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๑. วัตถุประสงคของรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

ดวยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีพันธกิจหลักประการหนึ่ง 

ในการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามทิศทางการกระจายอํานาจของประเทศ จึงได

มอบหมายใหคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือใชเปนรางวัลสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแรงจูงใจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาการบริหารจัดการ 

ตามอํานาจหนาท่ีของตนเองใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และสามารถตอบสนองตอ 

ความตองการของประชาชน โดยมุงเนนการประเมินผลการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในดานความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และการใหบริการสาธารณะท่ีดี

และมีคุณภาพแกประชาชน 

ในการนี้ คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือใชเปนรางวัลสําหรับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดมอบหมายใหคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พรอมกับคณะนักวิจัยในเครือขาย

มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ดําเนินการพิจารณาคัดกรององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความเหมาะสมสําหรับ

ใหคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกในข้ันตอนสุดทาย โดยการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบขอมูลและประเมินผล

การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด 

 

๒. ประเภทรางวัลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือใชเปนรางวัลสําหรับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดมีมติใหกําหนดประเภทรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เปน ๒ ประเภท ไดแก 

(๑) รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทโดดเดน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่อง โดยมุงใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการ

จัดบริการสาธารณะ หรือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน มีการตอยอดการปฏิบัติงานในเชิงคุณภาพ และ

มีผลสําเร็จในการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ หรือการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน 

(๒) รางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประเภทท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในวงกวางไดรับการประเมินและคําแนะนําจากคณะกรรมการประเมินรางวัลฯ  

เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะของตนเองตอไปในอนาคต 

 

๓. คุณสมบัติในการสมัครเขารับการประเมินรางวัล 

คุณสมบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสนใจเขารับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ัง ๒ ประเภทรางวัลมีดังนี้ 



- หนา ๓ - 

(๓.๑) ประเภทโดดเดน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเคยไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

(ถวยรางวัลหรือโลรางวัล) ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ และจะตองมีคะแนน

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารจัดการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการโดยคณะทํางานของจังหวัด (Core 

Team) ตั้งแตรอยละ ๙๐ ข้ึนไป โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการสมัครเขารับการคัดเลือก

ตามแบบประเมินเกณฑชี้วัด (พรอมเอกสารประกอบ) และภายในระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด  

โดยจะไมมีการจําแนกประเภทรางวัลตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓.๒) ประเภทท่ัวไป ไดแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมเคยไดรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

(ถวยรางวัลหรือโลรางวัล) ในชวงปงบประมาณ ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ หรือ ๒๕๕๖ และจะตองมีคะแนนผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการโดยคณะทํางานของจังหวัด (Core Team) 

ตั้งแตรอยละ ๘๕ ข้ึนไป โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบ

ประเมินเกณฑชี้วัด (พรอมเอกสารประกอบ) และภายในระยะเวลาท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด โดยจะเปน

การคัดเลือกจําแนกตามประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 

- องคการบริหารสวนจังหวัด 

- เทศบาลนคร  

- เทศบาลเมือง  

- เทศบาลตําบล  

- องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ 

- องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  

- องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก 

 

๔. กระบวนการประเมินและคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะสมัครเขารับการประเมินรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท้ัง ๒ ประเภท ตองใชขอมูลและผลการดําเนินงานของปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ (ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) สําหรับการกรอกตามแบบประเมินเกณฑชี้วัด 

พรอมแนบเอกสารประกอบใหครบถวน และจัดสงใหแกสถาบันการศึกษา (คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย) ภายในวันศุกรท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 

 ท้ังนี้ กระบวนการหลักในการประเมินและคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรับรางวัลการ

บริหารจัดการท่ีดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี ๑ การรับสมัครองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะสมัครเขารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

กรอกขอมูลในแบบประเมินเกณฑชี้วัดท่ีกําหนด (แบบประเมิน อปท. ๑/๒๕๕๘ สําหรับรางวัลประเภทโดดเดน 

หรือแบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๘ สําหรับรางวัลประเภทท่ัวไปเพียงประเภทเดียว) พรอมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบการพิจารณาตามท่ีกําหนดไวในแบบประเมินเกณฑชี้วัด และเอกสารแสดงคะแนนผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดําเนินการโดยคณะทํางานของจังหวัด (Core Team) 

เม่ือกรอกขอมูลในแบบประเมินเกณฑชี้วัดเสร็จเรียบรอย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสงแบบ

ประเมินพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตางๆ ไปท่ี 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขท่ี ๒๕๔ ถนนอังรีดูนังต แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 

 

ท้ังนี้ การจัดสงเอกสารแบบประเมินเกณฑชี้วัด พรอมเอกสารประกอบตางๆ จะตองดําเนินการให

เสร็จเรียบรอยภายในวันศุกรท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขอสงสัยเก่ียวกับ

วิธีการกรอกแบบประเมินเกณฑชี้วัด การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ หรือประสงคจะขอรับเอกสารแบบ

ประเมินเกณฑชี้วัดสําหรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถติดตอไดท่ี 

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ หรือนายจักรพงษ หนูดํา หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๗๒๕๙  

โทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๘๑๖-๗๔๗๕ หรือ Email: weerasak.k@chula.ac.th  

 

ข้ันตอนท่ี ๒ การประเมินคุณสมบัติข้ันตน 

 สถาบันการศึกษาทําการพิจารณาขอมูลเบื้องตนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสมัครเขารับการ

