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สุดยอด!! องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 8 แหง รับรางวัลพระปกเกลาเปนเลิศ อีกอปท. 14 แหงรับใบประกาศ
เกียรติคุณ ดานเนนความโปรงใส&การมีสวนรวมของประชาชน ดานคณะ กรรมการตัดสิน‘ช้ี’อปท.มีความเหมาะสม
กับรางวัลท่ีสุด สวนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และกกถ.มอบรางวัล อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 34 รางวัล 
 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองทองถิ่น สถาบันพระปกเกลา ไดมอบรางวัลพระปกเกลา ถือเปน “เกียรติภูมิทองถ่ิน” สําหรับ
องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ท่ีมีความเปนเลิศดานความโปรงใส และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ประจําป พ.
ศ. 2550 ซ่ึงจะมีพิธีการมอบรางวัลในวันท่ี 5 กันยายน 2550 ณ หองแพนารีฮอลล 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ซ่ึงครั้งนี้มี 
อปท.ไดรับโลพระปกเกลาความเปนเลิศ 8 แหง และใบประกาศเกียรติคุณพระปกเกลา 14 แหง 
 

ผศ.ดร,อรทัย กกผล ผูอํานวยการวิทยาลัยสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สถาบันพระปก
เกลา ใหสัมภาษณกับ อปท.นิวส วา ภายหลังโครงการประกวดรางวัลพระปกเกลาประจําป 
2550 ไดปดการรับสมัคร ในปน้ีมียอดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัครเขาสงประกวด
รวมทั้งส้ิน 518 แหง โดยมี องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จํานวน 25 แหงเทศบาล 
จํานวน 203 แหง แบงเปนเทศบาลนครจํานวน 11 แหงเทศบาลเมือง จํานวน 49 แหง 
เทศบาลตําบล จํานวน143 แหง และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 290 แหง  
 
ท้ังน้ี รางวัลพระปกเกลามีความเปนเลิศ ไดรับโลเกียรติยศ ไดแก  
1.องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร 2.เทศบาลนครอุดรธานี 3.องคการบริหารสวนตําบล
เขาสามยอด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 4.องคการบริหารสวนตําบลแมยาว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 5.องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
6.องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดใหม 7.องคการบริหารสวนตําบล
บานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 8.องคการบริหารสวนตําบลวังแสง อําเภอ
แกดํา จังหวัดมหาสารคาม 
 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีไดรับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกลา ไดแก  
1.องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 2.เทศบาลนครนนทบุรี 3.เทศบาลนครเชียงราย 4.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 5.เทศบาลเมือง
กําแพงเพชร 6.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 7.เทศบาลเมืองบุรีรัมย 8.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 9.เทศบาลเมืองกันทรลักษณ อําเภอ
กันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ 10.เทศบาลตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 11.เทศบาลตําบลจันจวา อําเภอแม
จัน จังหวัดเชียงราย 12. องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย 13.องคการบริหารสวน
ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และ14. องคการบริหารสวนตําบลยานยาว อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
 
อยางไรก็ดี พิธีมอบรางวัลเกียรติทองถ่ินนั้น ทางสถาบันพระปกเกลากําหนดจัดงาน “วันสถาปนาสถาบันพระปกเกลา ครบรอบ 
9 ป” ระหวางวันที่ 5-6 กันยายน 2550 ณ หองแพนารีฮอลล 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ โดยกิจกรรมท่ีสําคัญนอกจากพิธี
มอบรางวัลพระปกเกลา ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสัมมนาวิชาการเรื่อง “เตรียม
พรอมอยางไรกับรัฐธรรมนูญ 2550” โดยผูทรงคุณวุฒิแถวหนา อาทิ ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ, ศ.
ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย เลขานุการคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ, นายประพันธ นัยโกวิท กรรมการการเลือกต้ัง  
 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสัมมนาวิชาการท่ีไมควรพลาด คือ "การเลือกต้ังกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ป 2550 : 
ทัศนะของผูมีประสบการณ และพรรคการเมือง" รวมระดมความเห็นเก่ียวกับประเด็นรอนทางการเมือง การเลือกต้ังและรัฐ
ธรรมนูญ ป 2550 โดย ศ.ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา และ รศ.วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการ
สถาบันพระปกเกลา พรอมดวย นักวิชาการและตัวแทนพรรคการเมืองคับค่ัง 
 
