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สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถ่ิน 

 

โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจ าปี 2566 
 

 

หลักการและเหตุผล 
   

 สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาและ
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่น ด้วยการให้เด็กและเยาวชนด าเนินกิจกรรมที่มีความสร้างสรรค์และ
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตนในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุข  ด้านประเพณีวัฒนธรรม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยี ฯลฯ ตามศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของเด็กและเยาวชน  
  ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการนี้ คือ เด็กและเยาวชนได้เกิดจิตส านึกรักและพัฒนาถิ่น
ฐานบ้านเกิด อีกท้ังมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย
ให้ก้าวสืบไป 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกรักถิ่นฐาน และจิตสาธารณะในการท ากิจกรรมที่สร้าง
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนของตน 
 
 

คุณสมบัติของโครงการ 
1. เป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาในพ้ืนที่ที่ทีมเด็กและเยาวชนอาศัยอยู่ และทีมเด็กและเยาวชน

จะต้องเป็นผู้ด าเนินโครงการด้วยตนเอง 

2. เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)  
3. เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างเยาวชนและภาคส่วนต่าง ๆ โดยที่ทีมเด็กและ

เยาวชนจะต้องด าเนินโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือภาคส่วนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ 
  4. เป็นโครงการที่เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเกิดความยั่งยืน 

 5. เป็นโครงการที่มุ่งการเสริมสร้างความสามัคคี สันติสุข และสมานฉันท์ในชุมชน 

 6. เป็นโครงการที่สะท้อนถึงการมีจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น 

 
 

ประเภทโครงการ 
 1. การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 4. การเสริมสร้างสังคมสันติสุขและสมานฉันท์ 
 5. การเสริมสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา 
 6. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
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 7. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 8. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
 9. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  
 10. การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบริการสาธารณะ 
 11. การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
 12. อ่ืน ๆ  
 

ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
วันที่ ก าหนดการ 

ต.ค.-พ.ย.65 แต่งตั้งกรรมการก ากับโครงการ และจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 
ธ.ค.65 ประชุมกรรมการครั้งที่ 1 พิจารณารายละเอียดการรับสมัครโครงการปี 2566 

ธ.ค.65–15 ก.พ.66 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ทาง www.kpi.ac.th 
ก.พ.66 ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอโครงการ 

7 มี.ค.66 ประชุมกรรมการครั้งที่ 2 และประกาศผลทีมเด็กและเยาวชน (รอบแรก)  
ทางเพจ Facebook KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น 

13 มี.ค.66 ทีมเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) ส่งไฟล์ PowerPoint น าเสนอโครงการ
ตามหัวข้อที่สถาบันฯ ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาทาง e-mail: monrudee@kpi.ac.th 

15 มี.ค.66 
 

 ประชุมกรรมการครั้งที่ 3 ทีมเด็กและเยาวชนน าเสนอโครงการให้คณะกรรมการ
พิจารณาผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)  

 ประกาศผลทีมเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก (รอบสอง) ทางเพจ Facebook 
KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น และ ทาง www.kpi.ac.th  

30 มี.ค.- 2 เม.ย.66 
(4 วัน) 
onsite  

สถาบันพระปกเกล้า 

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (จัดกิจกรรม onsite สถาบันพระปกเกล้า) 
 ด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารโครงการ  
 รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
 การผลิตและสร้างสรรค์ Content เพ่ือประชาสัมพันธ์และสื่อสารผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ 
 ทีมเยาวชนน าเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) ต่อคณะกรรมการ 
 ประชุมกรรมการครั้งที่ 4 พิจารณาวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนการด าเนิน

โครงการจริงในพ้ืนที่ 

10 เม.ย.66 
ทีมเด็กและเยาวชนปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ และจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กับสถาบันฯ เพ่ือใช้ในการจัดท าสัญญา
สนับสนุนงบประมาณ 

เม.ย.-พ.ค.66 
สถาบันฯ จัดท าสัญญาสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานให้แก่ทีมเด็กและเยาวชน 
(สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/โครงการ) 