ประเมินรางวัล โดยพิจารณาตรวจทานคะแนนการประเมินตามเกณฑชี้วัดในแตละดาน และนวัตกรรมทองถ่ิน 

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประเมินตนเองไวในข้ันตอนแรก (self-assessment)  

 ในข้ันตอนนี้ สถาบันการศึกษาจะตรวจสอบขอมูล หลักฐาน และเอกสารประกอบท่ีเก่ียวของซ่ึง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสงใหอยางถ่ีถวน และจะจัดลําดับและคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามผลคะแนนการประเมินตามเกณฑชี้วัด เพ่ือวางแผนการลงพ้ืนท่ีสําหรับการตรวจสอบขอมูลเชิงลึกตอไป  

 ท้ังนี้ การดําเนินการข้ันตอนนี้คาดวาจะอยูระหวางวันท่ี ๒๗ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และในระหวางนี้อาจมีการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือขอเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม 
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ข้ันตอนท่ี ๓ การประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก 

 สถาบันการศึกษาคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามลําดับผลการประเมินตามเกณฑชี้วัดท้ัง ๒ 

ประเภทรางวัล เพ่ือลงพ้ืนท่ีสําหรับการตรวจสอบขอมูลเชิงลึก โดยจะพิจารณา 

(๑) สุมตรวจเอกสารตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการดานการบริหารจัดการท่ีดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยคณะทํางานของจังหวัด (Core Team) 

 (๒) พิจารณาการบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

และนวัตกรรมทองถ่ิน โดยจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลท้ังในเชิงเอกสาร การดําเนินการตามข้ันตอนหรือ

ระเบียบปฏิบัติตางๆ คุณภาพของการปฏิบัติงาน และผลสําเร็จในการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินการตามข้ันตอนนี้ สถาบันการศึกษาจะจัดสงนักวิจัยลงพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยจะประสานงานเก่ียวกับวันและเวลาในการตรวจสอบขอมูลกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนรายแหง 

และคาดวาจะดําเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอมูลภาคสนามระหวางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ๒๕๕๘  

 

ข้ันตอนท่ี ๔ การเสนอรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเขารับการประเมินในรอบสุดทาย 

 เม่ือดําเนินการตรวจสอบขอมูลข้ันตนและการตรวจสอบขอมูลในเชิงลึกแลวเสร็จ สถาบันการศึกษา 

จะประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนําเสนอรายชื่อองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลําดับคะแนนการประเมินตามเกณฑชี้วัดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เพ่ือเสนอตอคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือใชเปนรางวัลสําหรับ อปท. 

พิจารณากําหนดใหคณะกรรมการคัดเลือกจากสวนกลางลงพ้ืนท่ีไปตรวจประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในรอบสุดทาย 

 

ข้ันตอนท่ี ๕ คณะกรรมการคัดเลือกจากสวนกลางพิจารณาตรวจประเมินในรอบสุดทาย 

 คณะกรรมการคัดเลือกจากสวนกลางดําเนินการลงพ้ืนท่ีตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในข้ันสุดทาย เพ่ือคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประเภทรางวัลตางๆ ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการในชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และจะจัดใหมีพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีในชวงตนป พ.ศ. ๒๕๕๙ ตอไป 

 ในข้ันตอนนี้ คณะกรรมการคัดเลือกจากสวนกลางจะพิจารณาประเมินจากสภาพพ้ืนฐานท่ัวไปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสภาพชุมชนโดยรวม การบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะ การสงเสริม

การมีสวนรวมของประชาชน โครงการนวัตกรรมทองถ่ิน และจะนําขอมูลการรองเรียนและ/หรือผลการ

ตรวจสอบท่ีไดจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

ในประเด็นเรื่องการทุจริตหรือความไมโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมาพิจารณาดวย  



- หนา ๖ - 

แผนภาพท่ี ๑ แสดงกระบวนการประเมินและคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพ่ือรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนท่ี ๑ รับสมัครองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(เดือนมีนาคม – วันศุกรท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘) 

 

ข้ันตอนท่ี ๒ ประเมินคุณสมบัติข้ันตน 

(วันท่ี ๒๗ เมษายน – วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

ข้ันตอนท่ี ๓ ประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก 

(เดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

 

ข้ันตอนท่ี ๔ เสนอรายช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สําหรับเขารับการประเมินในรอบสุดทาย  

(ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) 

ข้ันตอนท่ี ๕ คณะกรรมการคัดเลือกจากสวนกลาง 

ตรวจประเมินในรอบสุดทาย  

(เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๘) 

พิธีมอบรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีการบริหาร

จัดการท่ีดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

(ราวตนป พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

 

 

 

 

 

 

 

แจงผลการประเมิน

ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

เพ่ือทราบ 

เปนระยะๆ 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 



- หนา ๗ - 

๕. คําอธิบายเกณฑการประเมินและตัวช้ีวัด 

ภาพรวมของแนวทางการประเมินรางวัลพรอมคําอธิบายเกณฑชี้วัดของรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

ประเภทโดดเดน และประเภทท่ัวไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้ 

 (๑) เกณฑการประเมินสําหรับรางวัลประเภทโดดเดน ประกอบไปดวยการสุมตรวจตามเกณฑประเมิน

ของคณะทํางานจังหวัด (Core Team) สัดสวนรอยละ ๑๐ ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการ การจัดบริการ

สาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน ๒๘ ขอ รวม ๑๔๐ คะแนน (ปรับสัดสวนคะแนนให

