่อเนื่อง เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื่อง 
ภายใต้ “กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด 
ยกระดับการพัฒนาร่วมกัน” 

(2) เน้นการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพื่อการ
ดำเนินการจริง จนเกิด “ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย”  

(3) เน้นการพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการ
ทางสังคมในด้านต่างๆ แก่ชุมชน จากเครือข่ายวงนอก  

(4) เน้นการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการทางสังคมแก่สมาชิกชุมชนและกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม 

โดยระบุรายละเอียดตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อม
แนบเอกสารและภาพโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ 

 
ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีความเป็นเลิศ  

ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
 

ข้อคำถาม คำอธิบาย 

หมวด 1 : ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 7 : คำว่า “เผยแพร่ข้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถ ึง อปท. ม ีการเผยแพร ่ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับการ
ดำเนินการเพื ่อให้ได้มาซึ ่งพัสดุ โดยการซื ้อ จ้าง  เช่า 
แลกเปลี่ยนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐ 
โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามที่ กำหนดใน พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซ ึ ่ ง เผยแพร ่  ก ่อนหร ือระหว ่างการดำเน ินการ ให้
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ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่นการปิดป้ายประกาศ
หรือประชาคม เป็นต้น 
โดยให้ระบุวิธีการเผยแพร่และแนบเอกสาร 

หมวด 2 : การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ข้อ 12 : คำว่า “การกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธ
กิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม” 

หมายถึง ให้ อปท. แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
หรือพันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม เช่น 
หน้าเว็ปไซต์ของ อบจ. เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

ข้อ 14 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 

หมายถึง อปท. มีการทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชน เช่น 
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม สถิติ
ความรุนแรงในครอบครัว/ความรุนแรงทางเพศ สถิติเกี่ยว
เด็กและเยาวชน สถิติการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ทางสังคมต่างๆ เป็นต้น  

ข้อ 15 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง 

หมายถึง อปท. มีการทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ท ี ่ม ีผลกระทบต่อการใช ้อำนาจของประชาชน เช่น 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการถสถานการณ์ชุมชนโดยการ
ใช้กฎหมายและอำนาจในการบริหารจัดการที่เป็นธรรม 
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเยียวยาจากภาครัฐที ่เป็น
ธรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการนร้องเรียนและการจัดการ
ความไม่เป็นธรรมทางการเมืองในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน  

ข้อ 16 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

หมายถึง อปท. มีการทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
มีอาชีพ การมีรายได้ของสมาชิกในชุมชน ศักยภาพด้าน
การผลิตของสมาชิกชุมชน การเป็นผู้ประกอบการ การ
ออม-ภาวะหนี้สินของสมาชิกชุมชน ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

ข้อ 17 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ

หมายถึง อปท. มีการทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
และการะจัดสรรทรัพยากรสำหรับสมาชิกชุมชน เช่น 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมสำหรับทุก
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เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร 

กลุ่ม ข้อมูลการพัฒนาสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่น
ที่ชัดเจน  

ข ้อ 19 : คำว ่ า  “การศ ึกษาว ิจ ัยร ่ วมกับ
สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรอื ่นที ่ทำงาน
ด้านความเหลื ่อมล้ำ เพื ่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในพื้นท่ี” 

หมายถึง อปท. แนบเอกสารที ่แสดงให้เห ็นถ ึงการ
ศ ึ ก ษ า ว ิ จ ั ย แ ล ะ ก า ร จ ั ด ท ำ ฐ า น ข ้ อ ม ู ล ร ่ ว ม กั บ
สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรอื ่นที ่ทำงานด้านความ
เหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความไม่
เป ็นธรรมและความเหล ื ่อมล ้ำในพื ้นท ี ่  เช ่น สถ ิติ
สถานการณ์ความเหลื ่อมล้ำในในพื้นที ่ สถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นจากความเหลื ่อมล้ำเป็นต้น พร้อมทั ้งให้ระบุ
ประเด็นที่ศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย พร้อม
แนบเอกสาร 

ข ้ อ  26 คำว ่ า  “ผลส ั มฤทธ ิ ์ ท ี ่ แ ส ด งถึ ง
ความสำเร ็จในการลดความเหลื ่อมล ้ำใน
สังคม” 

หมายถึง อปท. มีการจัดทำข้อมูล สรุปและประมวลผล
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม หรือ
ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น 
สถิติของผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
ความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ การเกิดกลุ ่ม/เกิด 
การรวมตัว การเพิ่มขึ้นการมีอาชีพ/การมีรายได้ของกลุ่ม
ต่าง ๆ เป็นต้น 

หมวด 3 : การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 27 : คำว ่า “การจ ัดทำแผนงาน หรือ 
โครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื ่อมล้ำในสังคมที ่ได้ร ับการ
จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทำขึ ้นเพื ่อให้
ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ำในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ 
 โดยให้ อปท. ระบุตัวอย่างแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
และงบประมาณที่สนับสนุน 

ข้อ 33 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ทำขึ้นเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในมิติการเมือง เช่น การใช้กฎหมายและอำนาจ
ในการบริหารจัดการที่เป็นธรรม การบริหารทรัพยากรเพ่ือ
ความเป็นธรรม การรับการเยียวยาจากภาครัฐที่เป็นธรรม 
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การรับฟังเสียงประชาชนทุกกลุ ่ม เป็นต้น ทั ้งนี ้ต้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 34 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ทำขึ้นเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม เช่น การเคารพแตกต่างทาง
สถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ การสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพื ่อส่วนรวม การเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มเปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยี
หรือบริการต่าง ๆ ที ่ เป ็นธรรมของกลุ ่ม การพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองมากกว่าการ
สงเคราะห์ประชาชน การจัดสวัสดิการสังคม การดูแลและ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 35 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ทำขึ้นเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือเยียวยา
เพ่ือลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและหารายได้ใน
ภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะในการประกอบ
อาชีพของกลุ ่มต่าง ๆ ในท้องถิ ่น เป็นต้น ทั ้งนี ้ต ้องมี
รูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นที่ชัดเจน  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 36 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหล ื ่อมล ้ำในม ิต ิทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. ทำขึ้นเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาโครงสร้าง
พื ้นฐานด้านการคมนาคมสำหร ับท ุกกล ุ ่ม การปรับ
สภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น ทั้งนี้
ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  
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 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 37 : คำว่า “การจัดทำฐานข้อมูล” หมายถึง อปท. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/
บริการสาธารณะ ที่สำคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วน
ต่างๆ  

