ที่ มพ.๒๕๖๕/อปท.๐2
เรื่อง

1 กันยายน ๒๕๖๕

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต” ประจำปี 2565
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการและแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ

จำนวน ๑ ชุด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญมากทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินการหนุนเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ดำเนินการ
จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ด้วยวิธีการสรรหา
คัดสรร ผู้นำท้องถิ่น ที่มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ
ดังนั้น คณะทำงานรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเชิญท่านส่งผลงาน
เข้ารับการพิจารณาคัดสรรเข้ารับรางวั ลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประเภทรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น/
ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น/สุดยอดผู้นำท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 รางวัลไทย
เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบคุณงามความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ โดยได้แนบรายละเอียดเอกสารมาพร้อมกับหนังสือ ฉบับนี้เพื่อให้ท่านพิจารณาส่งผลงานเข้ารับรางวัลต่อไป
สามารถติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https;//www.facebook.com/thaiaward
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา มูลนิธิเพื่อสังคมไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมโครงการ
หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรินทร สุธรรมซาว)
ผู้จัดการโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ประสานงาน : คุณวรินทร สุธรรมซาว โทร ๐๙๕-๖๑๔-๕๔๙๒
............................................................................................................................. .......................................................................
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เลขที่ ๑๓๗ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ๑๐๒๔๐
โทร ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๐ โทรสาร ๐-๒๓๗๙-๔๔๙๘-๙ ติดต่อสายด่วน โทร ๐๙๕-๖๑๔-๕๔๙๒ ID line : ๓๐๓๕๙๖๑
www.thaiaward.org หรือ https://www.facebook.com/thaiaward
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โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
กิจกรรมมอบรางวัลภายใต้สัญลักษณ์ รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต
โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทยและสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
..................................................................................
“การทำความดี” เป็นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีซึ่งจะต้องเกิดจากเจตนาที่ดี การทำความดีสามารถปฏิบัติได้ทั้งกาย วาจา
และใจ ซึ่งการทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่และพอกพูนขึ้นอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลัง ในการสร้างเสริมและสะสมความดีสำคัญยิ่งก็คือทุกคนใน
สังคมควรช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนให้กำลัง ใจคนดี และส่งเสริมให้มี “การตอบแทนคุณแผ่นดิน” มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์
ของแผ่นดิน ก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ
“แรงจูงใจ” (Motivation) เป็นอีกสาระสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ “การทำความดี” เกิดผลงานและ
กิจกรรมที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะแรงจูงใจเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความ
ต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
แรงจูงใจทำให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิ ดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สำคัญกับการเกิดพฤติกรรม
นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตรการบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือกำลังใจหรือการ
ทำให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญมากทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้ง
เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญปัญหาและอุปสรรค
หลากหลายประการ อาทิ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ปัญหาในพื้นที่ที่ยังแก้ไขไม่ได้ และสถานการณ์โลกที่ต้องเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ล้วนถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่
ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินการหนุนเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มอบ
รางวัลภายใต้สัญลักษณ์ “รางวัลไทย” เป็นสัญลักษณ์ของการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบคุณงามความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยวิธีการสรรหา คัดสรร ผู้นำท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี มีความสามารถ สามัคคี และสร้างสรรค์ เข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทยหวัง
ว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดการทำความดี และส่งเสริมคนดีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกทั้งเกิดการตอบแทนคุณแผ่นดินใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และให้กำลังใจ ต่อผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดหลักประโยชน์ของประชาชน
๓. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ การยกระดับมาตรฐานการทำงานของบุคลากร ในการเตรียมความพร้อมกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและได้กำลังใจ
๒. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และ
รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/เทศบาลตำบล/ องค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายก อบจ./ นายกเทศมนตรี / นายกอบต / ประธานสภา/ ปลัด และบุคคลที่ได้รับการคัดสรรจากผู้บริหาร
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ประเภทรางวัล
1. รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น
2. รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่น
3. รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่น
4. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
หลักเกณฑ์การพิจารณา
๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA : Local Performance Assessment ประจำปี ๒๕๖4
รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒. ผลงานการพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การชี้วัด “นวัตกรรมท้องถิ่น” คือ มีความร่วมมือหลาย
ภาคส่วน มีการดำเนินการอย่างครบวงจร มีการสร้างกฎกติการ่วมกัน มีวิธีการคิดใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ ที่สำคัญมีความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน
๓. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชน ยึดหลักการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล มี
การทำงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์กับส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
สาขาที่เปิดรับพิจารณา
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๒. การบริการประชาชน
๓. การบริการสาธารณะ
๔. การส่งเสริมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
๕. การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ๖. การส่งเสริมการเกษตร
๗. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๘. การบริหารจัดการทีด่ ี
๙. การส่งเสริมการศึกษา
๑๐. การบริหารจัดการขยะ
๑๑.การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
๑๓ การส่งเสริมประชาธิปไตย
๑๔. การบริหารจัดการน้ำ
๑๕. การส่งเสริมการอยูร่ ่วมกันอย่างสันติ ๑๖.การดูแลความมั่นคงและความปลอดภัย
๑๗. นวัตกรรมท้องถิ่นด้าน................................................................................................................
๑๘. สาขาอื่นๆ พิจารณาตามผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการ
ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการฯ
๑. จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพร้อมแนบโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
๒. รอหนังสือประกาศผลและเชิญเข้ารับรางวัลอย่างเป็นทางการ
๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔. ดำเนินการลงทะเบียนสนับสนุนโครงการฯ/การอบรมสัมมนาทางวิชาการ
๕. เข้าร่วมการอบรมสัมมนาและเข้ารับรางวัล ตามกำหนดการ
ตารางเวลาโครงการ
๑. การนำส่งเอกสารโครงการ ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึง 30 พฤศจิกายน 2565
๒. กำหนดการมอบรางวัล วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
๓. กำหนดการอบรมสัมมนา ทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารอบรม หลังจากที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้าน
กล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
การสนับสนุนโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
๑. ค่าลงทะเบียนสนับสนุนโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน รายการละ ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน) เพื่อนำมาบริหารจัดการโครงการ อาหารว่าง รูปภาพ ของที่ระลึก และรายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยนำไปดำเนินการ
โครงการรักษ์ชุมชนตอบแทนคุณแผ่นดินตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อสังคมไทยต่อไป
๒. ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักและค่าพาหนะในการเดินทาง ทางโครงการได้กำหนดให้มีการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการร่วมอบรมและส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานของรางวัล
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
๒. สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
ช่องทางการติดต่อโครงการ
• แสกน QR CODE
• ติดต่อ ID line 3035961
• ติดต่อ Email: sentangthai@hotmail.com
• ติดต่อ สายด่วน 095-6145492 คุณวรินทร สุธรรมซาว