เทากับรอยละ ๔๐) และตัวชี้วัดนวัตกรรมทองถ่ินจํานวน ๒ โครงการ รวมตัวชี้วัด ๑๔ ขอ รวม ๗๐ คะแนน 

(ปรับสัดสวนคะแนนใหเทากับรอยละ ๕๐) ดังมีภาพรวมตัวชี้วัดในประเด็นตางๆ ดังแผนภาพท่ี ๒ ตอไปนี้ 

 

แผนภาพท่ี ๒ แสดงภาพรวมเกณฑการประเมินและตัวช้ีวัดสําหรับรางวัลประเภทโดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๒) เกณฑการประเมินสําหรับรางวัลประเภทท่ัวไป ประกอบไปดวยการสุมตรวจตามเกณฑประเมิน

ของคณะทํางานจังหวัด (Core Team) สัดสวนรอยละ ๑๐ ตัวชี้วัดดานการบริหารจัดการ การจัดบริการ

สาธารณะ และการมีสวนรวมของประชาชน จํานวน ๒๒ ขอ รวม ๑๑๐ คะแนน (ปรับสัดสวนคะแนนให

เทากับรอยละ ๖๐) และตัวชี้วัดนวัตกรรมทองถ่ินจํานวน ๑ โครงการ รวมตัวชี้วัด ๖ ขอ รวม ๓๐ คะแนน 

(ปรับสัดสวนคะแนนใหเทากับรอยละ ๓๐) ดังมีภาพรวมตัวชี้วัดในประเด็นตางๆ ดังแผนภาพท่ี ๓ ตอไปนี้  

การ
ประเมิน
คุณสมบัติ

ขั้นตน 

การสุมตรวจเอกสาร
ของ Core Team 

(รอยละ ๑๐) 

การตรวจดานบริหารจัดการ การ
จัดบริการสาธารณะ และการมีสวน
รวมของประชาชน (รอยละ ๔๐) 

นวัตกรรมดานบริการ
สาธารณะ การบริหาร

จัดการ หรือการมี 
สวนรวม (รอยละ ๕๐) 

(๑) ความโปรงใส (๑๐ ขอ)          ๕๐ คะแนน 
(๒) ความคุมคาและการจัดการแบบมืออาชีพ (๑๑ ขอ)
         ๕๕ คะแนน 
(๓) การมีสวนรวม (๔ ขอ)       ๒๐ คะแนน 
(๔) ความพึงพอใจของประชาชน (๓ ขอ)     ๑๕ คะแนน 

รวมท้ังสิ้น (๒๘ ขอ)             ๑๔๐ คะแนน 

โครงการนวัตกรรมทองถ่ิน ๒ โครงการ  
(๑) ความคิดริเริม่ (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 
(๒) ความสอดคลอง (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 
(๓) ความทาทาย (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 
(๔) การสรางความรวมมือ (๑ ขอ)        ๕ คะแนน 
(๕) ผลสําเร็จของนวัตกรรม (๒ ขอ)     ๑๐ คะแนน 
(๖) ความยั่งยืน (๑ ขอ)              ๕ คะแนน 

รวมโครงการละ (๗ ขอ)       ๓๕ คะแนน 
รวมท้ังสิ้น (๑๔ ขอ)          ๗๐ คะแนน 

 

= รอยละ ๑๐๐ 

การประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก 



- หนา ๘ - 

แผนภาพท่ี ๓ แสดงภาพรวมเกณฑการประเมินและตัวช้ีวัดสําหรับรางวัลประเภทท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คําอธิบายการกรอกขอมูลตามแบบประเมินเกณฑชี้วัด (แบบประเมิน อปท. ๑/๒๕๕๘ สําหรับรางวัล

ประเภทโดดเดน และแบบประเมิน อปท. ๒/๒๕๕๘ สําหรับรางวัลประเภทท่ัวไป) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

(๑) ขอมูลสวนท่ี ๑ เปนขอมูลท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีประสงคจะสมัครเขารับการ

ประเมินรางวัล โปรดกรอกขอมูลในสวนนี้ใหเรียบรอย โดยใชขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ขอมูลรายรับจริงและรายจายจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และขอมูล 

ผลประเมินการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการบริหารจัดการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ท่ีประเมินโดยคณะทํางานของจังหวัด (Core Team)  

 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมสามารถจัดทํางบประมาณรายจายจริงจําแนกตามแผนงานได 

(ขอ ๖) ใหกรอกขอมูลงบประมาณรายจายจริงจําแนกตามหมวดรายจายในขอ ๗ แทน 
 

(๒) ขอมูลสวนท่ี ๒ เปนขอมูลเก่ียวกับการประเมินความโปรงใสในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซ่ึงจําแนกเปน ๓ ดาน ดังตอไปนี้ 

 ๒.๑) ดานนโยบายและการวางแผน เปนการสอบถามถึงการดําเนินการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือสงเสริมความโปรงใส หรือการมีสวนรวมของประชาชนในสวนท่ีเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย

และ/หรือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดสรรงบประมาณ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

ดําเนินการในดานนี้จะตองสามารถระบุประเภทโครงการหรือกิจกรรมได (ขอ ๑.๑) สามารถระบุจํานวนและ

สัดสวนรอยละของประชาชนท่ีเขารวมประชุมประชาคม (หรือจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกรณีของ

การ
ประเมิน
คุณสมบัติ

ขั้นตน 

การสุมตรวจเอกสาร
ของ Core Team 

(รอยละ ๑๐) 

การตรวจดานบริหารจัดการ การ
จัดบริการสาธารณะ และการมีสวน
รวมของประชาชน (รอยละ ๖๐) 