 โดยให้ อปท. ต้องระบุชื ่อฐานข้อมูลที ่จัดทำ และ 
ว ิธ ีการนำข้อมูลไปใช ้ประโยชน์ พร ้อมแนวเอกสาร
ประกอบ 

ข้อ 38 : คำว่า “การอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุง 
รักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
การใช ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทำขึ้นเพื่อ การ
อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู รวมไปถึงการที่ อปท. 
มีการบริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น อย่างสมดุลและยั ่งยืน เช่น เช่น 
กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื ่อการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัคร
ติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืน
ถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เป็นต้น 
 โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 39 : คำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน”” 

หมายถึง อปท.. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
และพัฒนาระบบความต้องการพื้นฐานหรือสวัสดิการใน
พื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออม
เงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 40 : คำว่า “เก่ียวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส ่ ง เสร ิมภ ู ม ิป ัญญา  ศ ิ ลปะ  ว ัฒนธรรม 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำต้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม 
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ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้ง
ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ” 

ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติที่อยู่ในพื้นที่ ให้
ดำรงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั ้งเดิมตามความ
สมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 41 : คำว่า “เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยใีหม่ 
ๆ เพ ื ่อสน ับสน ุนการให ้บร ิการ หร ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ”  

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ เสริมสร้าง พัฒนา
และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสนับสนุนการ
ให้บริการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ชุมชน 
เช ่ น  การพ ัฒนาด ิ จ ิ ตอล  พ ัฒนา โปรแกรม หรื อ 
แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครใน
การให้บริการอย่างเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

ข้อ 42 : คำว่า “เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง อปท. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อบจ. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ 
กลยุทธ์เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่
มีความท้าทาย ขับเคลื ่อนเคลื ่อนงานชุมชนท้องถิ ่นที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้า
มนุษย ์เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 43 : คำว่า “จัดทำหรือสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการเร ียนรู ้ และส่งเสริม
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อปท. มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดทำหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเวที
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ลานความคิดให้กับกลุ ่มผู ้พิการ เวทีลานความคิดของ
ผู้สูงอายุ หอสมุดชุมชน อบรม สัมมนา เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ44 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริมหมู่บ้าน
คุณธรรม หรือ หมู่บ้านศีลธรรม หรือ หมู่บ้านธรรมาภิ
บาล เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 45 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อปท. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้นให้
ประชาชนได้ร ับร ู ้ถ ึงความแตกต่างระหว่างการเป็น
ประชาชนกับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา  
การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม และการจัดทำสื่อต่างๆ 
เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 46 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อปท. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื ่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีว ินัย ประชาธิปไตย การเคารพความ
แตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 47 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความ
เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อปท. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื ่อส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบ
และดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เช่น การรณรงค์
ปลูกป่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาป่าชุมชน 
รวมทั้ง การร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในการใช้ทรัพยากร
ของชุมชน เป็นต้น  
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 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 48 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม” 

หมายถึง อปท. มีวิธีให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน 
เพื่อการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม เช่น การจัดอบรมสัมมนาเกี ่ยวกับการลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม การทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการให้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎหมายและความเป็นธรรม เป็นต้น 

หมวด 5 : โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ข้อ 49 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม/เครือข่าย 
ที่โดดเด่น เป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อปท. แสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเป็นที่
ยอมรับ หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็น
การทำงานในลักษณะของงานประจำที ่ทำอยู ่แล้วเป็น
กิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อนความโดดเด่นด้าน
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และ เป็นโครงการที่จะ
นำเสนอต่อคณะกรรมการเมื ่อผ่านเข้ารอบที ่จะได้รับ
รางวัลฯ แต่หากมีโครงการอื่น ๆ สามารถเพ่ิมเติมได้ 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมโดด
เด่น 

(1) เน้นการพัฒนาที่มุ่ง “การเป็นชุมชนแห่งคุณภาพ
ชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความเป็น
ธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย 

(2) เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคมกับ
กลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการดูแล
คุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนเป็นหลักสำคัญ ได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ภาวะวิกฤติต่างๆ แรงงานนอกระบบ 
เป็นต้น เพ่ือให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับบริการที่สามารถทั่วถึง  
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(3) เน ้นกิจกรรม โครงการที ่ม ีล ักษณะให้ความ
ช่วยเหลือ กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดยการทำงานเชิง
รุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เข้าถึง
การช่วยเหลือต่างๆ ได้  

(4) เน้นการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนสิทธิบริการ ทำให้ผู้เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ คน
พิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้งยังมีระบบการ
ดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย เป็นต้น  

ทั้งนี้ สามารถนำเสนอโดยไม่จำกัดจำนวนโครงการ 
แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ 

  

- สำหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - 
 
ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ข้อคำถาม คำอธิบาย 

หมวด 1 : การจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 8 : คำว่า “บทบาทหลักในการประสาน
แผนระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด”  

หมายถึง อบจ. ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานการ
ทำงานเก่ียวกับการจัดทำแผน โดย อบจ. มีวิธีการประสาน
แผนกับส่วนราชการ และ อปท. ในจังหวัด เช่น การเป็น
แกนหลัก หรือเป็นแม่งาน การประชุม การอบรมให้
ความรู้ การจัดสัมมนา เป็นต้น 

หมวด 2 : การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะ 

ข้อ 11 : คำว ่า “มีส ่วนร ่วมในการดำเนิน
แผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ” 

หมายถึง อบจ. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม และองค์กร 
เข้ามาร่วมประชุม ปรึกษาหารือในการดำเนินแผนงาน 
หรือ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การวางผังเมือง
รวม สนามก ีฬา การกำจ ัดขยะรวม การอน ุร ักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ การบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 
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 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 13 : คำว่า “การจัดทำฐานข้อมูล” หมายถึง อบจ. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/
บริการสาธารณะ ที่สำคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วน
ต่างๆ  
 โดยให้ อบจ. ต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารประกอบ 

