
 

 

เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด “รางวัลพระปกเกล้า” 
 

 
 

รางวัลพระปกเกล้า เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมาย
ให้ท้องถิ่นท่ีสมัครเข้าร่วมการพิจารณาฯ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการและการ
ด าเนินงานในท้องถิ่น ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และมุ่งแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นเป็น
ส าคัญ ท้ังนี้ รางวัลพระปกเกล้า ได้แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัลและในแต่ละประเภทรางวัล มีกรอบ
แนวคิดและเกณฑ์การประเมินฯ ท่ีแตกต่างกันไป ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  มี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความส าคัญ
ของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

กรอบแนวคิด: ความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
1. ความโปร่งใส (Transparency) 

ความโปร่ ง ใส  (Transparency) หมายถึ ง  การปฏิบัติ งานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีจ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดโ้ดยง่าย  

 ท้ังนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นความโปร่งใสนั้น จะเน้นใน
บริบทท่ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาวิธีการท างานท่ีมีความโปร่งใสโดยมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชน
ตรวจสอบได้ โดยต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2539 และแนวทางประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใส มีประเด็นดังต่อไปนี้  
 1) การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและรายจ่ายเพิ่มเติม 
 2) การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้

ผลเสียของประชาชน 



 

 

 3) การเผยแพร่มติของสภาท่ีผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าท่ี 
รวมท้ังผลได้ผลเสียแก่ประชาชน รวมท้ังมติอื่นๆ ท่ีประชาชนควรทราบ 

 4) การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
ล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
ประชุมสภา ซึ่งสภาต้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 5) การเผยแพร่ข้อบังคับต าบล กหหมาย ระเบียบ ค าสั่ง รวมท้ังข่าวสารราชการท่ี
ประชาชนควรรู้และประชาชนต้องปฏิบัติ 

 6) การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังเงื่อนไขการติดต่องานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การช าระภาษีต่างๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเป็นต้น ให้
ประชาชนรู้ว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานาน
เท่าใด 

 7) การเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 8) การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา 
 9) การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน – การคลัง 
 10) การเผยแพร่ข้อมูลอื่น ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผยและเป็น

ประโยชน์แก่ประชาชน 
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมท้ังมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการ
สื่อสารสองทาง ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม ท้ังนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์มากมายหลาย
ประการ กล่าวคือ เป็นการเพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา เป็น
การสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกท้ังช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน “กรณีท่ี
ร้ายแรงท่ีสุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วงกังวลของ
ประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน  



 

 

เพิม่ระดบัหรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ท้ังนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า กรอบแนวคิดในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้น ให้ความส าคัญกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ โดยแต่ละระดับหมายถึงสัดส่วน
ของบทบาทของประชาชนในกิจกรรมนั้น ยิ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนสูงนั่นหมายถึง
บทบาทของประชาชนสูงตามไปด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนท้ัง 5 ระดับ  (ดังแผนภาพ) ได้แก่  

(1) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนระดับต่ าท่ีสุด 
บทบาทของประชาชนน้อยมาก เพียงแต่รับทราบว่าเกิดอะไรท่ีไหน ดังนั้นรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้อยู่ในลักษณะการใหข้้อมูลทางเดียวจากรัฐสู่ประชาชนเช่น การจัดท าสื่อเผยแพร่   

(2) การมีส่วนร่วมในระดับหารือ : เป็นลักษณะของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข้อเท็จจริง แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐ 
รูปแบบการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้เช่น การส ารวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 

(3) การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท : เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ท างานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชน
อย่างจริงจังและมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาใน
ทางเลือกต่างๆ รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนขั้นนี้ใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วม
แบบร่วมมือมีลักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ 

(4) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ : เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง 
โดยประชาชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ ฉะนั้น 
ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
ขั้นนี้เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝ่ายประชาชน 

(5) การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอ านาจให้ประชาชน : เป็นขั้นท่ีให้ความส าคัญบทบาท
ประชาชนในระดับท่ีสูงสุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ รัฐหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นจะ
ด าเนินการตามการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั้นนี้ท่ีรู้จักกันดีคือ การลงประชามติ หรือ
สภาเมือง 
 