นวัตกรรมดานบริการ
สาธารณะ การบริหาร

จัดการ หรือการมี 
สวนรวม (รอยละ ๓๐) 

(๑) ความโปรงใส (๙ ขอ)          ๔๕ คะแนน 
(๒) ความคุมคา (๖ ขอ)       ๓๐ คะแนน 
(๓) การมีสวนรวม (๔ ขอ)       ๒๐ คะแนน 
(๔) ความพึงพอใจของประชาชน (๓ ขอ)     ๑๕ คะแนน 

   รวมท้ังสิ้น (๒๒ ขอ)          ๑๑๐ คะแนน 
 

 
 

โครงการนวัตกรรมทองถ่ิน ๑ โครงการ  
(๑) ความคิดริเริม่ (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 
(๒) ความสอดคลอง  (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 
(๓) ความทาทาย (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 
(๔) การสรางความรวมมือ (๑ ขอ)        ๕ คะแนน 
(๕) ผลสําเร็จของนวัตกรรม (๑ ขอ)      ๕ คะแนน 
(๖) ความยั่งยืน (๑ ขอ)             ๕ คะแนน 

  รวมท้ังสิ้น (๖ ขอ)         ๓๐ คะแนน 
 

= รอยละ ๑๐๐ 

การประเมินคุณสมบัติในเชิงลึก 
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การประชุมประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ อบจ.) (ขอ ๑.๒)  หรือประเมินสัดสวนรอยละของโครงการท่ีบรรจุ

อยูในแผนพัฒนาทองถ่ินและไดรับการจัดสรรงบประมาณใหสําหรับการดําเนินการ (ขอ ๑.๓)  

  สําหรับรางวัลประเภทโดดเดน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวิเคราะหและแสดงใหเห็น

ไดวาวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ินไดรับการจัดทําข้ึนอยางไร ผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนหรือ

ผูมีสวนไดสวนเสียหรือไม สอดคลองกับบริบทหรือสภาพปญหาเรงดวนของชุมชนมากนอยเพียงใด และมีการ

กําหนดมาตรการหรือโครงการรองรับเพ่ือการบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวหรือไม (ขอ ๑.๔) เปนตน 

  ๒.๒) ดานการเปดเผยขอมูลและขาวสาร เปนการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการจัดทําและเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญใหแกประชาชนและภาคสวนตางๆ ไดรับทราบเปนการท่ัวไป 

โดยผานชองทางประเภทใดบาง (ขอ ๒.๑) และจัดใหมีขอมูลสําคัญประเภทใดเผยแพรแกประชาชน (ขอ ๒.๒) 

 ๒.๓) ดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารงบประมาณรายจาย เปนการประเมินวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการเชนใดเพ่ือใหกระบวนการจัดซ้ือจัดจางมีความโปรงใสและตรวจสอบได  

(ขอ ๓.๑) และไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือไม (ขอ ๓.๒) และประเมินวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการจัดสรรและการใชจาย

งบประมาณอยางไร (ขอ ๓.๓) และมีการติดตามตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณอยางไร (ขอ ๓.๔)  
 

(๓) ขอมูลสวนท่ี ๓ เปนขอมูลเก่ียวกับการประเมินความคุมคา ในดานการใชทรัพยากรทางการเงิน

การคลัง ดานการบริหารงานบุคคล และดานการควบคุมภายใน และสําหรับรางวัลประเภทโดดเดน 

จะมีขอบเขตการประเมินรวมถึงคุณลักษณะของการบริหารจัดการอยางมืออาชีพ การวัดประเมินในดาน

กฎหมาย และในดานการบริการประชาชนโดยพัฒนาระบบการจัดการสมัยใหมอีกดวย 

  ๓.๑) ดานการใชทรัพยากรทางการเงินการคลัง เปนการพิจารณาวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีการพัฒนาระบบการทํางานและการตัดสินใจเก่ียวกับการใชทรัพยากรทางการเงินการคลังใหเกิด

ประโยชนหรือความคุมคาหรือไม โดยเฉพาะการวิเคราะหโครงการลงทุนหรือโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีแสดงให

เห็นไดอยางเปนระบบเก่ียวกับผลดีหรือผลเสียของการดําเนินโครงการ ภาระคาใชจายในการดําเนินโครงการ 

เทียบกับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับพรอมการระบุกลุมเปาหมาย อัตราผลตอบแทนในเชิงสังคม เศรษฐกิจ 

หรือการเงิน ฯลฯ (ขอ ๑.๑) หรือมีการวิเคราะหตัดสินใจในการกอหนี้เพ่ือการลงทุนระยะยาวอยางเปนระบบ

โดยการประเมินขีดความสามารถในการชําระหนี้หรือดําเนินการอยางเปดเผยตอสาธารณะหรือไม (ขอ ๑.๒) 

(เฉพาะ อปท. ท่ีมีการกูเงินในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) หรือไดดําเนินมาตรการรักษาวินัยทางการเงิน 

การคลังโดยการจัดทําและติดตามผลรายรับ-รายจาย การจัดซ้ือจัดจาง การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

หรือการวิเคราะหติดตามฐานะทางการเงินการคลังขององคกรเปนประจําหรือไม (ขอ ๑.๓) (เฉพาะ อปท. ท่ี 

ไมมีการกูเงินระยะยาวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) 

  นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับการประเมินรางวัลประเภทโดดเดนจะไดรับการ

ประเมินตัวชี้วัดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรทางการเงินการคลังเพ่ิมเติมอีกจํานวน ๒ ขอ ไดแกการดําเนิน

มาตรการพัฒนารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในลักษณะตางๆ (ขอ ๑.๔) และการควบคุมภาระ



- หนา ๑๐ - 

รายจาย ระดับเงินสะสม และการกอหนี้ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมิใหเกินกวาเกณฑท่ีกําหนดตาม

กฎหมายหรือมาตรฐานสากล (ขอ ๑.๕)  

  ๓.๒) ดานการบริหารงานบุคคล เปนการพิจารณาถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน

วามีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการอยางไร (ขอ ๒.๑) มีการดําเนินการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทองถ่ินเชนใด (ขอ ๒.๒) และสําหรับการประเมินรางวัลประเภทโดดเดน จะมีตัวชี้วัดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลทองถ่ินตามหลักคุณธรรม (merit system) (ขอ ๒.๓) ในดานการวางแผนอัตรากําลังคน 

การบรรจุแตงตั้ง การบรรจุบุคลากร การจัดทําเสนทางสายอาชีพ การจัดทําระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบรอบดาน (การประเมิน ๓๖๐ องศา) หรือการไมเลือกปฏิบัติตอบุคลากรทองถ่ิน เปนตน 

  ๓.๓) ดานการควบคุมภายใน เปนการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําระบบ

ควบคุมภายในสําหรับการใชงานในวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ หรือครุภัณฑท่ีสําคัญขององคกรหรือไม (ขอ ๓.๑) 

และมีการจัดทําแผนและการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนควบคุมภายในตามแนวทางของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินหรือไม (ขอ ๓.๒) 

  ๓.๔) ดานกฎหมาย (ขอ ๔.๑ เฉพาะรางวัลประเภทโดดเดน) เปนการพิจารณาวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการดําเนินการทางนิติบัญญัติและการบังคับใชกฎหมายตามท่ีไดให

อํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวมากนอยเพียงใด อาทิ การจัดทําประชามติหรือประชาพิจารณ การ

ตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติท่ีริเริ่มโดยภาคประชาชน มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีใหอํานาจ

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนธรรม หรือมีการจัดอบรมทางกฎหมาย

เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการปฏิบัติตามอยางถูกตอง ท้ังสําหรับประชาชนและบุคลากรทองถ่ิน เปนตน  

  ๓.๕) ดานการบริการประชาชนดวยการพัฒนาระบบการจัดการสมัยใหม (ขอ ๕.๑ เฉพาะ

รางวัลประเภทโดดเดน) เปนการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินพัฒนาระบบบริหารจัดการหรือนํา

เทคนิคการจัดการสมัยใหมมาใชในการอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชนมากนอยเพียงใด  
 

 (๔) ขอมูลสวนท่ี ๔ เปนการประเมินเก่ียวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการดําเนินการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบูรณาการรวมกับภาคสวนตางๆ โดยแบงตัวชี้วัดเปน ๒ ดานดังนี้ 

 ๔.๑) ดานการมีสวนรวมของประชาชน คือการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยการนําโครงการท่ีปรากฏในแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินและขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปมากนอยเพียงใด (ขอ ๑.๑) หรือในกรณีของ อบจ. มีการสงเสริมใหโครงการจาก

ประชาคมไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา อบจ. และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือไม (ขอ ๑.๒) 

และสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือไม (ขอ ๑.๓) 

  ๔.๒) ดานการบูรณาการรวมกับภาคสวนอ่ืนๆ คือการพิจารณาวาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ในการจัดบริการสาธารณะหรือการแกไขปญหา

ใหแกประชาชน โดยท่ีมิใชการดําเนินงานจัดกิจกรรมท่ัวไปตามประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม หรือรัฐพิธี  



- หนา ๑๑ - 

(ขอ ๒.๑) หรือมีการดําเนินงานรวมกับสวนราชการในการจัดบริการสาธารณะหรือการดูแลแกไขปญหาของ

ประชาชน โดยท่ีมิใชการดําเนินงานจัดกิจกรรมท่ัวไปตามประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม หรือรัฐพิธี (ขอ ๒.๒) 
 

 (๕) ขอมูลสวนท่ี ๕ เปนขอมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ซ่ึงประกอบไปดวยตัวชี้วัด

จํานวน ๓ ขอ ไดแก การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน (ขอ ๑.๑) การกําหนดขอบเขตเนื้อหาหรือประเภทบริการสาธารณะท่ีมีการประเมินหรือสํารวจ

ความพึงพอใจของประชาชน (ขอ ๑.๒) และการนําผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนไปใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการสาธารณะดานตางๆ โดยจะตองมีเอกสารหลักฐานแสดงวามีการปรับปรุงพัฒนา

ตามผลการประเมินท่ีไดจัดทําข้ึน (ขอ ๑.๓)  
 

 (๖) ขอมูลสวนท่ี ๖ เปนเนื้อหาโดยสังเขปเก่ียวกับโครงการนวัตกรรมทองถ่ิน จํานวน ๑ โครงการ

สําหรับรางวัลประเภทท่ัวไป หรือจํานวน ๒ โครงการสําหรับรางวัลประเภทโดดเดน ซ่ึงมีเนื้อหาหลัก ๑๓ สวน 

ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  ๖.๑) ช่ือโครงการนวัตกรรมทองถิ่น ควรระบุชื่อโครงการหรือกิจกรรมนวัตกรรมท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยควรเปนชื่อท่ีกระชับ สื่อความ