ข้อ 14 : คำว่า “เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 

หมายถ ึง โครงการ/ก ิจกรรมที ่  อบจ.จ ัดทำ ต ้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมทางสังคมและการ
ส่งเสริมความเสมอภาค เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู ้ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 15 : คำว่า “การอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุง 
รักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มี
การใช ้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทำขึ้นเพื่อ การ
อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู รวมไปถึงการที่ อบจ.
มีการบริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น อย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น เช่น 
กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื ่อการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัคร
ติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร ้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืน
ถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 16 : คำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
และพัฒนาระบบความต้องการพื้นฐานหรือสวัสดิการใน
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พื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออม
เงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยให้ อปท. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 17 : คำว่า “เก่ียวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส ่ ง เสร ิมภ ู ม ิป ัญญา ศ ิ ลปะ  ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้ง
ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ” 

หมายถึง อบจ.มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำต้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติที่อยู่ในพื้นที่ ให้
ดำรงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความ
สมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 18 คำว่า “เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพ ื ่อสน ับสน ุนการให ้บร ิการ หร ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ”  

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อบจ.
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ เสริมสร้าง พัฒนา
และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสนับสนุน 
การให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ชุมชน เช่น การพัฒนาดิจิตอล พัฒนาโปรแกรม หรือ 
แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครใน
การให้บริการอย่างเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

ข้อ 19 : คำว่า “เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อบจ. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ 
กลยุทธ์เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่
มีความท้าทาย ขับเคลื ่อนเคลื ่อนงานชุมชนท้องถิ ่นที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้า
มนุษย ์เป็นต้น 
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โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม 
ทั ้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

หมวด 3 : การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

ข้อ 20 : คำว่า “การวางระบบควบคุมภายใน
ของตนเอง” 

หมายถึง อบจ. ของท่านมีการวางระบบระเบียบใน 
การควบคุมภายในองค์กรของท่านเอง  
โดยให้ อปท. ระบุระบุวิธีการวางระบบควบคุมภายใน
ประกอบ 

ข้อ 21 : คำว่า “วิธีการส่งเสริมและอำนวย
ความสะดวกให้ประชาชนเส ียภาษี อากร 
ค่าธรรมเนียมให้แก่ อปท.” 

หมายถึง อบจ. ของท่านมีว ิธ ีการส่งเสริมและวิธ ีการ
อำนวยความสะดวกหรือจูงใจ เช่น การประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือน การให้บริการช่วงพักเที่ยงหรือวันหยุด และการมี
รางวัลจูงใจให้กับผู้ชำระภาษี เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุวิธีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก
ประกอบ 

ข้อ 24 : คำว่า “มีวิธีการหรือแนวทางป้องกัน
ปัญหาการทุจริต” 

หมายถึง อบจ. มีวิธีการเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาค
ส่วนอื่นๆ ในจังหวัดมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
การแต่งตั ้งตัวแทนประชาชนและการให้ภาคส่วนอื่นๆ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ และการมีช่องทางรับ
แจ้งเบาะแสการทุจริต เป็นต้น 

ข ้อ 26 : คำว ่ า  “การส ่ ง เสร ิมการจ ัดทำ
นวัตกรรมการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ. มีการส่งเสริมการจัดทำนวัตกรรมการ
บริหารการเงินการคลังท้องถิ ่น ซึ ่งนวัตกรรมเป็นการ
คิดค้นวิธีหรือแนวคิดที่ต่อยอดและพัฒนาจากของที่มีอยู่
เดิมให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น การ
จัดทำคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Gender Responsive Budg-
eting: GRB) หรือ อ่ืนๆ เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุนวัตกรรมที่จัดทำขึ้น และวิธีการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรม พร้อมแนบเอกสาร 
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หมวด 4 : กิจการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 28 : คำว่า “ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอโดย
ประชาชน กลุ่ม องค์กรชุมชน” 

หมายถึง ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นด้วยตนเอง (ท่ีไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ) และให้ 
อบจ. ระบุชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ ที่เสนอโดยประชาชน 
กลุ่ม องค์กรชุมชน พร้อมแนบเอกสารข้อบัญญัติประกอบ 
อีกท้ังให้ อบจ.ระบุวิธีการเผยแพร่ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ข้อ 30 : คำว่า “กิจกรรม/โครงการพัฒนา
สมาชิกสภาท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ.กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับ 
อบจ. อย่างโปร่งใสและเป็นตัวแทนประชาชนที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 31 คำว่า “สภา อปท. มีการเปิดช่องทาง
ให้ประชาชนได้แสดงบทบาทติดตามการแก้ไข
ป ัญหาของประชาชนท ี ่ เสนอและม ี การ
ดำเนินการ อปท.” 

หมายถึง อบจ. มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดง
บทบาทติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เสนอและ
ม ีการดำเน ินการ อบจ.  ในร ูปแบบการต ั ้ ง กระทู้  
ตั้งคณะทำงานหรืออนุกรรมการให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจการสภา หรือวิธีการอื ่น ๆ ที ่สนับสนุนบทบาทของ
ประชาชน  

หมวด 5 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

ข ้ อ  3 2 : คำ ว ่ า  “ว ิ ธ ี ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร” 

หมายถ ึ ง  อบจ .  ของท ่ านม ี ว ิ ธ ี ก าร เผยแพร ่ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ อบจ. เช่น 
ประกาศเส ียงตามสาย/ว ิทย ุ/เส ียงไร ้สาย ต ิดบอร์ด
สำนักงาน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น 
พร ้อมท ั ้ ง ให ้แนบต ัวอย ่ างว ิ ธ ีการประชาส ัมพ ันธ์
ประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 34 : คำว่า “มีวิธีการรับเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ของประชาชน” 

