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โครงการให้ทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

เพ่ือการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(People’s Audit) ประจ าปี 2566 

 
1. หลักการเหตุผล 

สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดให้มีหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีเข้า
รับการอบรมมีความรู้ เจตคติและทักษะส าคัญ 4 ประการ คือ 1) การส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)  
อันน าไปสู่การสร้างจิตส านึกเรื่องความเป็นประชาธิปไตย และเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
ในประเทศไทยท่ีเหมาะสมกับบริบทของฝ่ายต่าง ๆ 2) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จนตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะ และการยกระดับการให้บริการ  
3) ส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge management) ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ 
และ 4) ผู้เข้ารับการอบรมท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินจะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการหรือ
รูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ได้อย่างเกิดผล ตลอดจนสามารถวางแผนสร้างการมีส่วนร่วมใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมจากหลักสูตรนี้ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีน าเอาความรู้เร่ือง People’s Audit ไปประยุกต์ใช้เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจัยส าคัญของการจะน า
ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิได้จริงนั้น ผู้ผ่านการอบรมจะต้องมีโอกาสได้ฝึก
ปฏิบัติจริงภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกันไปตามบทบาทและภาระหน้าท่ี  ด้วยเหตุนี้   สถาบัน
พระปกเกล้าจึงเห็นสมควรท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ท่ีผ่านอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว ได้มีโอกาสน าความรู้
ท่ีได้จากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้ในการท างานจริงได้อย่างเต็มท่ี โดยท่ีตระหนักดีว่าในการ
ด าเนินการจ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุน จึงได้จัดท าโครงการให้ทุนสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” (People’s 
Audit) ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อส่งเสริมการน าความรู้จากหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit) ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงตามภาระหน้าท่ี  
 2.2 เพ่ือเก็บรวบรวมผลการด าเนินโครงการเป็นตัวชี้วัดสัมฤทธิผลของการจัดหลักสูตรการ
ให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit)  
 2.3 เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติได้
จริง 

3. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 3.1 ผู้ท่ีผ่านหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit) ทุกรุ่น 

3.2 ผู้ ท่ีผ่านการอมรมเรื่องการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ท่ีสถาบันจัดการอบรมให้เฉพาะหน่วยงาน หรือเฉพาะโครงการ  

4. ลักษณะของโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน 
เป็นโครงการท่ีด าเนินกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายแบบมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้ความรู้

เทคนิค วิธีการ กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเรียนรู้จากหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (People’s Audit) อย่างชัดเจนและเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมายได้จริงโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และผลการด าเนินกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย 

5. เงื่อนไขการพิจารณาให้การสนับสนุนทุน 
5.1 ข้อเสนอโครงการสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ และผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการอย่างชัดเจน 
5.2 ข้อเสนอโครงการมีการระบอุย่างชัดเจนว่าจะใช้เทคนิค วิธีการหรือกระบวนการสร้าง

การมีส่วนร่วมแบบใด และอยู่ในขั้นตอนใดของกิจกรรม 
5.3 ข้อเสนอโครงการมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายกรณีทุนสนับสนุน

ของสถาบันพระปกเกล้า  
5.4 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมของโครงการมีความหลากหลายทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ 

และกลุ่มอาชีพ  
5.5 ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมไม่เกิน 6 เดือน และอยู่ในขอบเขตที่สถาบันก าหนด 
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5.6 ผู้รับทุนต้องด าเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีสถาบันก าหนด พร้อมท้ังจัดเก็บ
เอกสารค่าใช้จ่ายท่ีถูกต้องครบถ้วนและจัดท ารายงานการด าเนินโครงการส่งให้แก่สถาบันโดยไม่
ล่าช้า  
หมายเหตุ หากมีหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาบันต่าง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน 

และชุมชนในพื้นท่ีร่วมด าเนินการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

6. งบประมาณสนับสนุน  
สถาบันพระปกเกล้า โดยส านักวิจัยและพัฒนาให้การสนับสนุนทุนเพื่อการด าเนินกิจกรรม

ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อโครงการ โดยมีคณะกรรมการก ากับโครงการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
การยกระดับการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน(People’s Audit) ซึ่งสถาบันฯ 
เป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาให้ทุน ภายใต้ระเบียบของสถาบันพระปกเกล้า ผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ ถือเป็นท่ีสิ้นสุด 