หมายถึงกิจกรรมท่ีไดดําเนินการหรือผลสําเร็จท่ีไดรับ  

  ๖.๒) ประเภทโครงการนวัตกรรม โปรดระบุใหชัดเจนวาโครงการนวัตกรรมมีคุณลักษณะ

เชนใด ระหวางการขยายขอบเขตหรือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะ การปองกัน

หรือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ิน หรือการพัฒนาการบริหารจัดการ การมีสวนรวมของประชาชน  

หรือเปนการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 

  ๖.๓) ลักษณะโครงการนวัตกรรม โปรดระบุใหชัดเจนวาโครงการนวัตกรรมดังกลาวเปน

โครงการท่ีคิดริเริ่มข้ึนใหม (พรอมระบุป พ.ศ. ท่ีมีการริเริ่ม) โครงการท่ีตอยอดจากโครงการเดิม (พรอมระบุ 

ป พ.ศ. ท่ีไดดําเนินการอยูแตเดิม) หรือเปนโครงการท่ีตอยอดมาจาก อปท. แหงอ่ืน (โปรดระบุชื่อ อปท. ท่ีเปน

ตนแบบพรอมกับป พ.ศ. ท่ีมีการตอยอดขยายผล) 

 ๖.๔) สภาพปญหาหรือท่ีมาของโครงการนวัตกรรม โปรดระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีทําใหเกิด

การริเริ่มนวัตกรรมทองถ่ินข้ึนใหชัดเจน หรือใหอธิบายวาโครงการนวัตกรรมนั้นตองการจัดการหรือแกไข

ปญหาใดท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทองถ่ิน ท้ังนี้หากมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีแสดงถึงระดับความรุนแรงของสภาพปญหา 

กอนดําเนินการนวัตกรรม ก็จะสะทอนถึงท่ีมาของนวัตกรรมทองถ่ินไดชัดเจนข้ึน 

  ๖.๕) คุณลักษณะสําคัญของนวัตกรรมทองถิ่นและวัตถุประสงค  ควรอธิบายใหชัดเจนถึง

สิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการวาเปนนวัตกรรมอยางไร มีความแตกตางไปจากเดิมหรือมีวิธีการ

จัดการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึนอยางไร มีวัตถุประสงคการดําเนินการเชนใด หรือ

ถาเปนการตอยอดจากโครงการเดิม ก็ตองระบุใหชัดเจนวาไดดําเนินการใดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิม เปนตน 

 ๖.๖) ข้ันตอนและกิจกรรมหลักท่ีไดดําเนินการ โปรดอธิบายเปนข้ันตอนวาการดําเนินการ

นวัตกรรมมีท่ีมาตั้งแตตนจนดําเนินการสําเร็จลุลวงเปนเชนใด พรอมระบุรายละเอียดระยะเวลาท่ีดําเนินการ
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โดยประมาณ และหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินการนวัตกรรมแตละข้ันตอน ท้ังนี้  

หากเปนการตอยอดจากนวัตกรรมเดิม ใหระบุข้ันตอนการดําเนินการตั้งแตตนถึงสิ้นสุดโครงการ และจําแนก

ขอมูลใหชัดเจนวางานหรือข้ันตอนท่ีตอยอดจากนวัตกรรมเดิมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดเม่ือใด 

 ๖.๗) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินนวัตกรรมและแหลงเงินทุน โปรดแจกแจงรายละเอียด

วาการดําเนินนวัตกรรมทองถ่ินมีการใชทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ หรือคาใชจายอะไรบาง พรอมท้ัง

อธิบายท่ีมาหรือแหลงทุนของงบประมาณตางๆ  

  ๖.๘) ผลผลิตหรือผลสําเร็จท่ีไดรับจากนวัตกรรมทองถิ่น โดยการระบุผลลัพธหรือผลผลิตท่ี

ไดรับจากการดําเนินนวัตกรรมทองถ่ิน พรอมตัวชี้วัดผลสําเร็จในดานตางๆ ท้ังนี้ขอความรวมมือระบุ

รายละเอียดใหเปนรูปธรรมมากท่ีสุดเนื่องจากจะมีผลตอการใหคะแนนการประเมินผลสําเร็จของนวัตกรรม 

  ๖.๙) ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการนวัตกรรมทองถิ่น ใหอธิบายวาในระหวางการ

ดําเนินนวัตกรรมนั้น ประสบปญหาหรืออุปสรรคประการใดบาง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

จัดการแกไขปญหาหรือขอจํากัดตางๆ ดังกลาวไดเชนใดหรือดวยวิธีการใด 

 ๖.๑๐) ปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ บุคคล/หนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักของนวัตกรรม 

และบทเรียนท่ีสามารถถายทอดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน โปรดอธิบายวาปจจัยสําคัญท่ีทําให

นวัตกรรมดังกลาวประสบความสําเร็จมีอะไรบาง (หรือในทางกลับกัน หากปจจัยดังกลาวไมเกิดข้ึนยอมสงผล

ใหไมสามารถดําเนินนวัตกรรมไดสําเร็จ) และในการดําเนินนวัตกรรมนั้น มีบุคคลหรือหนวยงานใดท่ีเปน

เจาภาพหลักในการดําเนินการ (หรือถาหากไมมีบุคคลหรือหนวยงานเหลานั้นจะสงผลใหการดําเนินนวัตกรรม

ไมประสบผลสําเร็จ) และนอกจากนี้ โปรดอธิบายวาการดําเนินนวัตกรรมทองถ่ินดังกลาวใหบทเรียนใด 

ท่ีสามารถถายทอดหรือเผยแพรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืนเรียนรูได 

