โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”
ประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด
คำชี้แจง
1. ข้อมูลที่กรอกลงในใบสมัคร ให้ใช้ข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558 ถึง
30 ก.ย. 2559) และให้สง่ ใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ไปยังสถาบันพระปกเกล้า ตามทีอ่ ยูท่ า้ ยใบสมัคร
2. เอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในวงเล็บท้ายคำตอบแต่ละข้อมีความสำคัญต่อการพิจารณา โปรดจัดเตรียมและให้ระบุ
บนสำเนาเอกสารด้านขวามือว่า “ประกอบข้อคำถามที่ (ระบุเลขข้อคำถาม)” ซึ่งอาจจะประกอบคำถามหลายข้อก็ได้
หลังจากนั้นให้จัดเรียงเอกสารประกอบตามลำดับข้อคำถาม
3. ข้ อ คำถามใดมี พื้ น ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในการกรอกข้ อ มู ล ให้ เขี ย นเพิ่ ม เติ ม ในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่ เ กิ น
2-3 หน้ากระดาษ โดยทำหมายเหตุเชื่อมโยงไว้ สำหรับ “หมวดที่ 4 โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเลิศทาง
ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย เอกชน และประชาสังคม” ให้เขียนข้อมูลรายละเอียดแต่ละโครงการในกระดาษขนาด A4
แยกออกจากใบสมัคร
4. ท่านสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2560” และใบสมัครเป็น Microsoft
Word File ได้จาก www.kpi.ac.th

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด....................................................................................................................................
1.2 สถานที่ตั้งของ อบจ.
เลขที่….........…….หมู่ที่….....……..….ถนน……..................…………ตำบล…………...…….....……อำเภอ……........………………………
จังหวัด…....…..................……......รหัสไปรษณีย์….......….……….โทรศัพท์….…………….......…….. โทรสาร…….………………………
1.3 จำนวนประชากรในเขต อบจ. ………………………………………คน
1.4 พื้นที่ของ อบจ. ………………....ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตครอบคลุม
1.4.1 จำนวนอำเภอ……..…………..………อำเภอ
1.4.2 จำนวนตำบล................................ตำบล
1.4.3 จำนวนหมู่บ้าน.............................หมู่บ้าน    
1.4.4 จำนวนชุมชน..............................ชุมชน
1.4.5 จำนวนครัวเรือน..........................ครัวเรือน
1.5 รายรับของ อบจ. (ไม่นับรวมเงินกู้และเงินจ่ายขาดจากเงินสะสม)......................................บาท
1.5.1 รายได้ที่จัดเก็บเอง…………………………………..บาท
1.5.2 รายได้ที่รัฐแบ่งให้...…………………………………บาท 
1.5.3 รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้..........................................บาท
1.5.4 เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่)...............................................บาท
1.5.5 เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจฯ (กำหนดวัตถุประสงค์)..............................................บาท
1.6.6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ...........................................บาท

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์การเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
2.1 อบจ. ของท่านได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน 

และประชาสังคม หรือไม่
ไม่มี      
  มี (โปรดแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
2.2 อบจ. ของท่ า นมี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถ ในด้ า น
การเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานและเครือข่ายกับองค์กรภาคส่วนอื่น หรือไม่
ไม่มี           
มี (โปรดระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา อบจ. ของท่านมีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการ
ในลั ก ษณะบั นทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับส่วนราชการ, อบจ. อื่น, อปท. อื่น, ภาคประชาสังคม, หรือองค์ ก ร
ภาคเอกชน หรือไม่
ไม่มี
มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (โปรดระบุวิธีการและรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบ)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความร่วมมือแบบเป็นทางการ (MOU) (โปรดระบุวิธีการและรายชื่อคณะกรรมการ MOU พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบ) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีรูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุวิธีการและรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

2.4 ในรอบปีที่ผ่านมา อบจ. ของท่านมี ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ อาทิ การทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน 

หรือร่วมเป็นสมาชิกสมาคม ชมรม หรือการมีความร่วมมือกับ อบจ. ในต่างประเทศ (เช่น ความร่วมมือลักษณะ
บ้านพี่เมืองน้อง) หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ หรือไม่
ไม่มี
มีความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการ (โปรดระบุวิธีการและรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมทั้ง
แนบเอกสารประกอบ)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีความร่วมมือแบบเป็นทางการ (MOU) (โปรดระบุวิธีการและรายชื่อคณะกรรมการ MOU พร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบ) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีรูปแบบอื่นๆ (โปรดระบุวิธีการและรายชื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการเครือข่าย พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบ) 
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของพลเมือง
3.1 ในรอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา อบจ. ของท่ า นมี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง จิ ต สำนึ ก และส่ ง เสริ ม การทำงาน
ในรูปแบบเครือข่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ. หรือไม่
ไม่มี           
มี (โปรดระบุ รู ป แบบกิ จ กรรม เนื้ อ หาในส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ผลการดำเนิ น งาน และวิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
 เนื้อหาการส่งเสริม
ผลการดำเนินงาน
การติดตามผล
มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

3.2 อบจ. ของท่านมีเครือข่ายการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรภาคประชาสังคมหรือไม่
ไม่มี           
มี (โปรดระบุชื่อองค์กรภาคประชาสังคมและโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกันทำงาน
องค์กรภาคประชาสังคม
โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมทำกับ อบจ. ในรูปแบบเครือข่าย
1………………………………………………………………………….……… 1…………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………

หมวดที่ 4 โครงการที่โดดเด่นทางด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
กรุณาให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาสังคมในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
คณะกรรมการจะประเมินคุณภาพของโครงการใน 4 ประเด็น คือ 
1) ความเป็น “นวัตกรรมทางด้านธรรมาภิบาล” ได้แก่ ความสมานฉันท์ปรองดอง, ความเหลื่อมล้ำทางสังคม, การส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ, ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์, การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน, 

การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
2) ความสอดคล้ อ งกั บ “เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals)” ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/)
3) ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
4) ความยั่งยืนของโครงการ
อบจ. ควรเสนอโครงการอย่ า งน้ อ ย 3 โครงการ ซึ่ ง หาก อบจ. ของท่ า นผ่ า นกระบวนการคั ด กรองในรอบที่ 1 แล้ ว 

คณะกรรมการตรวจประเมินความเป็นเลิศในรอบที่ 2 จะลงพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ ประเมินโครงการที่ อบจ. ท่านเสนอมาในรอบที่ 1
กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษต่อ 1 โครงการ พร้อมแนบ CD-ROM หรือ 

Handy Drive ที่ บ รรจุ ไ ฟล์ วี ดี ทั ศ น์ โปสเตอร์ หรื อ สื่ อ ประกอบการนำเสนออื่ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการคัดกรองรอบที่ 1 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นเลิศของ อบจ. ท่าน
ชื่อโครงการ
เหตุผลที่นำเสนอโครงการนี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ 
ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการ
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
ผู้ริเริ่มดำเนินโครงการ/เจ้าภาพหลัก
อบจ. ของท่าน
ภาคส่วนอื่น (โปรดระบุ)
องค์ประกอบของเครือข่าย (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อบจ.ของท่าน
อบจ.อื่น (โปรดระบุ)
ส่วนราชการ(โปรดระบุ)
องค์กรธุรกิจเอกชน (เช่น บริษัท ห้างร้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น) (โปรดระบุ)
ภาคประชาสังคม (เช่น สถาบันทางศาสนา กลุ่มประชาชน NGO มูลนิธิ เป็นต้น) (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
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การระดมทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
งบประมาณ (โปรดระบุรายละเอียด
บุคลากร (โปรดระบุรายละเอียด
วัสดุอุปกรณ์ (โปรดระบุรายละเอียด
สถานที่ (โปรดระบุรายละเอียด
องค์ความรู้ (โปรดระบุรายละเอียด
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของสมาชิกเครือข่าย (ระบุชื่อสมาชิกเครือข่ายและความรับผิดชอบ)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
โครงการใหม่
โครงการต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการเมื่อ.........................................................................................................
ผลการดำเนินงาน
โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน (โปรดระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน)
โครงการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (โปรดระบุรายละเอียดผลการดำเนินงาน)
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ (โปรดระบุรายละเอียดผลที่คาดว่าจะได้รับ)
การประเมินผลการดำเนินงาน
ไม่มี
มี รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (โปรดระบุรายละเอียด)
มี รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (โปรดระบุรายละเอียด)
มี รายงานผลการดำเนินงานทุกครึ่งปี (โปรดระบุรายละเอียด)
มี รายงานผลการดำเนินงานรายปี (โปรดระบุรายละเอียด)
มี รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
มี อื่นๆ ได้แก่ (โปรดระบุรายละเอียด)
การสร้างความยั่งยืนของโครงการ
มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (โปรดระบุรายละเอียด)
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชนและหน่วยงานภายนอกทราบ (โปรดระบุรายละเอียด)

กรุณาทำเครื่องหมาย / ในช่อง

ที่ตรงกับข้อมูลของหน่วยงานท่าน

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) อบจ. ของท่าน
เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า
เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า
เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า แต่ไม่เคยได้รับโล่รางวัลฯ หรือใบประกาศฯ เลย
ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้ามาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม” 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุข้อมูลหรือ
ส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า และข้าพเจ้ายอมรับ
ว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ ................................................
(..............................................)
ตำแหน่ง..................................................
วันที่ ........./................../.........
หมายเหตุ : ผู้ลงนามต้องเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เท่านั้น
ผู้ประสานงาน / ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ ................................................... ตำแหน่ง....................................
โทรศัพท์....................................... โทรสาร....................................... มือถือ.....................................
อีเมล์.................................................................................................................................................
กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบทางไปรษณีย์มายัง (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)
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  www.kpi.ac.th
(โปรดวงเล็บมุมซองว่า “รางวัลพระปกเกล้า 60”)

** ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“คู่มือการสมัครโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2560” 
ได้จาก  www.kpi.ac.th **

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม”

เอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
1. หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ
เอกชน และประชาสังคม เช่น สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อ 2.1) 
2. หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถในด้ า นการ
เสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานและเครือข่ายกับองค์กรภาคส่วนอื่น เช่น สำเนาโครงการและรายงาน
การประเมินผลโครงการ (ข้อ 2.2)
3. หลักฐานเกี่ยวกับความร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลง
ร่วม (MOU) กับส่วนราชการ, อบจ. อื่น, อบจ. อื่น, ภาคประชาสังคม, หรือองค์กรภาคเอกชน (ข้อ 2.3)
4. หลักฐานเกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ อาทิ การทำโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน หรือร่วมเป็น
สมาชิกสมาคม ชมรม หรือการมีความร่วมมือกับ อบจ. ในต่างประเทศ เช่น ความร่วมมือลักษณะบ้านพี่เมือง
น้อง หรือความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ (ข้อ 2.4)
5. หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ โครงการ/กิ จ กรรมที่ ป ลู ก ฝั ง จิ ต สำนึ ก และส่ ง เสริ ม การทำงานในรู ป แบบเครื อ ข่ า ยให้ แ ก่
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ. (ข้อ 3.1)
6. หลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่โดดเด่นทางด้านโดดเด่นทางด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาสังคม (หมวดที่ 4)
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