แผนภาพที่ 2 : แสดงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 

ให้ข้อมูลข่าวสาร หารือ เข้ามามีบทบาท สร้างความ เสริมอ านาจ 



 

 

 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ภายใต้หลักการความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวข้างต้น การประเมิน
รางวัลพระปกเกล้าด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงอาศัยเกณฑ์การ
ประเมินหรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

 หมวดท่ี 1 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติ
ของกหหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดท าหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 หมวดท่ี 2 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะ  เป็นการพิจารณาประเมิน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าโครงการและการบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าโครงการหรือการบริการ
สาธารณะท่ีตอบสนองต่อสภาพปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การคิดค้น
นวัตกรรมในการด าเนินงาน  

 หมวดท่ี 3 การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการบริหารงาน
ทางด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบปฏิบัติของกหหมาย 
รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมคีวามโปร่งใสและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานด้านนี้อย่างชัดเจน 

 หมวดท่ี 4 กระบวนการกิจการสภาท้องถิ่น เป็นการพิจารณาประเมินการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสภาท้องถิ่น ซึ่งสภาท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญทางด้าน
นิติบัญญัติในการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณท้องถิ่น และติดตาม
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร  

Inform Consult Involve ร่วมมือ 
Collaborate 
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1. การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

2. 

การจัดท าโครงการและ

บริการสาธารณะ 

3. การบริหารการเงินการ

คลังท้องถิ่น  

4. กิจการสภาท้องถิ่น 

5. การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และการรับเรื่อง

ร้องเรียน  

ร้องทุกข์ 

6. การส่งเสริมศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของประชาชน 

7. โครงการโดดเดน่ 

เป็นเลิศด้านความโปร่งใส

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 หมวดท่ี 5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นการพิจาณาประเมินกิจกรรมการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน เพื่อสะท้อนถึงความโปร่งใส
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

 หมวดท่ี 6 การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ท้ังในรูปแบบ
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยท่ัวไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝัง
จิตส านึกสาธารณะ ค่านิยมอื่นๆ และท่ีส าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น 
ท้ังนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ี
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  

  หมวดท่ี 7 โครงการท่ีโดดเด่นเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แสดงถึงความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างโดดเด่น
เป็นเลิศ เพื่อเป็นตัวอย่างการบริหารงานและการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมประกอบการ
พิจารณารางวัล       

 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านความ
โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจ าเป็นต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน 
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นในมิติต่างๆ รวม 7 มิติ ดัง
แผนภาพต่อไปนี ้ 
 

แผนภาพที่ 3 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 
ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  



 

 

1. การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

2. 

การจัดท าโครงการและ

บริการสาธารณะ 

3. การบริหารการเงิน

การคลังท้องถิ่น  

4. กิจการสภาท้องถิ่น 

5. การเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร และการรับ

เรื่องร้องเรียน ร้อง

ทุกข์ 

6. การส่งเสริม

ศักยภาพและความ

เข้มแข็งของประชาชน 

7. โครงการโดดเด่น 

เป็นเลิศด้านความโปร่งใส

และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนภาพที่ 4 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด ประเภท ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่แสดง

ถึง 

ความโปร่งใส 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน



 

 

ประเภทที่ 2 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนใน
พื้นท่ีมากท่ีสุด ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการดูแลรักษาความสงบ ตลอดจนปลุกจิตส านึกแห่งพลังความ
สามัคคีของคนในพื้นท่ี  ได้ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานในการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ ให้
เกิดขึ้นในท้องถิ่น อันเป็นรากฐานส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความสันติสุขสมานฉันท์ในระดับชาติ 
 

กรอบแนวคิด: การบริหารจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์สันติสุข  

 รางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ นั้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สามารถส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าร่วมโครงการโดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1 - ในกรณี ไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นมาตรการป้องกัน
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในท้องถิ่น สถาบันฯ จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะท่ีเรียกว่า “การ
เสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และความสมานฉันท์” 

รูปแบบท่ี 2 - ในกรณี มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในท้องถิ่นของท่าน หรือความขัดแย้งได้รับการ
แก้ไขไปแล้ว สถาบันฯ จะพิจารณาท้องถิ่นของท่านในลักษณะที่เรียกว่า “การจัดการความขัดแย้ง” 