  ๖.๑๑) นวัตกรรมทองถิ่นเคยไดรับรางวัลหรือไม โปรดระบุใหชัดเจนถาหากนวัตกรรม

ทองถ่ินเรื่องดังกลาวเคยไดรับรางวัลมากอน โดยขอใหระบุชื่อรางวัล ชื่อหนวยงานท่ีมอบรางวัล ป พ.ศ. ท่ี

ไดรับรางวัล และระบุระดับของรางวัลท่ีไดรับ 

  ๖.๑๒) โปรดระบุวาในชวงท่ีผานมามี อปท. หรือหนวยงานอ่ืนมาศึกษาดูงานนวัตกรรม

ทองถิ่นหรือไม ถามี โปรดระบุรายละเอียดชื่อหนวยงานท่ีมาศึกษาดูงานพรอมชวงระยะเวลา 

  ๖.๑๓) รูปภาพประกอบนวัตกรรม ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแนบภาพถายของ

นวัตกรรมทองถ่ินหรือผลสําเร็จของนวัตกรรมทองถ่ินท่ีเปนรูปธรรมจํานวน ๑ ถึง ๒ ภาพ 
 

(๗) ขอมูลสวนท่ี ๗ เปนการประเมินนวัตกรรมทองถ่ินใน ๖ ดานท่ีสําคัญ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 ๗.๑) ดานความคิดสรางสรรคของนวัตกรรมและการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น คือการ

พิจารณาวานวัตกรรมทองถ่ินท่ีเกิดข้ึนมีแรงกระตุนจากความตองการในการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

หรือมีการตอยอดจากภูมิปญญาทองถ่ิน หรือมีการตอยอดจากโครงการเดิมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ดําเนินการ ซ่ึงถาหากองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถพัฒนานวัตกรรมของตนเองอยางตอเนื่องจนสามารถ

เปนแบบอยางหรือสามารถถายทอดเปนบทเรียนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงอ่ืนนําไปประยุกตใชนั้น  

ก็จะไดรับคะแนนดานความคิดสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 
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 ๗.๒) ความสอดคลองกับสภาพปญหาหรือบริบทชุมชนทองถิ่น โดยท่ัวไป นวัตกรรม

ทองถ่ินควรสอดคลองกับสภาพปญหาหรือความตองการของชุมชนทองถ่ินเปนการเฉพาะ ท้ังนี้เนื่องจากการมี

นวัตกรรมทองถ่ินท่ีดีเลิศ แตไมสามารถนําไปสูการตอบสนองตอความตองการของประชาชนหรือตอการแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ยอมไมมีประโยชนเทาใดนักตอการทําหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ๗.๓) ความทาทายหรือขอจํากัดในการดําเนินนวัตกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สามารถแกไขไดสําเร็จ ในการดําเนินนวัตกรรมทองถ่ินยอมประสบกับปญหาหรือขอจํากัดนานัปการ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินควรอธิบายใหเห็นอยางชัดเจนวาประสบปญหาใดบางในการดําเนินนวัตกรรม และ

สามารถจัดการแกไขปญหาหรือมีการดําเนินการเพ่ือลดขอจํากัดตางๆ เหลานั้นอยางไร 

  ๗.๔) ความรวมมือในนวัตกรรมทองถิ่น การดําเนินนวัตกรรมทองถ่ินในรูปของเครือขาย

ความรวมมือเปนสิ่งสะทอนถึงศักยภาพและความตอเนื่องในการดําเนินการหรือในการจัดการแกไขปญหาตางๆ 

หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือรองรับตอการดําเนินนวัตกรรมไดนั้น 

ยอมสะทอนถึงความพยายามและความตั้งใจจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและควรไดรับคะแนนในดาน

ดังกลาวเพ่ิมข้ึนตอไป 

  ๗.๕) ดานผลสําเร็จของนวัตกรรมทองถิ่น นวัตกรรมทองถ่ินท่ีมีคุณประโยชนคือนวัตกรรม

ท่ีสามารถนําไปสูการจัดการแกไขปญหา การจัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ การมีสวนรวมของ

ประชาชน หรือการบังคับใชกฎหมายทองถ่ินในระดับท่ีสูงข้ึนหรือมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองแสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จในเชิงประจักษวาสามารถนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการไดมากนอยเพียงใด (ขอ ๕.๑)  

  นอกจากนี้ ในกรณีของรางวัลประเภทโดดเดน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองแสดงให

เห็นอยางชัดเจนพรอมขอมูลหลักฐานประกอบวานวัตกรรมทองถ่ินสามารถนําไปสูผลสําเร็จท่ีตองการอยาง

แทจริงหรือไม (ขอ ๕.๒) โดยขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเมินระดับผลสําเร็จของโครงการนวัตกรรม

แตละประเภทตามแนวทางการประเมินเกณฑชี้วัดในแบบประเมินหนา ๓๓ ถึง ๓๗ 

 ๗.๖) ความย่ังยืนของนวัตกรรมทองถิ่น คือการพิจารณาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินมาตรการใดๆ เพ่ือรองรับความตอเนื่องของการดําเนินนวัตกรรมทองถ่ินในระยะยาว อาทิ การจัดทํา

เปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดเตรียมบุคลากร งบประมาณ หรือออกกฎระเบียบเพ่ือรองรับการ

ดําเนินนวัตกรรม การทําขอตกลงกับเครือขายตางๆ เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินการ หรือการถายทอด

องคความรูหรือถอดบทเรียนเปนตนแบบศูนยการเรียนรูนวัตกรรม เปนตน 

 

