
สถาบันพระปกเกลา้
เป�ดรบัสมคัร

ทมีเยาวชนเขา้รว่มโครงการ 

KPI NEW GEN
 สรา้งสรรค์นวัตกรรมทอ้งถิ�น

KPI
ENG W

N

วทิยาลัยพฒันาการปกครองท้องถิ�น
สถาบนัพระปกเกล้า
www.kpi.ac.th

 

ที�ไหน?
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที�

www.kpi.ac.th

อย่างไร?
ตามมาดู

ในหน้าถัดไปกัน

เมื�อไหร่?
สมัครได้ตั�งแต่

วันนี� ถึง 15 ก.พ. 66
 



? เป็นโครงการที่เกีย่วเน่ืองกบัการพฒันาในพืน้ที่ที่ทีมเดก็และ
เยาวชนอาศยัอยู ่และทีมเดก็และเยาวชนจะตอ้งเป็นผูด้าํเนิน
โครงการด้วยตนเอง
เป็นโครงการที่สามารถดาํเนินการสาํเรจ็ภายในระยะเวลาที่
กาํหนด (พฤษภาคม - สงิหาคม 2566)
เป็นโครงการที่มุง่เสรมิสรา้งภาคคีวามร่วมมอืระหวา่งเยาวชน
และภาคส่วนตา่ง ๆ โดยที่ทีมเดก็และเยาวชนจะตอ้งดาํเนิน
โครงการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ/หรอืภาคส่วน
อ ืน่ ๆ ในพืน้ที่
เป็นโครงการที่เน้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ และเกดิความ
ย ั่งยนื
เป็นโครงการที่มุง่การเสรมิสรา้งความสามคัค ีสนัติสขุ และ
สมานฉนัท์ในชุมชน
เป็นโครงการที่สะท้อนถงึการมจีิตอาสาของเดก็และเยาวชนที่มี
ตอ่การปกครองท้องถิน่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

รับสมัคร ประกาศผลการ
คัดเลือก (รอบแรก)

ทีมเยาวชนที�ผ่าน
การคัดเลือก รอบแรก

ส่ง powerpoint

ทีมเยาวชนที�ผ่านการคัดเลือก
รอบแรกนําเสนอโครงการ
+ ประกาศผลการคัดเลือก

(รอบสุดท้าย)

ทีมเยาวชน
เขา้ร่วมอบรม

ที�สถาบันฯ
+จัดทําและส่งมอบ
โครงการสมบูรณ์

สถาบันฯ จัดทํา
สัญญาให้ทุน
ทีมเยาวชน

กันยายน 66

คณะกรรมการ
ลงพื�นที�ติดตาม
การดําเนินงาน
ของทีมเยาวชน

ทีมเยาวชน
ส่งมอบรายงาน
ผลการดําเนิน

โครงการ 
(ฉบับสมบูรณ์)

ทีมเยาวชนนําเสนอ
ผลการดําเนิน

โครงการ
+

30 มี.ค.
ถึง

2 เม.ย. 66

เม.ย. 66
พ.ค.-ส.ค. 66

ทีมเยาวชนดําเนิน
โครงการ และจัดทํา
รายงานการดําเนิน

โครงการ

ก.ค.-ส.ค. 6631 ส.ค. 66

เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชน
มจีติสํานึกรกัถ ิน่และจติสาธารณะ

เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้มา
มสีว่นรว่มในการดําเนินงานกบัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่

วตัถุประสงค์
ของโครงการ

เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และ
เยาวชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เก ีย่วกบัการปกครองทอ้งถ ิน่

โครงการ
ที�จะส่ง
เข้าประกวด
ต้องมีลักษณะอย่างไร

ปฏิทินกิจกรรมโครงการ
7 มี.ค. 66วนันี�-15 ก.พ. 66 13 มี.ค. 66 15 มี.ค. 66

คณะกรรมการ
พจิารณาตัดสินรางวลั
KPI NEW GEN
AWARD 2023 



โครงการที่ส่งเขา้ประกวด

อ ืน่ๆ

สมาชกิในทมีเดก็และเยาวชน ประกอบดว้ย
เป็นผูม้ภีูมลิําเนาหรอืสถานศกึษาอยูใ่นเขตพืน้ที ่             
ทีจ่ะดําเนินโครงการ
ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากองคก์ร                     
 ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ในพืน้ที ่                                
 ทีจ่ะดําเนินโครงการ

1.
2.

