รางวัลพระปกเกล้ าทองคา ประจาปี 2559
ทีม่ าและความสาคัญ
รางวัลพระปกเกล้าทองคา เป็ นรางวัลที่ริเริ่ มขึ้นในปี 2549 เพื่อเป็ นแรงจูงใจแก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า มี การพัฒนาต่ อยอดการดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ อง และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริ หารงานท้องถิ่นอยู่เสมอ ทั้งนี้ รางวัลพระปกเกล้า
ทองคาจะเป็ นเครื่ องหมายเชิดชูองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นว่าเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่
บริ หารงานและตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นที่ อย่างโดดเด่นต่อเนื่อง รวมถึงมี
การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริ หารงานใหม่ๆ อันเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นอื่นในประเทศไทย
ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้ากาหนดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคา ทุกๆ 2 ปี โดย
ในปี 2559 นี้ สถาบันพระปกเกล้า ได้จดั ให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคาขึ้นเป็ นครั้งที่หก

วัตถุประสงค์






เพื่อจูงใจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าเข้าร่ วมโครงการ
รางวัลพระปกเกล้า และพัฒนาความเป็ นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเชิ ดชู เกี ยรติขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ เป็ นสุ ดยอด ด้านความโปร่ งใสและ
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ด้านการเสริ มสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
และด้านการเสริ มสร้างเครื อข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม พร้อมสู่ การเป็ นแบบอย่าง
แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นๆ
เพื่อธารงรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรางวัลพระปกเกล้า
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ประเภทของรางวัลพระปกเกล้าทองคา แบ่ งเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1 รางวัลพระปกเกล้า ทองคา สาหรับองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศ
ด้านความโปร่ งใสและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน
 ประเภทที่ 2 รางวัลพระปกเกล้า ทองคา สาหรับองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศ
ด้านการเสริ มสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์
 ประเภทที่ 3 รางวัลพระปกเกล้า ทองคา สาหรับองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศ
ด้านการเสริ มสร้างเครื อข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
คุณสมบัติองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทีส่ ามารถเข้ าร่ วมโครงการฯ




ต้องเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้าในระดับเป็ นเลิศใน
ประเภทเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี นับย้อนหลังไป (ในปี 2559 ใช้ช่วงเวลา
ปี 2554 ถึง ปี 2558)
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่ วมโครงการโดยสมัครใจ

การมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคา




สถาบันฯ จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้า ทองคา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณรางวัล
พระปกเกล้า ทองค า แก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาคัด เลื อ กของ
คณะกรรมการรางวัลพระปกเกล้าในงานประชุมวิชาการประจาปี สถาบันพระปกเกล้า ครั้ง
ที่ 18 (KPI Congress 18) ในเดือนพฤศจิกายน 2559
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคาในปี 2559 จะไม่สามารถ
เข้าร่ วมการพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าในประเภทที่ได้รับรางวัล ในปี ถัดไปเป็ นเวลา 1
ปี และเมื่อเข้าร่ วมโครงการรางวัลพระปกเกล้าอีกครั้ง สถาบันฯ จะเริ่ มนับการพิจารณา
การได้รับรางวัลพระปกเกล้า ตามประเภทรางวัลฯ ที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคาไป
ใหม่ท้ งั หมด
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กระบวนการประเมินและคัดเลือกองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเพือ่ รับรางวัลพระปกเกล้าทองคา
การประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อมอบรางวัลพระปกเกล้าทองคา
อันเป็ นรางวัลสู งสุ ดของสถาบันพระปกเกล้า ที่จะมอบให้กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ มี
ความเป็ นเลิศในด้านความโปร่ งใสและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชน มีข้ นั ตอนหลัก ดังนี้
ตรวจสอบรายชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่เคยได้รับรางวัลพระปกเกล้า 2 ครั้ง ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา
(พ.ศ. 2554-2558)
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ตรวจสอบข้อร้องเรี ยนประเด็นการทุจริ ตในการดาเนินงานของ อปท. ที่ผา่ น
คุณสมบัติข้ นั แรก โดยทาการตรวจสอบข้อมูล จาก
สตง., ปปช.,ปปท. และ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
(ต้องไม่มีมลู ว่ามีการทุจริ ตจริ ง)
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เชิญองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ผา่ นการตรวจสอบรายชื่อเข้าร่ วมโครงการ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตอบรับเข้าร่ วมโครงการ และ
ให้ขอ้ มูลกิจกรรมเบื้องต้น
เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามแบบฟอร์มที่สถาบันฯ กาหนด
โดยสถาบันพระปกเกล้ า
คณะกรรมการ ฯ ลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อพิจารณาให้รางวัลพระปกเกล้าทองคา
ณ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยดาเนินการใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
 ลงพื้ นที่ พิจารณาการดาเนิ นงานตามประเภทรางวัลฯ ที่ สมัค ร ซึ่ งเป็ นโครงการและ
กิจกรรมที่โดดเด่น ต่อยอด รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่แสดงถึงความเป็ นเลิศตามเกณฑ์
รางวัลพระปกเกล้าทองคาที่กาหนด
 สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์ ผูท
้ ี่เกี่ยวข้องในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาทิ
o กลุ่มผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
o กลุ่มผูน้ าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
o กลุ่มผูก้ ากับดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
o กลุ่มภาคธุรกิจ เอกชน ในพื้นที่
คณะกรรมการฯ นาผลการประเมินในทุกขั้นตอนที่ได้ดาเนินการมา เข้า
ร่ วมหารื อ เพื่อสรุ ปผลในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
รางวัลพระปกเกล้าทองคา

พฤษภาคม – กรกฎาคม
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