พ.ค.–ส.ค.66 ทีมเด็กและเยาวชนด าเนินโครงการ 
ก.ค.- ส.ค. 66 คณะกรรมการติดตามลงพื้นที่นิเทศโครงการ 
31 ส.ค. 66 ส่งมอบรายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ 
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วันที่ ก าหนดการ 

กันยายน 66 

 ทีมเด็กและเยาวชนน าเสนอผลการด าเนินโครงการ (1 วัน)  
 ประชุมกรรมการครั้งที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาผลการด าเนินโครงการ และ  
     ประกาศผล ทาง www.kpi.ac.th และ ทางเพจ Facebook KPI NEW GEN    
     สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น 
 พิธีมอบรางวัล KPI NEW GEN AWARD 2023 (จัดกิจกรรม online ผ่านระบบ  
     Zoom) 

 
คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ 

ทีมเด็กและเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. สมาชิกทีมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย  

 ทีมแกนน า คือ ทีมเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี โดยมีสมาชิกในทีม ซึ่งประกอบด้วย 
หัวหน้าทีม 1 คน และสมาชิก 4 คน (รวม 5 คน) และหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ ทีมแกนน าจะต้องเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถาบันพระปกเกล้า ณ กรุงเทพมหานคร  
ช่วงเดือน มีนาคม 66 (ถ้าไม่เข้าร่วมถือว่าสละสิทธิ์) 

 ทีมสนับสนุน คือ ทีมเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ด าเนินงานร่วมกับทีมแกนน าในพ้ืนที่                 
(ไม่จ ากัดจ านวนสมาชิกทีมสนับสนุน) 

2. เป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ 

3. ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะด าเนินโครงการ  โดยผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบการด าเนินโครงการและลงนามในแบบฟอร์มที่สถาบันฯ 
ก าหนด 

 
รูปแบบการสนับสนุน 

โครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามที่คณะกรรมการฯ ก าหนด  
แต่สูงสุดไม่เกินโครงการละ 50,000 บาท  ทั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาการให้ทุนฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 
ของสถาบันฯ  

หลักเกณฑ์การพิจารณา 

คณะกรรมการฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ ดังนี้ 

 เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 เป็นโครงการที่มุ่งแสดงให้เห็นถึงการสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างเด็กและเยาวชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ 
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 เป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาที่ก าหนด (พฤษภาคม- สิงหาคม 2566) 

 หากโครงการใดมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินโครงการ หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณร่วม
ในการด าเนินงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 ต้องไม่เป็นโครงการที่มีเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรม โดยไม่มีกิจกรรมต่อยอด 

 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ 100 คะแนน 
 

 
 
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์  โดยส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมด้วย
แบบแสดงความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทีมเยาวชน  ทั้งไฟล์ WORD และ PDF มาทาง 
www.kpi.ac.th  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  

 
 

25 คะแนน 25 คะแนน 

ระดับความเป็น
นวัตกรรม 

เป้าหมายและ
ผลกระทบของ

โครงการ 

โอกาสในการ                 
ขยายผล ความร่วมมือ 

 ความใหมแ่ละ
ความต่อเนื่อง 

 (15 คะแนน) 
ความสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

ในการจัดการ  
(5 คะแนน) 

 การเพ่ิมคุณค่า 
 และมูลค่า 

       (5 คะแนน) 

 

ระดับความยากของ
การจัดการปัญหา  
(10 คะแนน) 
ผลกระทบเชงิสังคม/ 
พื้นที่  
(10 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่มีความ
ชัดเจน/ วัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
(5 คะแนน) 

25 คะแนน 

ความยั่งยืนของ
โครงการ  
(15 คะแนน) 
ความสามารถใน
การขยายผล
โครงการ  
(10 คะแนน) 

25 คะแนน 

 การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาค
ส่วนอื่น ๆ 

(15 คะแนน) 
 การมีส่วนร่วม 
ของสมาชิกในทีม  
(10 คะแนน) 