หมายถึง อบจ. ของท่านมีรูปแบบวิธีการเพื่ออำนวยความ
สะดวกหรือเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถร้องเรียน 
ร้องทุกข์ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับประชาชน กับ 
อปท. ได้ หรือจัดให้มีกิจกรรมพบปะพูดคุยแบบไม่เป็น
ทางการเพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น และแลกเปลี ่ยน
ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ต่างๆ ของชุมชน 
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หมวด 6 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 
ข้อ 35 : คำว่า “กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม
การเรียนรู ้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ ่ม/
องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีกิจกรรม/โครงการที่จัดทำเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน 
เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน การจัดทำหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดเวที
ลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ การมีเวทีลานความคิดของ
ผู้สูงอายุ การจัดให้มีหอสมุดชุมชน และการอบรม สัมมนา 
เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 36 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส ่ง เสร ิมค ุณธรรม และศ ีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อบจ.จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี ส่งเสริมหมู่บ้าน
คุณธรรม หรือหมู่บ้านศีลธรรม หรือหมู่บ้านธรรมาภิบาล 
เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข ้อ 37 : คำว ่า “โครงการ หร ือก ิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ.จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง กระตุ้นให้
ประชาชนได้ร ับร ู ้ถ ึงความแตกต่างระหว ่างการเป็น
ประชาชนกับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวทีเสวนา  
การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม และการจัดทำสื่อต่างๆ 
เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ.ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 38 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพ
ความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื ่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีว ิน ัย ประชาธิปไตย การเคารพความ
แตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ 
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ข้อ 40 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร
พลเมืองที ่หวงแหน และความเป็นเจ้าของ
ชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. ของท่านจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอาสาสมัครพลเมืองที่หวงแหน 
มีความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตนแอง 
เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน เช่น 
การมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครรักษาป่าชุมชน 
และอาสาสมัครพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ.ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

หมวด 7 : โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ข้อ 42 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น 
เป็นเลิศด้านความโปร่งใส และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน” 

หมายถึง อบจ. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงความโดดเด่นของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
เป็นที่ยอมรับ หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมา
ใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และ
ไม่ได้เป็นการทำงานในลักษณะของงานประจำที่ทำอยู่แล้ว
เป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อนความโดดเด่น
ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อพึงพิจารณาโครงการ/กิจกรรมโดดเด่นที ่จะส่ง
ประกวด 

1) เน้นการส่งเสริมให้เกิด“การปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย” อย่างถูกต้อง ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการทุกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้การ
ขับเคลื่อนให้เกิดปฏิบัติการจริงที่ว่าด้วยเรื ่องของ “การ
ตรวจสอบจริง ดำเนินการจริง และแก้ไข” 

2) เน้นการใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ทำให้
ลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ แต่สามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ  

3) เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดแผนการพัฒนา
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ร่วมกับชุมชน เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่มีความต่อเนื ่อง
และตอ่ยอดปฏิบัติ 

4) เน้นการทำงานการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าถึง
ง่าย พูดคุยได้ เกิดกระบวนการพัฒนาร่วมกัน และผลลัพธ์
สู่การต่อยอดการพัฒนา 

*** ระบุ รายละเอียดให้ครบ พร้อมแนบเอกสารและ
ภาพโครงการ ทั้งนี้ไม่จำกัดจำนวนแผนงาน หรือโครงการ
หรือกิจกรรม โดยเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่มีความโดด
เด่นด้านความโปร่งใสอย่างน้อย 1 โครงการ และ โครงการ
หรือกิจกรรมที่มีความโดดเด่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่าง 1 โครงการ ** 

 
ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  
 

ข้อคำถาม คำอธิบาย 
หมวด 2 : การจัดการองค์การเพื่อการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ข้อ 12 : คำว่า “การกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธ
กิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการ
เสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
สังคม” 

หมายถึง ให้ อบจ. แนบเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
หรือพันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เช่น หน้าเว็ปไซต์
ของ อปท. เอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น  

ข้อ 13 : คำว่า “การเสริมสร้างเครือข่ายหรือ
การทำงานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ” 

หมายถึง อบจ. มีร ูปแบบ/วิธ ีการสร้างเครือข่ายการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น การประชุมระหว่าง
ภาคีเครือข่าย การปรึกษาแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการ
ทำงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด 
เป็นต้น และ อบจ. ระบุชื่อ อปท. หรือหน่วยงานที่ร่วมกัน
สร้างเครือข่ายปฏิบัติงาน 
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ข้อ 15 : คำว่า “ความร่วมมือกับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ภาคประชา
สังคม หรือองค์กรภาคเอกชน” 

หมายถึง อปท. มีว ิธ ีการในการเข้าไปร่วมมือดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น ร่วมประชุม 
ร ่วมเป็นคณะกรรมการ ร ่วมวางแผนดำเนินงาน ให้
สนับสนุนงบประมาณ ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็น
ต้น โดยเน้นความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ และเป็น
ทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) 

ข้อ 16 : คำว่า “ได้ร ่วมเป็นสมาชิกสมาคม
ท้องถิ่นภายในประเทศ” 

หมายถึง อบจ..ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการดำเนินงานผ่าน
กลไกการทำงานในลักษณะ เช่น การเป็นสมาชิกชมรม 
สมาชิกสมาคม เป็นต้น โดยระบุชื่อสมาคม / ชมรม ที่เป็น
สมาชิกท้องถิ่นภายในประเทศ 

ข้อ 17 : คำว่า “ได้ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม / 
ชมรมของวิชาชีพอ่ืนๆ” 

หมายถึง อบจ. มีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกสมาคมของ
วิชาชีพต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา วิชาชีพครู สังคม
สงเคราะห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็น
ต้น หรือทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื ่นๆ โดยระบุชื่อ
สมาคม / ชมรมของวิชาชีพที่เป็นสมาชิก 

ข้อ 19 : คำว่า “มีความร่วมมือกับองค์กรใน
ต่างประเทศ”  

หมายถึง อบจ.มีการทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกับองค์กร
ในต่างประเทศ หรือ อบจ. ร่วมเป็นสมาชิกสมาคม หรือ
ชมรมขององค์กรในต่างประเทศ หรือความร่วมมือใน
ร ูปแบบอื ่นๆ ก ับองค ์กรระหว ่างประเทศ โดยระบุ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและชื่อองค์กรที่ร่วมมือ
ด้วย หรือระบุชื่อสมาคม/ชมรมขององค์กรในต่างประเทศ
ที่ อบจ. เป็นสมาชิก  

ข้อ 20 : คำว่า “จัดทำฐานข้อมูลของเครือข่าย
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง อบจ. ม ีการจ ัดทำรายละเอียดข ้อมูลของ
เครือข่าย โดยให้ระบุวิธีการจัดทำ เช่น การจัดทำเป็น
ทำเน ียบสมาช ิกเคร ือข ่าย ทำเน ียบคณะกรรมการ
เครือข่าย การจัดทำเป็นศูนย์ข้อมูลเครือข่ายเพ่ือเป็นแหล่ง
ค้นคว้า และการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน
ของเครือข่าย เป็นต้น พร้อมทั ้งแนบเอกสารข้อมูล
รายละเอียดประกอบ 
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ข้อ 21 : คำว่า “มีเครือข่ายร่วมมืออย่างมี
พัฒนาการและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี” 