3.

ทีม KPI NEW GEN หน้าตาเป�นอยา่งไร

คอื ทมีเดก็และเยาวชน 
ทีม่อีายุระหวา่ง 12-18 ปี

สมาชกิในทมี ประกอบดว้ย 
หวัหน้าทมี 1 คน และสมาชกิ

4 คน 

ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัเร ือ่งใด

การเมอืงการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย
อนัมพีระมหากษตัรย์ิ

ทรงเป็นประมขุ

การเสรมิสรา้ง
ธรรมาภิบาล

การลดความเหลือ่มลา
ในสงัคม

 

การเสรมิสรา้ง
สงัคมสนัติสขุและ

สมานฉนัท์

การเสรมิสรา้ง
นวตักรรม

ด้านการศกึษา

การส่งเสรมิ
คณุภาพชวีติ 

การพฒันา
เศรษฐกจิชุมชน 

 

การอนรุกัษ์
ศลิปวฒันธรรม 

การอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ 

 สิง่แวดล้อม และ
พลงังาน

การใช้เทคโนโลยี
ในการพฒันา

บรกิารสาธารณะ

การพฒันา
ระบบสาธารณสขุ

ทมีเดก็และเยาวชนทีส่นใจสง่ใบสมคัรเขา้รว่มโครงการ จะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัน้ี

***โครงการทีผ่า่นการพิจารณาคดัเลอืก (รอบสุดทา้ย) 
ทมีแกนนําเยาวชน  "ตอ้งเขา้รว่มฝึกอบรม"  

กบัสถาบนัพระปกเกลา้

1.1 ทีมแกนนาํ* 
คอื ทมีเดก็และเยาวชน

ทีม่อีายุไมเ่กนิ 18 ปี ทีด่ําเนิน
งานรว่มกบัทมีแกนนําใน
พืน้ที ่(ไมจ่ํากดัจํานวน
สมาชกิทมีสนบัสนุน)

1.2 ทีมสนบัสนนุ



โครงการที�ผา่นการพิจารณา
จะได้รบัการสนับสนุนใดบ้าง
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สอบถาม
เพิ�มเตมิ

ผูส้นใจสามารถ 

"สมัครเข้าร่วมโครงการ" 
ผา่นระบบการรับสมัครออนไลน์ 

พร้อมส่งไฟล์ใบสมัครและเอกสารประกอบมาที� 
www.kpi.ac.th 

(ภายในวันที� 15 กุมภาพันธ์ 2566)

วทิยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ�น 
สถาบันพระปกเกล้า

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 
อาคารรัฐประศาสนภกัดี ชั�น 5 เลขที� 120 หมู ่3 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุง่สองห้อง เขตหลักสี�  กรุงเทพฯ 10210
www.kpi.ac.th

มนฤดี ทองกําพร้า 
02-141-9574

อตพิร แก้วเป�ย 
02-141-9567

 

ตดิตามข่าวสารได้ทาง
เพจ Facebook 

KPI NEW GEN 
สร้างสรรค์นวัตกรรม

ทอ้งถิ�น

โครงการที่ผา่น
เกณฑ์การพิจารณา

จะได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณ 

ไมเ่กนิโครงการละ 
50,000 บาท

ทีมแกนนาํได้สทิธิ์
เขา้ร่วมการอบรมที่

สถาบนัพระปกเกล้า 

สมัคร
อย่างไร

ได้รบั "เกยีรติบตัร" +
"โล่รางวลั"

KPI NEW GEN
 สรา้งสรรค์นวตักรรมท้องถิน่

สมัครร่วมโครงการ