ศูนย์ประสานงาน
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
เลขที่ 137 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์. 02-3794490 โทรสาร 02-3794498 สายด่วน 095-6145492 ID line 3035961
www.thaiaward.org / https://www.facebook.com/thaiaward

กำหนดการ
โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30-12.00 น.
ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ประธานพิธี : อยู่ในระหว่างตอบรับอย่างเป็นทางการ
--------------------------------------------เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป
เปิดรับคัดกรอง โควิด-19 และ Swab Antigen Test Kit
เวลา 08.00-09.00 น.
เปิดรับลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้ารับรางวัล ผู้ติดตาม
เวลา 09.00-09.30 น.
ผู้เข้ารับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติพร้อมในห้องพิธีการ
เวลา 09.45 น.
ประธานพิธีเข้าสู่ห้องพิธีการ
เวลา 09.45-12.00 น. เริ่มพิธีการมอบ รางวัลไทย..รางวัลเกียรติยศ..บนเส้นทางชีวิต
• คณะกรรมการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ห้องพิธีการ
• ประธานพิธี เข้าสู่ห้องพิธีการ
• ผู้จัดการโครงการ กล่าวต้อนรับประธานพิธี
• พิธีกรแนะนำคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
• ชมวีดีทัศน์ “พลังท้องถิ่น ขับเคลื่อนการเมืองเศรษฐกิจและสังคม”
• ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
• ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
• ประธานพิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565
• ประธานพิธีกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท
• ประธานพิธีรับมอบของที่ระลึกจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
• ตัวแทนผู้เข้ารับรางวัลกล่าวความนัยจากใจ และกล่าวขอบคุณ
• ประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทยกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปิดงาน
• ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
เวลา ๑๒.๐๐ น.
เสร็จสิ้นพิธีการ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
การแต่งกาย : การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว หรือ สีกากี
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แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประจำปี ๒๕๖5
ณ ห้องชัยพฤกษ์ ๒ หอประชุมกองทัพอากาศ(อาคารทองใหญ่) ถ.พหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
กำหนดการ วันศุกร์ ที่ 23 เดือน ธันวาคม 2565
...................................................................................
รางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น
รางวัล ผู้นำท้องถิน่ ดีเด่น
รางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น
รางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
สาขาที่ส่งพิจารณา (โปรดระบุสาขา มา ๑ สาขา)......................................................................................................................................

๑. ชื่อ/สกุล ผู้นำท้องถิ่น..........................................................................................................................................................................

ตำแหน่ง...............................................................................................ว/ด/ป เกิด.................................................อายุ.....................ปี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง..........................ปี เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อได้...........................................................................................
Email ……………………………………………………………………………………ID line…………………………………………………………………………….

๒. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............................................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่................หมู่..................ตำบล...........................................อำเภอ......................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์.........................................................โทรสาร................................................................
www ..................................................................................................................................................................................................
๓. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕64
หรือ ประจำปี 2565 รวม ๕ ด้านคิดเป็นร้อยละ................................................................................................................................
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ผลการประเมินได้ร้อยละ......................................................................................................................
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ผลการประเมินได้ร้อยละ......................................................................................
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ผลการประเมินได้ร้อยละ............................................................................................
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ผลการประเมินได้ร้อยละ..................................................................................................................
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ผลการประเมินได้ร้อยละ................................................................................................................................
4. รางวัลที่เคยได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน (ให้แนบหลักฐานโดยสังเขป)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. โครงการที่ภาคภูมิใจ 1 โครงการ โปรดระบุชื่อโครงการ รายละเอียดผลงานให้นำส่งทาง
email : sentangthai@hotmail.com หรือ ทางไปรษณีย์ หรือ ID line 3035961 วรินทร
ชื่อโครงการ ..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………
6. ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของผูร้ ับรางวัล..............................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (มือถือ)...........................................line id ………..……………….email..........................................................................
ลงชื่อ................................................................ผู้แจ้งความประสงค์
(
)
ตำแหน่ง..............................................................................................