ดาน รศ.ดร.โกวิทย พวงงาม อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร หนึ่งในคณะกรรมตัดสิน
รางวัลพระปกเกลา ป 2550 กลาวกับ อปท.นิวส วา ในปนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับรางวัลมีมาตรฐานมาแลว ซ่ึงเคย
ไดรับรางวัลจากสถาบันพระปกเกลามาทั้งสิ้น เปนที่การันตีในรางวัลอันมีเกียรติยศของทองถิ่นตางๆ ท่ีไดสงเขามาประกวดใน
คร้ังนี้ 
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สําหรับปนี้ท่ีมีอปท.ไดรับรางวัลพระปกเกลานอยกวาทุกปเนื่องจาก อปท.สวนใหญเคยไดรับรางวัลพระปกเกลาทองคํา ทําให
หมดสิทธิท่ีจะสงประกวดแขงขันในปนี้ อีกท้ังตัวช้ีวัดมาตรฐานดานความโปรงใส และการมีสวนรวมของประชาชนมีเกณฑที่สูง
ข้ึน หรือมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ป โดยดานการมีสวนรวมของประชาชน มีเนนดานมีสวนรวมในชุมชนอยางแทจริง การ
พัฒนาองคกรรวมกัน ระบบสวัสดิการสังคมทองถิ่น การดูแลคนสวนใหญในชุมชน สวนดานความโปรงใสนั้นจะดูถึงการสราง
นวัตกรรมใหมของชุมชนทองถิ่นในแตละชุมชนเอง 
 
อยางไรก็ตาม อปท.ท่ีสงเขาประกวดแตไมเคยไดรับรางวัลใดเลยนั้น นาจะเปนปญหาเดียวท่ีเกิดขึ้นกับทุกอปท.ก็คือ การทํา
งานตามคําส่ังจนเคยชิน การคิดเองทําเองทําไดยาก เปนความคิดท่ียากท่ีจะแกไข ซึ่งเมื่อรัฐไดมีการกระจายอํานาจสู อปท.
แลว อปท.เองก็ยังคงหวงอํานาจหรือรวมอํานาจไวเพียงผูเดียวและมีอยูจํานวนมากใน อปท.ในประเทศไทย 
 
นอกจากนี้ ทางสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) และกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น (สถ.) ไดประกาศรายชื่อรางวัลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 
2550 ในวันท่ี 14 กันยายน 2550 โดยคณะกรรมการตัดสินไดแบงเปนประเภทการบริหารสวนจังหวัด ไดแก 
1.องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 2.องคการบริหารสวนจังหวัดนาน 3.องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสาคร 4.องคการ
บริหารสวนจังหวัดอางทอง  
 
สําหรับประเภทเทศบาล ไดรับรางวัลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจําป 2550 ไดแบง
เปน 5 ภาค รวม 34 รางวัล แบงเปน ภาคกลาง 8 รางวัล ไดแก 
1.เทศบาลนครนครปฐม 2.เทศบาลนครปากเกร็ด 3.เทศบาลนครสมุทรสาคร 4.เทศบาลเมืองเพชรบุรี 5.เทศบาลเมืองอางทอง 
6.เทศบาลตําบลบางนกแขวก 7.เทศบาลตําบลหันคา 8.เทศบาลตําบลหนองขาว ภาคเหนือ 8 รางวัล ไดแก1.เทศบาลนคร
พิษณโุลก 2.เทศบาลเมืองแมสอด 3.เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 4.เทศบาลตําบลชนแดน 5.เทศบาลตําบลบอแฮว 6.เทศบาล
ตําบลอมกอย 7.เทศบาลตําบลกงไกรลาศ 8.เทศบาลตําบลอุโมงค  
 
สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 รางวัล ไดแก  
1.เทศบาลนครอุดรธานี 2.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 3.เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 4.เทศบาลเมืองสกลนคร 5.เทศบาล
ตําบลดานซาย 6.เทศบาลตําบลทาตูม 7.เทศบาลตําบลพนา 8.เทศบาลตําบลเสิงสาง  
 
ภาคใต 6 รางวัล ไดแก 
1.เทศบาลนครยะลา 2.เทศบาลเมืองปตตานี 3.เทศบาลเมืองนราธิวาส 4.เทศบาลเมืองกระบี่ 5.เทศบาลเมอืงทาขาม 
6.เทศบาลตําบลกําแพง  
 
และภาคตะวันออก 4 รางวัล ไดแก  
1.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 2.เทศบาลเมืองตราด 3.เทศบาลเมืองศรีราชา 4.เทศบาลตําบลวังน้ําเย็น  
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