หมายถึง อบจ. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน 
เช่น เวทีแลกเปลี ่ยนของสมาชิกเครือข่าย การแต่งตั้ง
คณะทำงาน เป็นต้น โดยเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งต้องระบุชื่อเครือข่าย และ ระยะเวลาในการ
ก่อตั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูลรายละเอียดประกอบ 

ข ้อ 22 คำว ่า “การระดมและบ ูรณาการ
ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
ชุมชนท้องถิน่” 

หมายถึง อบจ. มีการระดมและบูรณาการทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้ง
ระหน่วยงาน ระหว่าง อปท. หรือระหว่างเครือข่ายภาค
ประชาส ังคมในพื ้นท ี ่  เพ ื ่อแก ้ ไขป ัญหา สน ับสนุน 
เสริมสร้าง และพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

หมวด 3 : การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 
ข้อ 25 : คำว่า “การจัดทำฐานข้อมูล” หมายถึง อบจ. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/

บริการสาธารณะ ที่สำคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลในส่วน
ต่างๆ  
 โดยให้ อปท. ต้องระบุชื ่อฐานข้อมูลที่จัดทำ พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบ 

ข้อ 26 : คำว่า “เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที ่  อบจ. จ ัดทำ ต ้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อการลดความเหลื่อมทางสังคมและการ
ส่งเสริมความเสมอภาค เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม/ผู้เปราะบางสังคม/ที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ การ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ กิจกรรมเรียนรู ้ความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เป็นต้น  
 โดยให้ อปท. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข ้อ 27 : คำว ่ า  “การอน ุร ักษ ์  ค ุ ้ มครอง 
บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือ
จ ั ด ใ ห ้ ม ี ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น ์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทำขึ้นเพื่อ การ
อนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู รวมไปถึงการที่ อบจ. 
มีการบริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในท้องถิ่น อย่างสมดุลและยั ่งยืน เช่น เช่น 
กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื ่อการจัดสรร
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัคร
ติดตามผลกระทบ EIA การลดภาวะโลกร้อน การใช้
พลังงานทางเลือก หรือพลังทดแทน ธนาคารพันธุ์พืชพ้ืน
ถิ่น การรองรับความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เป็นต้น 

โดยให้ อบจ. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 28 : คำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม
และพัฒนาระบบความต้องการพื้นฐานหรือสวัสดิการใน
พื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กองบุญข้าว ขยะออม
เงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 29 : คำว่า “เก่ียวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูหรือ
ส ่ ง เสร ิมภ ู ม ิป ัญญา  ศ ิ ลปะ  ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้ง
ของทอ้งถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำต้อง
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม 
ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติที่อยู่ในพื้นที่ ให้
ดำรงอยู่ในชุมชนท้องถิ่นต่อไป เช่น พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน 
การจัดทำฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน การส่งเสริมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน และการคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั ้งเดิมตามความ
สมัครใจได้อย่างสงบสุข เป็นต้น 

โดยให้ อบจ. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 30 คำว่า “เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เพ ื ่อสน ับสน ุนการให ้บร ิการ หร ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ”  

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ เสริมสร้าง พัฒนา
และประยุกต์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสนับสนุนการ
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ให้บริการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ชุมชน 
เช ่ น  การพ ัฒนาด ิ จ ิ ตอล  พ ัฒนา โปรแกรม หรื อ 
แอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครใน
การให้บริการอย่างเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

ข้อ 31 : คำว่า “เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ 
กลยุทธ์เฉพาะพ้ืนที่/พ้ืนถิ่น หรือ เป็นแนวทางการพัฒนาที่
มีความท้าทาย ขับเคลื ่อนเคลื ่อนงานชุมชนท้องถิ ่นที่
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะพื้นที่ เช่น การขาด
แคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 การค้า
มนุษย ์เป็นต้น 

โดยให้ อบจ.ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 32 : คำว่า “จัดทำหรือสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการเร ียนรู ้ และส่งเสริม
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่
จัดทำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของ
กลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวที
ลานความคิดของผู้สูงอายุ การจัดให้มีหอสมุดชุมชน การ
จัดให้มีการอบรม สัมมนา เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. แนบเอกสารและรูปภาพตัวอย่างประกอบ 

ข้อ 33 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถึง อปท. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ว ัตถุประสงค์เพื ่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เช่น การจัดตั้งธนาคารความดี 
ส่งเสริมหมู ่บ้านคุณธรรม หรือ หมู ่บ้านศีลธรรม หรือ 
หมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 
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ข้อ 34 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ.จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
สร้างความรู ้ความเข้าใจในเร ื ่องสิทธิและหน้าที ่ของ
พลเมือง กระตุ ้นให้ประชาชนได้รับรู ้ถึงความแตกต่าง
ระหว่างการเป็นประชาชนกับการเป็นพลเมือง เช่น การ
จัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ จัดอบรม และการจัดทำ
สื่อต่างๆ เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 35 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความมีว ิน ัย ค่านิยม
ประชาธิปไตย การเคารพศักดิ ์ศรีความเป็น
มนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพ
ความแตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 36 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกบัการส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และ
ความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

หมายถึง อบจ. จัดแผนงาน/ทำโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่น
ของตนเอง และรู ้ส ึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือ
ร่วมกันรับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ ่นของ
ตนเอง เช่น การรณรงค์ปลูกป่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การ
ดูแลรักษาป่าชุมชน ร่วมทั้ง การร่วมกันกำหนดกฎระเบียบ
ในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบคำถาม 

ข้อ 37 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดำเนินงานรูปแบบเครือข่าย หรือ
เสร ิมสร ้างความร ่วมมือในการทำงานกับ
หน่วยงานต่างๆ” 