ท้ังนี้ ในโครงการรางวัลพระปกเกล้า มองว่าความขัดแย้งมาจากปัญหาความสัมพันธ์ ค่านิยม
ท่ีแตกต่างกัน ปัญหาด้านข้อมูลและการสื่อสาร ปัญหาด้านโครงสร้างท่ีมีระบบการจัดการท่ีไม่ท่ัวถึง 
การกระจายผลประโยชน์และการตอบสนองความต้องการท่ีไม่เท่าเทียม โดยมี ระดับของความ
ขัดแย้ง  ได้แก่ 

(1)  ความขัดแย้งซ่อนเร้น - เป็นความขัดแย้งท่ีมีอยู่แต่ยังไม่เกิดเต็มท่ี และยังไม่แบ่งแยก
อย่างชัดเจน อาจยังไม่ตระหนักว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น 

(2)  ความขัดแย้งเร่ิมปรากฏ - เป็นความขัดแย้งท่ีก าลังจะปรากฏออกมา เริ่มเห็นว่ามีคู่กรณี 
มีการระบุข้อพิพาท แต่กระบวนการร่วมมือเพื่อให้เกิดการต่อรองยังไม่เกิดขึ้น 

(3)  ความขัดแย้งท่ีปรากฏ -  เป็นความขัดแย้งท่ีมีคู่พิพาทและมีการตอบโต้กันอย่างชัดเจน 
โดยอาจจะมีกระบวนการท่ีเข้าไปจัดการกับกรณีพิพาท 

ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์ของความขัดแย้ง ได้แก่ ความขัดแย้งในตัวตน ความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลกับบุคคล ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับชุมชน ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐ และความ



 

 

ขัดแย้งของกหหมาย โดยระดับความสัมพันธ์ของความขัดแย้งแต่ละระดับจะน าไปสู่ความรุนแรง
ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหรือความสามารถในการจัดการเพื่อการสลายผลความขัดแย้ง และเมื่อ
พิจารณาถึง “วงจรความขัดแย้ง” จะพบว่าจุดเริ่มต้นมาจากเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ระบบคิด หรือ
ผลพวงจากการกระจายทรัพยากรไม่เป็นธรรม และมีความแตกต่างกัน ความตระหนักรู้ถึงความ
ขัดแย้งน าไปสู่การปรากฏชัดของความขัดแย้ง ท่ีมีระดับความขัดแย้งและความสัมพันธ์ของความ
ขัดแย้งท่ีแตกต่างกัน เป็นภาวะของการเร่งความขัดแย้ง ฉะนั้น กระบวนการท่ีตามมาคือ “การ
จัดการความขัดแย้ง” ซึ่งหากกระบวนการจัดการความขัดแย้งเชิงสันติวิธี ความขัดแย้งก็จะยุติลง ท่ี
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดี แต่หากความขัดแย้งยังสลายไม่ได้ ก็จะเข้าสู่วงจรความขัดแย้งใหม่ 
ฉะนั้น กระบวนการจัดการความขัดแย้งส าคัญ คือ “การเสริมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์”  
 

เกณฑ์การประเมิน 

 จากความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความขัดแย้งและการสร้างความสมานฉันท์สันติ
สุข การประเมินรางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ อาศัยเกณฑ์การ
ประเมินหรือตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี ้

 หมวดท่ี 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจท่ีบังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท า หรือต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบ และ
กหหมาย เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ 
จะเป็นพื้นฐานส าคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในระดับเบ้ืองต้น  

 หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ เป็นการ
พิจารณาประเมินภาวะผู้น า การให้ความส าคัญและการเตรียมความพร้อมท้ังในด้าน
บุคลากร งบประมาณ กลไกการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับ
ภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดสันติสุขและความสมานฉันท์ โดยพิจารณาจาก วิสัยทัศน์ 
นโยบายของผู้บริหาร เชื่อมโยงมาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ ตลอดจนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีด าเนินการในแต่ละปี ว่ามีการให้ความส าคัญในประเด็นการบริหาร
จัดการความขัดแย้งและการเสริมสร้างสันติสุขสมานฉันท์ เพียงใด นอกจากนี้ ยัง
พิจารณาจากข้อมูลสถิติต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรง หรือสถานการณ์ความ



 

