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โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
__________________________ 

๑. หลักการและเหตุผล 
 นับแต่ได้ม ีการประกาศใช้ร ัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื ่อว ันที ่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ 
ประเทศไทยได้เปลี ่ยนแปลงการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครอง     
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อ านาจอธิปไตย ซึ ่งเป็น 
ของปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและศาล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีรัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยบทเฉพาะกาล 
มาตรา ๒๖๙ มีสาระส าคัญคือในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก  จ านวน ๒๕๐ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยสมาชิกวุฒิสภา
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ มีบทบาทหน้าที่และอ านาจในด้านการ
พิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณีส าคัญ ๆ เห็นชอบ
ให้บุคคลด ารงต าแหน่ง และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงนับได้ว่าวุฒิสภาเป็นองค์กร 
ที่มีความส าคัญระดับชาติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป   
ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ส่งเสริมให้ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรม 
ของวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา และการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  ๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมกับวุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม ได้น าความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่ขยายผล 
ยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
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       ๒.๔  เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา การเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์
ยุคดิจิทัล 
 
 

๓. กลุม่เป้าหมาย... 
- ๒ - 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  การจัดโครงการในภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๓ จังหวัด ๆ ละ ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน ๑๒๐ คน ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยอด ขยาย
ผลได้ ประกอบด้วย   
   ๑) นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๔ คน 

   ๒) ผู้ปกครองท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) หรือสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) จ านวน ๔ คน 
   ๓) สื่อมวลชน ,อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ,  
ผู้ท าหน้าที่ประกาศเสียงตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จ านวน ๔ คน 
  ๔) ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) จ านวน ๔ คน 
   ๕) ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา/ครูสอนดนตรีและอาจารย์มหาวิทยาลัย/ครู/
บุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๖ คน 
   ๖) ผู้น า อสม. หรือ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพม.) จ านวน ๔ คน 
   ๗) ประธานและรองประธาน จากสภาเด็กและเยาวชน จ านวน ๔ คน 
   ๘) นักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน ๑๐ คน 
 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง 
 ๔.๑  ผลผลิต (OUT PUT) 
 จ านวนกลุ ่มเป ้าหมายที ่เข ้าร ่วม โครงการเสร ิมสร ้างความพร ้อมแก่ท ้องถิ ่น 
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู ้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ในแต่ละครั ้งไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๒  ผลลัพธ์ (OUT COME) 

 ๔.๒.๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาภายใต้บริบท
ของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น 
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 ๔.๒.๒ เครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมกับวุฒิสภาและส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 ๔.๒.๓ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ได้น าความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจ
ของวุฒิสภา การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่
ขยายผลยังชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 

 ๔.๓ ผลส าเร็จ 
 ๔.๓.๑ มิติด้านประสิทธิภาพ 
   ๑) จ านวนครั้งที่จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 

“กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
 

๒) จ านวน... 
 

- ๓ - 
 
  ๒) จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๓) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔.๓.๒ มิติด้านประสิทธิผล 

           ๑) กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และอ านาจของวุฒิสภา ภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  และการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

          ๒) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” มีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
การจัดโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ 

 ๔.๓.๓ มิติด้านผลกระทบ 
          กลุ่มเป้าหมาย น าความรู้ที่ได้รับไปจากโครงการฯ ไปเผยแพร่ต่อชุมชนและ

หน่วยงานอื่น ๆ ในพ้ืนที่ 
 ๔.๔ เป้าหมาย 

 ๔.๔ .๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของวุฒิสภา ภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน และการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
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   ๔.๔.๒ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ (ค่าเป้าหมาย
ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

  ๔.๔.๓ ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยอยู่ใน
ระดับที่ ๔ การเข้ามามีความร่วมมือ (ค่าเป้าหมายก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  
 
๕. กิจกรรมการด าเนินการ 
  ๕.๑ การฝึกอบรม แบ่งเป็น  
 ๑) การก าหนดรูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กิจกรรม
การฝึกอบรมที่สร้างความเป็นประชาธิปไตย ความอิสระ และเสรีภาพในการเรียนรู้ และส่งเสริม  
การแสดงความคิดเห็น 
 ๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม
แบบมีส่วนร่วม อาทิ  
         ๒.๑) การปาฐกถาพิเศษ โดย ประธาน/รองประธานวุฒิสภา 

  ๒.๒) การบรรยาย เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

๒.๓) การบรรยาย... 
- ๔ - 

 

        ๒.๓) การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ รัฐสภา 
ของประชาชน ระบบงานรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา  การน า เสนอส าหรับ 
ผู้น านักประชาธิปไตย และการใช้สื่อยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรของส านักงานฯ/วิทยากร
ภายนอก 
         ๒.๔) กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ และผลงาน 
ของวุฒิสภา 
         ๒.๕) การเผยแพร่ช่องทางการติดต่อกับส านักงานฯ 
         ๒.๖) การประเมินผลการจัดโครงการ 
 ๓) การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของวุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

๕.๒ การก าหนดเน้ือหาวิชาในโครงการ ภาคเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 
             ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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         ๒) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
            ๓) รัฐสภาของประชาชน 

       ๔) ระบบงานรัฐสภา  
        ๕) บทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
       ๖) การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ๗) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
       ๘) การน าเสนอส าหรับผู้นักประชาธิปไตย 
        ๙) การใชส้ื่อยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดย วิทยากรภายนอก 

         ๑๐) แนวทางการเผยแพร่ต่อยอด ขยายผลของเครือข่ายวุฒิสภา    
 

๖.  ระยะเวลา และสถานที่ 
 การจัดโครงการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ก าหนดจัดโครงการในภูมิภาคต่าง ๆ จ านวน ๒ 
ครั้ง จ านวนครั้งละ ๓ วัน ๒ คืน  
 
๗. ค่าใช้จ่าย 
  งบประมาณของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา   

 
๘. การติดตามและประเมินผล 

๘.๑   สร้างกิจกรรมให้ครบทุกภูมิภาค 
 ๘.๒  การประเมินผลเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง จากผลผลิตของการอบรมเพ่ือวัด  
องค์ความรู้ที่ได้รับและความพึงพอใจจากโครงการฯ  

๘.๓ การติดตาม... 
- ๕ - 

 
 ๘.๓  การติดตามผลโดยการประเมินประสิทธิผลของโครงการว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ได้น าความรู้ไปขยายผลต่อไป 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค  ส านักประชาสัมพันธ์  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

__________________________ 