หมายถึง อบจ. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาประชาชนให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือ
ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย หรือสร้างความร่วมมือใน
การทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดอบรมการ
ส่งเสริมการทำงานในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคีต่างๆ การทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
พลังเครือข่าย การให้ความรู ้ความเข้าใจในการทำงาน
ลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น 
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หมวด 5 : การดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ที่เป็นเลิศ 
ข้อ 35 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม ที่โดดเด่น 
เป็นเลิศด้านความร่วมมือระหว่างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. แสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานเป็นที่
ยอมรับ หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ และไม่ได้เป็น
การทำงานในลักษณะของงานประจำที ่ทำอยู ่แล้วเป็น
กิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อนความโดดเด่นด้าน
ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชา
สังคม 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเล ือกโครงการ/กิจกรรม 
โดดเด่น 

1) เน้นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยภาคีเครือข่ายและ
เครือข่ายปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นโครงการเชิงพัฒนาที่ดำเนินการต่อเนื ่อง 
ภายใต้ “กระบวนการพัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอด 
ยกระดับการพัฒนาร่วมกัน” 

2) เน้นการยึดโยงอย่างเหนี่ยวแน่น ด้วยสถานการณ์
ปัญหาที่ตระหนักรู้ร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิง
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการ่วมกันเพื่อการ
ดำเนินการจริง จนเกิด “ระบบการปฏิบัติงานเครือข่าย”  

3) เน้นการพัฒนาและสนับสนุนระบบการให้บริการ
ทางสังคมในด้านต่างๆ แก่ชุมชน จากเครือข่ายวงนอก  

4) เน้นการจัดการความรู้ สรุปการปฏิบัติงานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการจะมีระบบการปฏิบัติงาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดี สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให ้บร ิการทางส ังคมแก ่สมาช ิกช ุมชนและกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม 

โดยระบุรายละเอียดตามหัวข้อคำถามด้านล่าง พร้อม
แนบเอกสารและภาพโครงการ อย่างน้อย 3 โครงการ 
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หมวด 1 : ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 
ข้อ 7 : คำว่า “เผยแพร่ข้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อนหรือระหว่างการ
ดำเนินการให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีการเผยแพร่ข ้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยงาน
ของรัฐ โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ตามที่ กำหนด
ใน พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ . ศ .  2560 ซ ึ ่ ง เ ผ ย แ พร ่  ก ่ อ น ห ร ื อ ร ะหว ่ า ง 
การดำเนินการ ให้ประชาชน/กลุ่ม/องค์กรชุมชน เช่น 
การปิดป้ายประกาศหรือประชาคม เป็นต้น 
โดยให้ระบุวิธีการเผยแพร่และแนบเอกสาร 

หมวด 2 : การจัดการองค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ข้อ 12 : คำว่า “การกำหนดวิสัยทัศน์ / พันธ
กิจ/ นโยบาย / ยุทธศาสตร์ เกี ่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม” 

หมายถึง ให้ อบจ. แนบเอกสารที ่แสดงให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์ หรือพันธกิจ หรือยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม เช่น หน้าเว็ปไซต์ของ อบจ. เอกสารสิ่งพิมพ์ 
เป็นต้น 

ข้อ 14 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 

หมายถ ึ ง  อบจ.ม ีการทำข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
สถานการณ์ที ่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีว ิตของ
สมาชิกในชุมชน เช่น สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม สถิติความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศ สถิติเกี่ยวเด็กและเยาวชน สถิติ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมต่างๆ เป็น
ต้น  

ข้อ 15 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง 

หมายถ ึง อบจ.  ม ีการทำข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
สถานการณ์ท ี ่ม ีผลกระทบต่อการใช ้อำนาจของ
ประชาชน เช ่น ฐานข้อมูลเกี ่ยวกับการจัดการถ
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สถานการณ์ชุมชนโดยการใช้กฎหมายและอำนาจใน
การบริหารจัดการที่เป็นธรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
ได้ร ับเยียวยาจากภาครัฐที ่ เป ็นธรรม ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการนร้องเรียนและการจัดการความไม่เป็น
ธรรมทางการเมืองในพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

ข้อ 16 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

หมายถ ึง อบจ.  ม ีการทำข ้อม ูลที่ เก ี ่ ยวข ้องกับ
สถานการณ์มีอาชีพ การมีรายได้ของสมาชิกในชุมชน 
ศักยภาพด้านการผลิตของสมาชิกชุมชน การเป็น
ผู้ประกอบการ การออม-ภาวะหนี้สินของสมาชิกชุมชน 
ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

ข้อ 17 การจัดทำข้อมูล/ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง
กับสถานการณ์ความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม/
ทรัพยากร และการกระจายทรัพยากร 

หมายถึง อบจ. มีการทำข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการ
กระจายและการะจัดสรรทรัพยากรสำหรับสมาชิก
ชุมชน เช่น ข้อมูลด้านโครงสร้างพื ้นฐานด้านการ
คมนาคมสำหร ั บท ุ กกล ุ ่ ม  ข ้ อม ู ลกา รพ ัฒนา
สภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  

ข ้อ 19 : คำว ่า “การศ ึกษาว ิจ ัยร ่วมกับ
สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรอื่นที่ทำงาน
ด้านความเหลื ่อมล้ำ เพื ่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นความไม่เป็นธรรมและความ
เหลื่อมล้ำในพ้ืนที่” 

หมายถึง อบจ. แนบเอกสารที ่แสดงให้เห็นถึงการ
ศ ึ กษาว ิ จ ั ยและการจ ั ดทำฐานข ้ อม ู ล ร ่ ว มกั บ
สถาบันการศึกษา หรือ องค์กรอื่นที่ทำงานด้านความ
เหลื่อมล้ำ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นความ
ไม่เป็นธรรมและความเหลื ่อมล้ำในพื้นที ่ เช่น สถิติ
สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในในพื้นที่ สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำเป็นต้น พร้อมทั้งให้ระบุ
ประเด็นที ่ศึกษา และหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาวิจัย 
พร้อมแนบเอกสาร 

ข ้ อ  26 คำว ่ า  “ผลส ั มฤทธ ิ ์ ท ี ่ แสด งถึ ง
ความสำเร ็จในการลดความเหลื ่อมล ้ำใน
สังคม” 

หมายถึง อบจ. มีการจัดทำข้อมูล สรุปและประมวลผล
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความไม่เป็นธรรม 
หรือความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่น สถิติของผลการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเปราะบางที่
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ได้รับความช่วยเหลือหรือเข้าถึงบริการ การเกิดกลุ่ม/
เกิดการรวมตัว การเพิ่มขึ้นการมีอาชีพ/การมีรายได้
ของกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น 

หมวด 3 : การจัดทำโครงการและบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ 

ข้อ 27 : คำว่า “การจัดทำแผนงาน หรือ 
โครงการ/กิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาความเหลื ่อมล้ำในสังคมที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในสังคมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้
ดำเนินการ 
 โดยให้ อบจ. ระบุต ัวอย่างแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม และงบประมาณที่สนับสนุน 

ข้อ 33 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ทำขึ ้นเพื ่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติการเมือง เช่น การใช้กฎหมาย
และอำนาจในการบร ิหารจ ัดการท ี ่ เป ็นธร รม  
การบริหารทรัพยากรเพื ่อความเป็นธรรม การรับ 
การเยียวยาจากภาครัฐที ่เป็นธรรม การรับฟังเสียง
ประชาชนทุกกลุ ่ม เป ็นต ้น ทั ้งน ี ้ต ้องม ีร ูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 34 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติทางสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ทำขึ ้นเพื ่อลด
ความเหลื ่อมล ้ำในมิต ิทางสังคม  เช ่น การเคารพ
แตกต่างทางสถานภาพทางสังคมของคนกลุ่มต่าง ๆ 
การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกส่วนตัวเพ่ือ
ส ่วนรวม การเข ้าถ ึงบร ิการสาธารณะของกลุ่ ม
เปราะบาง การเข้าถึงเทคโนโลยีหรือบริการต่าง ๆ ที่
เป็นธรรมของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ให้สามารถพึ่งตนเองมากกว่าการสงเคราะห์ประชาชน 
การจ ัดสว ัสด ิการส ังคม การด ูแลและช ่วยเหลือ
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กลุ ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นต้น ทั ้งนี ้ต ้องมีร ูปธรรม
ความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 35 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ทำขึ ้นเพื ่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น การช่วยเหลือ
เยียวยาเพื่อลดผลกระทบ การสร้างงานในท้องถิ่นและ
หารายได้ในภาวะวิกฤต การสำรวจและส่งเสริมทักษะ
ในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ ในท้องถิ่น เป็น
ต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ่นท่ีชัดเจน  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 36 : คำว่า “โครงการหรือกิจกรรมเพื่อลด
ความเหล ื ่อมล ้ำในม ิต ิทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. ทำขึ ้นเพื ่อลด
ความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมสำหรับทุกกลุ่ม 
การปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีรูปธรรมความสำเร็จในท้องถิ ่นที่
ชัดเจน  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 37 : คำว่า “การจัดทำฐานข้อมูล” หมายถึง อปท. ได้มีการเก็บข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/
บริการสาธารณะ ที่สำคัญๆ เอาไว้เป็นฐานข้อมูลใน
ส่วนต่างๆ  

 โดยให้ อบจ. ต้องระบุชื่อฐานข้อมูลที่จัดทำ และ 
วิธีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ 
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ข้อ 38 : คำว่า “การอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุง 
รักษา ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืน” 

หมายถึง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที ่ทำขึ ้นเพ่ือ 
การอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟ้ืนฟู รวมไปถึงการที่ 
อปท. มีการบริหารจัดการ และใช้ หรือจัดให้มีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น อย่างสมดุล
และยั่งยืน เช่น เช่น กิจกรรมผังเมืองและปรับปรุงภูมิ
ท ัศน ์ เพ ื ่ อการจ ัดสรรทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม การมีอาสาสมัครติดตามผลกระทบ EIA 
การลดภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานทางเลือก หรือ
พลังทดแทน ธนาคารพันธุ ์พ ืชพื ้นถิ ่น การรองรับ 
ความเสี่ยงด้านสาธารณภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เป็นต้น 
 โดยให้ อบจ. ระบุประเด็น/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ
ตอบคำถาม 

ข้อ 39 : คำว่า “การส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สวัสดิการของชุมชน”” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
ส่งเสริมและพัฒนาระบบความต้องการพื ้นฐานหรือ
สวัสดิการในพื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน กอง
บุญข้าว ขยะออมเงิน งานบริการดูแลกลุ่มเปราะบาง
ต่าง ๆ เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุประเด ็น/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ
ตอบคำถาม 

ข้อ 40 : คำว่า “เกี ่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม
ทั้งของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติ” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดทำ
ต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี
อันดีงาม ของท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ และของชาติที่อยู่
ในพื ้นที ่  ให ้ดำรงอยู ่ ในช ุมชนท้องถิ ่นต ่อไป เช่น 
พิพ ิธภ ัณฑ์หมู ่บ ้าน การจ ัดทำฐานข้อมู ลปราชญ์
ชาวบ้าน การส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ให้แก่เยาวชน และการคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์
ต ่าง ๆให้มีส ิทธ ิดำรงชีว ิตในสังคมตามวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่าง
สงบสุข เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุประเด ็น/แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ
ตอบคำถาม 

ข้อ 41 : คำว่า “เกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการ หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ”  

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อปท. 
จัดทำโดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อออกแบบ เสริมสร้าง 
พัฒนาและประยุกต์การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการ
สนับสนุนการให้บริการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ชุมชน เช่น การพัฒนาดิจิตอล พัฒนา
โปรแกรม หร ือ แอพพลิเคช ั ่นเพื ่อสนับสนุนการ 
ทำงานของอาสาสมัครในการให้บริการอย่างเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

ข้อ 42 : คำว่า “เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาหรือ
รับมือกับความท้าทายใหม่เฉพาะพ้ืนที่” 

หมายถึง อบจ. มี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ อบจ. 
จัดทำโดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการ กลยุทธ์เฉพาะพื้นที่/พื้นถิ่น หรือ เป็นแนวทาง
การพัฒนาที ่มีความท้าทาย ขับเคลื ่อนเคลื ่อนงาน
ชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทเฉพาะ
พ้ืนที่ เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ การแพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 การค้ามนุษย ์เป็นต้น 
โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง
แนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

หมวด 4 : การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน 

ข้อ 43 : คำว่า “จัดทำหรือสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ และส่งเสริม
ศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรชุมชน” 

หมายถึง อบจ. มีก ิจกรรม/โครงการที ่จ ัดทำเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพของกลุ ่ม/
องค์กรชุมชน เช่น การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญา
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ท้องถิ่น การจัดเวทีลานความคิดให้กับกลุ่มผู้พิการ เวที
ลานความคิดของผู ้ส ูงอายุ หอสมุดชุมชน อบรม 
สัมมนา เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. แนบเอกสารและร ูปภาพตัวอย ่าง
ประกอบ 