 1. ตัวชี้วัดข้ันพื้นฐาน 

2. การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้างสันติสุขและความ

สมานฉันท์ 

3. การจัดท าโครงการและ

บริการสาธารณะเพื่อ

ตอบสนองความท้าทายใหม่ 

4. การส่งเสริมศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของประชาชน 

5. โครงการที่โดดเด่นเป็นเลิศ

ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและ

ความสมานฉันท์ 

ด้านการเสริมสร้างสันติ

สุขและ 

ความสมานฉันท์ 

ขัดแย้งภายในชุมชนท้องถิ่น ท่ีจะใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการวางนโยบายการท างานด้าน
การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อีกด้วย 

 หมวดท่ี 3 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะท่ีตอบสนองความท้าทายใหม่ เป็น
การพิจารณาจากการท างานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับ
ภารกิจท้าทายใหม่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี และสะท้องถึงการบริหารงานท่ี
เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีอย่างสร้างสรรค์ อาทิ การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  การจัดท าผังเมืองและปรับภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เปน็ต้น 

 หมวดท่ี 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ท้ังในรูปแบบ
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยท่ัวไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝัง
จิตส านึกสาธารณะ ค่านิยมอื่นๆ และท่ีส าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น 
ท้ังนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ี
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และขจัด
ความขัดแย้งในสังคม 

 หมวดท่ี 5 โครงการ/กิจกรรมท่ีโดดเด่นเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพื่อ
เป็นตัวอย่างการบริหารงานและการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณา       

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์จ าเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบการเสริมสร้างสันติ
สุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่น ในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้  

 

แผนภาพที่ 5 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 
ประเภท การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  

   



 

 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. 

การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้างสันติสุขและความ

สมานฉันท ์

 

3.การจัดท าโครงการและ

บริการสาธารณะเพื่อ

ตอบสนองความท้าทายใหม่  

 

4. การส่งเสริมศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของประชาชน 

5. โครงการที่โดดเด่นเป็น

เลิศด้านการเสริมสร้างสันติ

สุขและความสมานฉันท์ 

ด้านการเสริมสร้างสันติสุข

และ 

ความสมานฉันท์ 

แผนภาพที่ 6 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด ประเภท การเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  
 
  

 

 

 

 

 

  

  ที่แสดงถึง 

     

  

  ที่แสดงถึง



 

 

ประเภทที่ 3 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 

รางวัลพระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม   มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
จัดการท้องถิ่น ให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนร่วมกัน  
 

หลักการ: เครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น  

เครือข่าย หมายถึง กลุ่มหรือองค์กรมาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
โดยแต่ละกลุ่มและองค์กรยังคงมีโครงสร้างและอ านาจอิสระในการด าเนินภารกิจของตน 

ในมิติการบริหารงานภาครัฐ เครือข่ายน าไปสู ่“โครงการริเริ่มต่างๆ ท่ีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้
ด าริให้มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการสาธารณะ โดยสามารถวัดเป้าหมายของผลงานได้ มีการ
มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้แต่ละหุ้นส่วนการงาน และได้ก าหนดโครงสร้างการไหลของ
สารสนเทศไว้ เป้าหมายบั้นปลายของการทุ่มเทด าเนินงานก็คือเพื่อสร้างคุณค่าสาธารณะให้เกิดขึ้น
สูงสุด เป็นคุณค่าท่ียิ่งใหญ่กว่าผลรวมจากคุณค่าของงานท่ีแต่ละหุ้นส่วนการงานสามารถท าได้ตาม
ล าพัง โดยปราศจากการประสานความร่วมมือ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นประเด็นส าคัญ 3 ประการ คือ  

 ประการแรก การให้ความส าคัญกับหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ริเริ่มเครือข่าย  

 ประเด็นท่ีสอง คือ เครือข่ายต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และเป้าหมายนั้นต้องไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จด้วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงล าพัง และ 

 ประการท่ีสาม เครือข่ายต้องมีการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์อย่างน้อยในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล  

ท้ังนี้ เครือข่ายสามารถเป็นได้ท้ังเครือข่ายท่ีเป็นทางการและเครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ
รวมท้ังสามารถเป็นเครือข่ายการงานเฉพาะกิจท่ีถูกจัดตั้งเป็นคร้ังคราวหรือในช่วงเวลา หรืออาจเป็น
เครือข่ายท่ีมีการท างานถาวร 

เครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง โครงการริเริ่มต่างๆ ท่ีด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีลักษณะเป็นการด าเนินร่วมกับกลุ่มและองค์กรภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นส่วนราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ มีการแบ่งความรับผิดชอบ
ระหว่างกัน แบ่งปันข่าวสารข้อมูลและทรัพยากร และมีกลไกประสานความร่วมมือซึ่งอาจเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการก็ได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการด าเนินการสามารถเป็นได้



 

 

เฉพาะกิจหรือมีความเป็นหุ้นส่วนด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท่ีกลุ่มและองค์กรเหล่านั้นยังคง
สามารถด ารงโครงสร้างและความอิสระในการด าเนินภารกิจเฉพาะหน่วยงานของตน  

ท้ังนี้  สามารถสรุปองค์ประกอบส าคัญของเครือข่าย 5 ประการ คือ 
1) มีกลุ่ม/องค์กรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรริเริ่ม

หรือเป็นองค์กรหลักในเครือข่าย 
2) มีความสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียนระหว่างกลุ่ม/องค์กร 
3) มีระบบการประสานความร่วมมือ 
4) มีวัตถุประสงค์และมีแนวทางร่วมในการด าเนินการ 

5) แต่ละกลุ่ม/องค์กรยังมีความเท่าเทียม และมีอิสระในการด าเนินงาน 

ประโยชน์ของเครือข่ายท่ีมีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1) เครือข่ายช่วยจ ากัดจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังนี้ ถ้าปราศจากการ

ท างานในลักษณะเครือข่าย โอกาสท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการหรือพัฒนาพื้นท่ี

ให้ประสบความส าเร็จมีน้อยมาก เพราะลักษณะการบริหารภาครัฐของไทยและข้อจ ากัดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดอ านาจในการจัดการประเด็นปัญหาหรือ

พัฒนาในพื้นท่ีอย่างมีบูรณาการ และ ข้อจ ากัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงบประมาณและ

บุคลากร  

2) เครือข่ายเป็นพลังในการพัฒนาการบริการสาธารณะใหม่ๆ  และสร้างคุณค่า

ประชาธิปไตย  ท้ังนี้ เครือข่ายจะเป็นวิธีการท่ีทรงพลังในการท าให้ทิศทางการพัฒนาท่ีปรารถนา

หรือก าหนดไว้เป็นไปได้จริง น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการบริหาร และ การพัฒนาบริการสาธารณะ

ท่ีเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น อีกท้ังแนวทางการบริหารเครือข่ายยังสอดรับกับวิถี

ประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นอีกด้วย 

โดยสรุป การสร้างและบริหารเครือข่ายให้ประสบความส าเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นไม่ใช่ทุก
เรื่องต้องบริหารในลักษณะเครือข่าย การตัดสินใจเลือกการบริหารโครงการและกิจกรรมในลักษณะ
ของเครือข่ายควรมี ปัจจัยสนับสนุนบางประการ ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ 
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจัดบริการท่ีแตกต่างจากเดิมหรือเป็นบริการใหม่ให้

ประชาชน 



 

 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการทักษะและเทคโนโลยีท่ีไม่มีในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4) ในภารกิจท่ีต้องด าเนินการ มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลากหลายหน่วยงานและมีการแบ่ง
อ านาจหน้าท่ีระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

5) หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องในภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินงานมี
ศักยภาพและความสามารถในการเติมเต็ม ขณะเดียวกันมีความสมัครใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่าย 

เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้ ความคิดการเสริมสร้างเครือข่ายก็จะไม่ใช่เร่ืองยาก 
 

 

กรอบแนวคิด 

 จากความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเครือข่ายกับการพัฒนาท้องถิ่น การประเมินรางวัล
พระปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อาศัยเกณฑ์การประเมินหรือ
ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

 หมวดท่ี 1 ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน เป็นการพิจารณาประเมินจากภารกิจท่ีบังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องกระท า หรือต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี ตามระเบียบ และ
กหหมาย เช่น แต่งตั้งตัวแทนประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เปิดเผยรายรับรายจ่าย การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ซึ่งในหมวดนี้ 
จะเป็นพื้นฐานส าคัญของการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นเครือข่ายภาคประชาชน  

