โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
__________________________
๑. หลักการและเหตุผล
นับ แต่ไ ด้ม ีก ารประกาศใช้ร ัฐ ธรรมนูญ ฉบับ แรก เมื ่อ วัน ที ่ ๑๐ ธัน วาคม ๒๔๗๕
ประเทศไทย ได้เปลี่ย นแปลงการปกครองประเทศจากสมบูร ณาญาสิท ธิร าชย์ม าเป็น การปกครอง
แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย
ผ่า นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีแ ละศาล ซึ่ ง รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐
ได้บัญ ญัติใ ห้มีส ภานิติบัญ ญัติแ ห่ง ชาติ ทาหน้า ที่ส ภาผู้แ ทนราษฎร วุฒิส ภา และรัฐสภา โดยสมาชิก
ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ จานวน ๒๕๐ คน โดยมีบทบาทอานาจหน้าที่
ในด้านการพิจารณากฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณี สาคัญ ๆ
เห็ นชอบให้บุคคลดารงตาแหน่ง และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญ บัญญั ติ จึงนับ ได้ว่าสภานิติบัญญั ติ
แห่งชาติ เป็น องค์กรที่มีความสาคัญ ระดับชาติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์
ของชาติ
ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติ ที่ดีแก่ผู้นาท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป
ได้เข้าใจอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เตรียมความพร้อมและปูพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิรูปและรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ บทบาทและอานาจหน้าที่
ของสภานิ ติบั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ ส่งเสริมให้ ผู้น าท้อ งถิ่น และประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมือ งและ
กิ จ กรรมของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ ส านั กงานเลขาธิ การวุ ฒิ สภา ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ส านั กงานเลขาธิ การ
สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ จึ ง เห็ น ควรจั ด ให้ มี โ ครงการเสริ ม สร้ า งความพร้ อ มแก่ ท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ต ร
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นานักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
บทบาทอานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๒ เพื่อให้ประธาน/รองประธาน/ประธานคณะกรรมาธิการ/สนช. ได้รับฟังความเห็น
และข้อเสนอแนะของผู้นาท้องถิ่น เพื่อนามาดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒.๓ เพื่ อสร้างเครือข่ ายเข้ มแข็ งภาคประชาชนในการร่วมกิ จกรรมทางการเมื องกั บ สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติและสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓. กลุม่ เป้าหมาย...

-๒๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ จานวนครั้งละ ๑๓๐ คน ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการนาความรู้ที่ได้รับ
ไปเผยแพร่ต่อยอด ขยายผลได้
๓.๒ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ คือ
- ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา/ครู กศน.
- สื่อมวลชน
- ทนายความ
- ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/ประธาน/สมาชิก)
- ผู้ปกครองท้องที่ (กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน)
- ศิลปินพื้นบ้าน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)/ผู้นาอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นา อช.)/
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัด
๔.๑ ผลผลิต (OUT PUT)
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง
๔.๒ ผลลัพธ์ (OUT COME)
๔.๒.๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการปกครอบในระบอบ
ประชาธิปไตย และบทบาทอานาจหน้าที่ของสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมือง
ในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น
๔.๒.๒ ประธาน/รองประธาน/ประธานคณะกรรมาธิการ/สมาชิกสภานิติบัญ ญั ติ
แห่งชาติ ได้รับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอ และนาข้อเสนอแนะของประชาชน เพื่อนามาดาเนินการตามบทบาท
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๔.๒.๓ สร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในกับกิจกรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔.๓ ตัวชี้วัดผลงาน
- ร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
- จานวนกิจกรรมการนาเอาความรู้ไปต่อยอด ขยายผล
๕. เนื้อหาวิชา...

-๓๕. เนื้อหาวิชาในโครงการ
ภาคเนื้อหาสาระประกอบด้วย
(๑) หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
(๒) บทบาทหน้าที่และอานาจของฝ่ายนิติบัญญัติ/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(๓) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ
(๔) ชีวิตกับการเมือง
(๕) สาระสาคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
(๖) วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(๗) พลเมืองและการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย
(๘) พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและศาสตร์พระราชา
(๙) การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
(๑๐) บุคลิกภาพและการพูดสาหรับผู้นา
(๑๑) เครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
(๑๒) ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม
๖.๑ รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรมที่
สร้างความเป็นประชาธิปไตย ความอิสระ และเสรีภาพในการเรียนรู้ และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
๖.๒ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบมี
ส่วนร่วม อาทิ
๖.๒.๑ การปาฐกถาพิเศษ โดย ประธาน/รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๒.๒ การบรรยาย โดย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๒.๓ การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรของสานักงานฯ/วิทยากรภายนอก
๖.๒.๔ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายกั บการเผยแพร่บ ทบาทอานาจหน้ าที่ ของฝ่าย
นิติบัญญัติ
๖.๒.๕ การเผยแพร่ช่องทางการติดต่อกับสานักงานฯ
๖.๒.๖ การประเมินผลการจัดโครงการ
๖.๓ แจกเอกสารเผยแพร่
๗. ระยะเวลา...

-๔-

๗. ระยะเวลา และสถานที่
จานวน ๓ วัน ๒ คืน
๘. ค่าใช้จ่าย
งบประมาณของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๙. การติดตามและประเมินผล
๙.๑ สร้างกิจกรรมให้ครบทุกภูมิภาค
๙.๒ การประเมิ น ผลเมื่ อ การฝึ ก อบรมเสร็ จ สิ้ น ลง จากผลผลิ ต ของการอบรมเพื่ อ วั ด
องค์ความรู้ที่ได้รับและความพึงพอใจจากโครงการฯ
๙.๓ การติ ด ต ามผล โดยการประเมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ลของโครงการว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมได้นาความรู้ไปขยายผลต่อไป
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๐.๒ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ กั บ ผู้ เข้ า ร่ ว ม
โครงการฯ และติดตามผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๐.๓ เกิ ด ความร่ว มมื อ การสร้างเครือ ข่ าย และการน าเอาความรู้ไปพั ฒ นาประยุ ก ต์
ลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่ ม งานเผยแพร่ ป ระชาธิ ป ไตยและกิ จ กรรมวุ ฒิ ส ภาภู มิ ภ าค ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
__________________________