7. วิธีการเสนอขอรับทุน 
เขียนข้อเสนอโครงการตามหลักการท่ัวไปและสอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อ 5 ส่งข้อเสนอ

โครงการมายังสถาบันพระปกเกล้า ตามช่องทางการติดต่อประสานงานกับสถาบันท่ีให้ไว้ในข้อ 8 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

8. ช่องทางการติดต่อประสานงานกับสถาบัน 
ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า (ทุน PA) 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (ด้านทิศใต้) 
เลขที ่120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2141-9609 (วลัยพร), 0-2141-9611 (วิศิษฎ) 
หมายเลขโทรสาร : 0-2143-8177 
e-mail: Walaiporn@kpi.ac.th, Wisit@kpi.ac.th 
 

mailto:Walaiporn@kpi.ac.th
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รายละเอียดข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

เพ่ือการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(People’s Audit) ประจ าปี 2566 

 
1. ชื่อโครงการ 
2. หลักการและเหตุผล 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ และกิจกรรมหรือผลลัพธ์ต่อเนื่องจากการ

ด าเนินโครงการ 
5. ระบุ เทคนิค วิธีการ หรือกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีจะใช้ด าเนินกิจกรรมใน

โครงการอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสม 
6. ระบุกลุ่มเป้าหมายท้ังเชิงพื้นท่ี/ เชิงปริมาณ/ เชิงคุณสมบัติ 
7. ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ รวมไม่เกิน 6 เดือน หรือโครงการต้องสามารถ

ด าเนินการเสร็จส้ินภายใน 15 สิงหาคม 2566 
8. ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของสถาบัน และจ านวนรวมของงบประมาณท่ีจะ

ขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน ท้ังนี้ ไม่เกิน 50,000 บาท  
หมายเหตุ หากเป็นโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานอื่น โปรดแยก
รายละเอียดเนื้อหาและค่าใช้จ่ายท่ีจะขอรับการสนับสนุนในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน 

9. ระบุรายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย  
- ประวัติโดยสังเขป  
- รุ่นหลักสูตร People’s Audit ท่ีเข้ารับการอบรม 
- สถานท่ีติดต่อและช่องทางการติดต่อประสานงาน 
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หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย 

สถาบันพระปกเกล้ามีระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการทุนสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมเพื่อการยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ
โครงการท่ีมีลักษณะการด าเนินการท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมีกรอบการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าเช่าสถานท่ี เคร่ืองเสียง ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อวัน 
2. วัสด-ุอุปรกณ์ ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง 
3. ค่าเอกสารประกอบการประชุม ไม่เกิน 50 บาท ต่อชุดต่อคน 
4. ค่าพาหนะเดินทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม เหมาจ่าย ไม่เกิน 100 บาท ต่อคนต่อวัน 
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

1) อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น ไม่เกิน 100 บาท ต่อคนต่อมื้อ 
2) อาหารว่างและเคร่ืองดื่ม รวมไม่เกิน 25 บาท ต่อคนต่อมื้อ 

6. ค่าท่ีพัก ก าหนดให้พักคู่ อัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อห้องต่อคืน (เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น) 
7. ค่าตอบแทนวิทยากร 

1) วิทยากรบรรยาย ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคนต่อวัน วันละไม่เกิน 3 คน 
2) วิทยากรกระบวนการ/กลุ่มย่อย ไม่เกิน 500 บาท ต่อคนต่อวัน วันละไม่เกิน 5 คน 

(วิทยากร 1 คน ต่อผู้เข้าร่วม 20 คน) 
8. ค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติงาน ไม่เกิน 400 บาท ต่อคนต่อวัน วันละไม่เกิน 3 คน 
9. ค่าจัดท าป้ายข้อความ/ ป้ายประชาสัมพันธ์ ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง (ตามความ

เหมาะสม) 
10. ค่าเงินรางวัล ของรางวัล ถ้วยรางวัล ใบประกาศ  ไม่อนุมัติ 
11. ค่าบริหารจัดการ ให้ส าหรับผู้บริหารโครงการไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณทุนท่ี

ได้รับการอนุมัติสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น ให้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการก ากับ

โครงการให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการยกระดับการบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (People’s Audit) ซึ่งสถาบันฯ เป็นผู้แต่งตั้ง พิจารณาเป็นรายกรณี 


