โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
ใบสมัคร “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”
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. ข้อคำถามใดมีพื้นที่ไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูล ให้เขียนเพิ่มเติมในกระดาษขนาด A4 ความยาวไม่เกิน 2-3 หน้า
กระดาษ โดยทำหมายเหตุเชื่อมโยงไว้ สำหรับ “หมวดที่ 4 โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” ให้เขียนข้อมูลรายละเอียดแต่ละโครงการในกระดาษขนาด A4 แยกออกจาก
ใบสมัคร
4. รางวัลพระปกเกล้า “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” เป็นรางวัลของ อบจ.ทั่วประเทศ (ไม่ได้เน้น
เฉพาะภาคใต้) เป็นรางวัลที่มอบให้กับ อบจ. ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่ลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ
มีมาตระการ/หรือกลไกในชุมชนในการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง
5. 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 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

หมวดที่ 2 การจัดการองค์การเพื่อเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
2.1 อบจ. ของท่ า นได้ มี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ / พั น ธกิ จ /นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร์ เกี่ ย วกั บ การเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข และ              

ความสมานฉันท์ หรือไม่  
ไม่มี   มี (โปรดแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น)
2.2 อบจ. ของท่านมีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในด้านการ
ป้องกันความขัดแย้งภายในชุมชน
ไม่มี           
มี (โปรดระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 อบจ. ของท่ า นมี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถ ในด้ า น
การจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน
ไม่มี           
มี (โปรดระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 อบจ. ของท่ า นมี กิ จ กรรมในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค์ ก รให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และความสามารถ ในการ
เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน หรือไม่
ไม่มี           
มี (โปรดระบุวิธีการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 อบจ. ของท่านมีการจัดทำฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรงหรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น        

หรือไม่ (เช่น สถิติสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว สถานการณ์เด็กวัยรุ่นตีกัน สถานการณ์ปัญหาทะเลาะวิวาท 

เป็นต้น)
ไม่มี           
มี (โปรดระบุรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

2.6. อบจ. ของท่านมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือ มีการมอบหมายให้หน่วยงาน/ คณะกรรมการ/ บุคคล ในองค์กรหรือ
พื้นที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในพื้นที่ หรือไม่  
ไม่มี           
มี (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน/คณะกรรมการ/บุคคล และวิธีดำเนินงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาคำสั่ง
แต่งตั้ง สำเนารายงานการประชุม สำเนาโครงการและรายงานผล)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของพลเมือง
3.1 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา อบจ. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมทีป่ ลูกฝังจิตสำนึกและการสร้างความเป็นพลเมือง
ของท้องถิ่น หรือไม่
ไม่มี           
มี (โปรดระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน และวิธีการติดตามประเมินผล 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
 เนื้อหาการส่งเสริม
ผลการดำเนินงาน
การติดตามผล
โครงการ/กิจกรรมที่ 1

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

3.2 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา อบจ. ของท่านมีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย 

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย ให้แก่ประชาชนหรือไม่  
ไม่มี           
มี (โปรดระบุรูปแบบกิจกรรม เนื้อหาในการส่งเสริมการเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน และวิธีการติดตามประเมินผล 

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานและรูปภาพตัวอย่างประกอบ)
รูปแบบโครงการหรือกิจกรรม 
 เนื้อหาการส่งเสริม
ผลการดำเนินงาน
การติดตามผล
โครงการ/กิจกรรมที่ 1

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

3.3 ในรอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา อบจ. ของท่ า นมี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเข้าใจในการป้องกันความขัดแย้ง 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
โครงการ/กิจกรรมที่ 1

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

3.4 ในรอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา อบจ. ของท่ า นมี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเข้าใจในการจัดการความขัดแย้ง 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
โครงการ/กิจกรรมที่ 1

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

3.5 ในรอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา อบจ. ของท่ า นมี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเข้าใจในการเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 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
โครงการ/กิจกรรมที่ 1

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 2

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3

มี (ระบุวิธีการติดตามผล)
ไม่มี

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

3.6 ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ อบจ. ของท่านมีกรณีพิพาทและความขัดแย้งลดลงหรือไม่
ไม่ลดลง
ลดลง  (โปรดแนบเอกสารหลั ก ฐานเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา เช่ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ค วามรุ น แรงภายในครอบครั ว 

จำนวนคดีข้อพิพาทที่ลดลง เป็นต้น)

หมวดที่ 4 โครงการที่โดดเด่นทางด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
กรุ ณ าให้ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง ความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นการเสริ ม สร้ า งสั น ติ สุ ข และ
ความสมานฉันท์ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยแบ่งโครงการ/กิจกรรมออกเป็น 2 หมวดหมู่ คือ
โครงการ/กิจกรรมที่เน้นการจัดการความขัดแย้ง
โครงการ/กิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ และสันติสุข
คณะกรรมการจะประเมินคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมใน 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
ในกรณีโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน โปรดระบุ:
ชื่อโครงการ
เหตุผลที่นำเสนอโครงการนี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ 
ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการ
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา/สถานการณ์ในพื้นที่ก่อนเริ่มโครงการ
ประเภทความขัดแย้ง
ความขัดแย้งทางการเมือง
 