 หมวด 2 การจัดการองค์กรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม  เป็น
การพิจารณาประเมินภาวะผู้น า การให้ความส าคัญและการเตรียมความพร้อมท้ังในด้าน
บุคลากร งบประมาณ กลไกการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับ
ภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก 
วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร เชื่ อมโยงมาสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ ว่ามีการให้
ความส าคัญในประเด็นการด าเนินงานแบบเครือข่ายเพียงใด ตลอดจนพิจารณาถึงความ
ร่วมมือแบบไม่เป็นทางการและความร่วมมือแบบเป็นทางการในลักษณะบันทึกข้อตกลง
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ หรือการเข้าเป็นสมาชิกใน



 

 

กลุ่ม สมาคมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น  นอกจากนี้ ยังพิจารณา
ว่ามีการจัดท าฐานข้อมูลของเครือข่าย และพัฒนาการของเครือข่ายท่ีมีอยู่เป็นอย่างไร 
ก้าวหน้าและทันสมัยเพียงไร 

 หมวดท่ี 3 การจัดท าโครงการและบริการสาธารณะท่ีตอบสนองความท้าทายใหม่ เป็น
การพิจารณาจากการท างานเชิงรุกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับกับ
ภารกิจท้าทายใหม่ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี และสะท้องถึงการบริหารงานท่ี
เน้นคุณภาพการให้บริการและแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีอย่างสร้างสรรค์ อาทิ การ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  การจัดท าผังเมืองและปรับภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังทดแทน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขภัยพิบัติทางธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เป็นต้น 

 หมวดท่ี 4 การส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการพิจารณา
ประเมินกิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชน ท้ังในรูปแบบ
การส่งเสริมการเรียนรู้โดยท่ัวไป การเสริมสร้างความสามารถเฉพาะทาง การปลูกฝัง
จิตส านึกสาธารณะ ค่านิยมอื่นๆ และท่ีส าคัญการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท้องถิ่น 
ท้ังนี้เพราะศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ี
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น ตลอดจนเสริมสร้างการ
ท างานในรูปแบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดี 

 หมวดท่ี 5 การด าเนินโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม เป็นการพิจารณาประเมินโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
แสดงถึงการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม อย่างโดดเด่นเป็นเลิศ เพื่อ
เป็นตัวอย่างการบริหารงานและการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมประกอบการพิจารณา
รางวัล       

กล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะได้รับรางวัลพระปกเกล้าด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคมจ าเป็นต้องแสดงถึงแนวทางและรูปแบบด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ในมิติต่างๆ รวม 5 มิติ ดังแผนภาพต่อไปนี้  

แผนภาพที่ 7 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสงัคม  



 

 

1. ตัวช้ีวัดขั้นพื้นฐาน 

2. การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้าง 

เครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม 

3. การจัดท าโครงการและ

บริการสาธารณะเพื่อ

ตอบสนองความท้าทายใหม ่

4. การส่งเสริมศักยภาพ

และความเข้มแข็งของ

ประชาชน 

5โครงการความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่าย รัฐ 

เอกชน และประชาสังคม ท่ี

เป็นเลิศ 

ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน 

และประชาสังคม 

 



 

 

1. ตัวชี้วัดขั้นพื้นฐาน 

2. 

การจัดองค์กรเพื่อ

เสริมสร้าง 

เครือข่ายรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม 
 

 

3.การจัดท าโครงการและ

บริการสาธารณะเพื่อ

ตอบสนองความท้าทายใหม่  

 

4. การส่งเสริมศักยภาพและ

ความเข้มแข็งของประชาชน 

5. โครงการที่โดดเด่นเป็น

เลิศด้านการเสริมสร้างสันติ

สุขและความสมานฉันท์ 

ด้านการเสริมสร้าง

เครือข่าย รัฐ เอกชน และ

ประชาสังคม 

นท์ 

แผนภาพที่ 8 : แสดงเกณฑ์การประเมินรางวัลพระปกเกล้า จ าแนกรายหมวด ประเภท การเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสงัคม  
 
  

 

 

 

 

 



 

 

 