ข้อ44 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรม
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น” 

หมายถ ึง อบจ.  จ ัดทำโครงการ/ก ิจกรรม ท ี ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และศีลธรรมของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ ่น เช่น การจัดตั ้งธนาคาร
ความดี ส ่งเสริมหมู ่บ ้านคุณธรรม หรือ หมู ่บ ้าน
ศีลธรรม หรือ หมู่บ้านธรรมาภิบาล เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 45 : คำว่า “แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
เกี ่ยวกับการส่งเสริมความรู ้ด้านสิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองแก่ประชาชน” 

หมายถึง อบจ. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื ่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 
กระตุ้นให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง
การเป็นประชาชนกับการเป็นพลเมือง เช่น การจัดเวที
เสวนา การจัดนิทรรศการ การจัดอบรม และการจัดทำ
สื่อต่างๆ เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 46 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 
การเคารพศักดิ ์ศร ีความเป็นมนุษย์ หรือ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย” 

หมายถึง อบจ. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมความมีวินัย ประชาธิปไตย การเคารพความ
แตกต่างหลากหลายในชุมชนท้องถิ่น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 47 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ
การส่งเสริมให้เกิดความหวงแหน และความ

หมายถึง อบจ. จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรู้สึกหวงแหนชุมชนท้องถิ่นของ
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เป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน” 

ตนเอง และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชน เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบและดูแลปกป้องชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
เช่น การรณรงค์ปลูกป่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การ
ดูแลรักษาป่าช ุมชน รวมทั ้ง การร่วมกันกำหนด
กฎระเบียบในการใช้ทรัพยากรของชุมชน เป็นต้น  
 โดยให้ อบจ. ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว พร้อม
ทั้งแนบเอกสารโครงการ/กิจกรรมประกอบการตอบ
คำถาม 

ข้อ 48 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม” 

หมายถ ึง อบจ. ม ีว ิธ ี ให ้ความร ู ้  ความเข ้าใจแก่
ประชาชน เพื่อการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม เช่น การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การลดความเหลื ่อมล้ำในสังคม การทำสื ่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และ
การให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและความเป็น
ธรรม เป็นต้น 

หมวด 5 : โครงการที่โดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

ข้อ 49 : คำว่า “โครงการ/กิจกรรม/เครือข่าย 
ที่โดดเด่น เป็นเลิศด้านการลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม” 

หมายถึง โครงการ/กิจกรรมที่ อบจ. แสดงให้เห็นถึง
ความโดดเด่นของการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
เป็นที่ยอมรับ หรืออาจเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สร้าง
ขึ้นมาใหม่ คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นใหม่ 
และไม่ได้เป็นการทำงานในลักษณะของงานประจำที่
ทำอยู่แล้วเป็นกิจวัตร โดยต้องเป็นโครงการที่สะท้อน
ความโดดเด่นด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และ 
เป็นโครงการที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อผ่าน
เข้ารอบที่จะได้รับรางวัลฯ แต่หากมีโครงการอื่น ๆ 
สามารถเพ่ิมเติมได้ 

ข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
โดดเด่น 

(5) เน้นการพัฒนาที ่ม ุ ่ง “การเป็นชุมชนแห่ง
คุณภาพชีวิต” โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาบนฐาน
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การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย 
เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคมให้
เกิดแก่สมาชิกชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย 

(6) เน้นกิจกรรมเชิงการพัฒนาบริการทางสังคม
กับกลุ่มเปราะบางทางสังคม และพัฒนามาตรฐานการ
ดูแลคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนเป็นหลักสำคัญ 
ได้แก่ กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ คนพิการ ผู ้ภาวะวิกฤติต่างๆ 
แรงงานนอกระบบ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงสิทธิ ได้รับ
บริการที่สามารถทั่วถึง  

(7) เน้นกิจกรรม โครงการที ่มีลักษณะให้ความ
ช่วยเหลือ กระบวนการทำงานที่ชัดเจนโดยการทำงาน
เชิงรุก เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้
เข้าถึงการช่วยเหลือต่างๆ ได้  

(8) เน้นการส่งเสริมอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไกใน
การขับเคลื ่อนสิทธิบริการ ทำให้ผู ้เปราะบาง เช่น 
ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างดี ทั้ง
ยังมีระบบการดูแลสุขภาวะต่างๆ ร่วมด้วย เป็นต้น  

ทั ้งน ี ้  สามารถนำเสนอโดยไม ่จำก ัดจำนวน
โครงการ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 โครงการ 
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รายชื่อคณะกรรมการ 
พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นเพื่อรับ  

“รางวัลพระปกเกล้า” 
 

 

1. ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย    กรรมการที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นรนิติ เศรษฐบุตร   ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล   รองประธานกรรมการคนที่ 1 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต   รองประธานกรรมการคนที่ 2 
5. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน  กรรมการ  
6. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน   กรรมการ 
7. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  กรรมการ 
    การทุจริตแห่งชาติ หรือผู้แทน  
8. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  กรรมการ 
    การทุจริตในภาครัฐ หรือผู้แทน  
9. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ   กรรมการ 

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือผู้แทน 

10. ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา   กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ตระกูล มีชัย    กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล  กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์   กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์  กรรมการ 
15. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ     กรรมการ 
16. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล     กรรมการ 
17. ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์    กรรมการ 
18. ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ     กรรมการ 
19. ดร.อรพินท ์สพโชคชัย     กรรมการ 
20. นายศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์    กรรมการ 
21. นายภควัต อัจฉริยปัญญา    กรรมการ 
22. นายนฤตย์ เสกธีระ      กรรมการ 
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23. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร    กรรมการ 
24. นายเอกวัฒน์ สุวรรณ    กรรมการ 
25. นายสยาม เจริญอินทร์พรหม   กรรมการ 
26. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา   กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางสาวเกวลี เพชรศรีชาติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับ 

โครงการรางวัลพระปกเกล้า 
 

ติดต่อ 
1. นางสาวสุมามาลย์ ชาวนา 
2. นายภควัต อัจฉริยปัญญา 
โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 
 
ที่อยู่ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 (โซนทิศใต้) 
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 
10210 
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