ความขัดแย้งทางเชื้อชาติ/ศาสนา/วัฒนธรรม/ความเชื่อ
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เช่น การแย่งชิงทรัพยากร
ความขัดแย้งทางความคิดเห็น/ทัศนคติ
ความขัดแย้งอื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับความรุนแรงของความขัดแย้ง 
ระดับบุคคล (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับกลุ่มคน/องค์กร (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับชุมชน (โปรดระบุรายละเอียด)
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

ระดับท้องถิ่น (โปรดระบุรายละเอียด)
ระดับอำเภอ/จังหวัด (โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
กลไก/ลักษณะการดำเนินงานเพื่อการจัดการความขัดแย้ง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
การแต่งตั้งศูนย์ดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
การจัดประชุม/สัมมนา/เวทีต่างๆ เพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็น (โปรดระบุรายละเอียด)
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำข้อตกลงร่วมกัน/การทำสัญญา แบบทางการหรือไม่เป็นทางการ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ประเพณีศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการดำเนินงาน (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ภาคประชาสังคม)
ผลการดำเนินงาน
สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างยั่งยืนถาวร (โปรดระบุรายละเอียด)
สามารถจัดการความขัดแย้งได้เพียงชั่วคราว/เฉพาะหน้า (โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
การสร้างความยั่งยืนของโครงการ
มีการถอดบทเรียนการดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
มีการพัฒนาต่อยอด/ออกแบบพัฒนาใหม่ (โปรดระบุรายละเอียด)
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สาธารณชนและหน่วยงานภายนอกทราบ (โปรดระบุรายละเอียด)
ในกรณีโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์ โปรดระบุ:
ชื่อโครงการ
เหตุผลที่นำเสนอโครงการนี้เป็นโครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ 
ที่มา/ความสำคัญ/ความจำเป็นของโครงการ
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์ของแผนงาน หรือ โครงการ หรือ กิจกรรม
ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา/สถานการณ์ในพื้นที่ก่อนเริ่มโครงการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
โครงการใหม่ (เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2559)
โครงการต่อเนื่อง (โปรดระบุปีที่เริ่มดำเนินการ)
กลไก/ลักษณะการดำเนินงาน (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
การแต่งตั้งศูนย์ดำเนินงาน (โปรดระบุรายละเอียด)
การจัดประชุม/สัมมนา/เวทีต่างๆ เพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยน/ระดมความคิดเห็น (โปรดระบุรายละเอียด)
การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำข้อตกลงร่วมกัน/การทำสัญญาแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ (โปรดระบุรายละเอียด)
การทำกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี ประเพณีศิลปวัฒนธรรม  (โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด)
 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการดำเนินงาน (โปรดระบุชื่อหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ภาคประชาสังคม) 
ผลการดำเนินงาน
สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้อย่างยั่งยืนถาวร (โปรดระบุรายละเอียด)
สามารถเสริมสร้างความสามัคคีได้เพียงชั่วคราว/เฉพาะหน้า (โปรดระบุรายละเอียด)
อื่นๆ (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
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”)
ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์” 

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

เอกสารที่ต้องส่งมาพร้อมกับใบสมัคร
1. หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสันติสุขและความสมานฉันท์ เช่น
สำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ข้อ 2.1) 
2. หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการป้องกันความขัดแย้ง
ในชุมชน เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ (ข้อ 2.2)
3. หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในด้าน
การจัดการความขัดแย้งภายในชุมชน เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ (ข้อ 2.3)
4. หลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน  เช่น สำเนาโครงการและรายงานการประเมินผลโครงการ (ข้อ 2.4)
5. หลักฐานเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสถิติสถานการณ์ความรุนแรงหรือสถานการณ์ความขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น  
เช่น สำเนาข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง (ข้อ 2.5)
6. หลักฐานเกี่ยวกับการมอบหมายให้หน่วยงาน/คณะกรรมการ/บุคคล ในองค์กรหรือพื้นที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริม
สร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในพื้นที่ เช่น สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง สำเนารายงานการประชุม สำเนาโครงการและ
รายงานผล) (ข้อ 2.6)
7. หลักฐานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกและการสร้างความเป็นพลเมืองของท้องถิ่น (ข้อ 3.1)
8. หลักฐานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความมีวินัย ค่านิยมประชาธิปไตย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือเคารพความแตกต่างหลากหลาย (ข้อ 3.2)
9. หลักฐานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันความขัดแย้ง
(ข้อ 3.3)
10. หลักฐานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความขัดแย้ง
(ข้อ 3.4)
11. หลักฐานเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน (ข้อ 3.5)
12. หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ กรณี พิ พ าทและความขั ด แย้ ง ที่ ล ดลง เช่ น ข้ อ มู ล สถิ ติ ค วามรุ น แรงภายในครอบครั ว จำนวนคดี
ข้อพิพาทที่ลดลง เป็นต้น (ข้อ 3.6)
13. หลักฐานเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่โดดเด่นทางด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ (หมวดที่ 4)

 ใบสมัคร โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 “ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์”