๖. ขอแนะนําสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรับรางวัลการบริหารจัดการท่ีดีเปนการสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการสาธารณะและอํานวยประโยชน
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ใหแกประชาชนตามหนาท่ีรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี

ความประสงคจะเขารับการประเมินรางวัลควรมีการเตรียมความพรอมดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติข้ันตนวาสอดคลองกับเง่ือนไขตามประเภทรางวัลการบริหารจัดการท่ีดี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความประสงคจะเขารับการประเมินรางวัลในครั้งนี้ ควรกําหนด

บุคลากรผูประสานงานโดยตรง และอาจมีการจัดตั้งคณะทํางานข้ึนเปนการเฉพาะ ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทน

บุคลากรจากฝาย/กอง/สํานักตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีรวบรวมเอกสาร ขอมูล หลักฐาน หรือผลงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตามแนวทางเกณฑชี้วัดท่ีกําหนด 

(๓) บุคลากรผูรับผิดชอบหรือคณะทํางานท่ีดูแลการจัดเตรียมขอมูล ควรทําความเขาใจกรอบแนวคิด

แบบประเมินและเกณฑชี้วัดใหถองแท และทบทวนผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวน 

ท่ีเก่ียวของของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากนั้นควรจัดแบงหนาท่ีในการรวบรวมเอกสารตางๆ และคัดเลือก

เพียงเฉพาะเอกสารท่ีจําเปนหรือเก่ียวของจัดสงใหแกคณะกรรมการประเมินรางวัล 

(๔) ในการจัดทําเอกสารหรือหลักฐานขอมูลตางๆ ควรนําเสนอตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เรียบเรียง

เอกสารใหเปนหมวดหมูตามแบบประเมินเกณฑชี้วัด และสามารถสืบคนไดงายสําหรับคณะกรรมการตรวจ

ประเมินรางวัล ในการนี้ อาจมีการทําเครื่องหมายหรือสัญลักษณไวในเอกสาร เพ่ือแสดงถึงลําดับความสําคัญ

หรือความเก่ียวของของขอมูลประเภทนั้นๆ ได 

  ในกรณีท่ีเอกสารสรุปผลการดําเนินงานจะตองจัดทําข้ึนใหม ขอใหมีการประมวลข้ึนอยางเปนระบบ 

ตรงประเด็นตามเกณฑชี้วัด และมีเนื้อหาขอมูลท่ีกระชับ เพ่ือใหคณะกรรมการประเมินรางวัลสามารถเขาใจ 

ถึงเนื้อหาตางๆ ไดอยางชัดเจนและตรงประเด็น 

 (๕) หากคณะกรรมการประเมินรางวัลตรวจพบวาขอมูลหรือเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดทําข้ึนหรือจัดสงใหแกคณะกรรมการฯ มีความคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง จงใจปกปด

ขอมูล หรือใหขอมูลอันเปนเท็จ อาจเปนเหตุทําใหคณะกรรมการฯ ตัดสิทธิในการคัดเลือกเขารับรางวัลได 

 (๖) ในการกรอกเอกสารแบบประเมินเกณฑชี้วัด ขอใหผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการประเมินตนเอง (self-assessment) ตามเกณฑชี้วัดเปนลําดับแรก โดยใชแนวทางท่ีกําหนดข้ึน 

อยางเครงครัด และขอใหคํานึงถึงผลการดําเนินงานจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการมีอยูของขอมูล

หรือหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑชี้วัดในแตละขอ 

 ตอจากนั้น คณะกรรมการฯ จะตรวจทานผลการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย

ละเอียดพรอมพิจารณาเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยคณะกรรมการฯ สามารถปรับเปลี่ยนคะแนนผลการ

ประเมินไดตามเหมาะสมหากเห็นวาการประเมินตนเองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดขอมูลหรือหลักฐาน

สนับสนุนท่ีมีความนาเชื่อถือเพียงพอ  



- หนา ๑๕ - 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ พบวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจงใจประเมินตนเองใหสูงกวาหรือต่ํากวา

ความเปนจริงเพ่ือใหคาลําดับคะแนนการประเมินโดยรวมดีข้ึนหรือมีผลเสมือนหนึ่งเปนการใหขอมูลอันเปนเท็จ 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาตัดสิทธิองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการคัดเลือกเขารับรางวัลไดเชนกัน 

(๗) ในการกรอกเอกสารแบบประเมินเกณฑชี้วัด ใหแยกแบบประเมินออกจากเอกสารหลักฐานเพ่ือ

ความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารหลักฐานตางๆ  ท้ังนี้ ควรระบุชื่อหรือหมายเลขเอกสารขอมูลหลักฐาน

ตางๆ ไวใหชัดเจนตามลําดับขอคําถามท่ีตองการแนบเอกสารประกอบ 

 (๘) ผูบริหารทองถ่ินและคณะทํางานหรือผูประสานงาน ควรดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ  

ความถูกตองของขอมูลรวมกันใหเรียบรอยและครบถวนในข้ันตอนสุดทาย จากนั้นจึงดําเนินการจัดสงเอกสาร 

ใหแกสถาบันการศึกษาตามกําหนดเวลา และควรตรวจสอบถึงการไดรับเอกสารตางๆ ใหเรียบรอย 

 

๗. ชองทางการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 

หรือ นายจักรพงษ หนูดํา 

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เลขท่ี ๒๕๔ ถนนอังรีดูนังต แขวงวังใหม 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๗๒๕๙  

โทรศัพทมือถือ ๐๘๑-๘๑๖-๗๔๗๕  

Email: weerasak.k@chula.ac.th  
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