
แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัโครงการฯ 
 

๑. โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น า      
นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

 
 
 

เตรียมการ... 

ขออนุมัติเห็นชอบให้จัดโครงการฯ ตามแผนประจ าป ี๒๕๖๒ จากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
- เลขาธกิารวุฒิสภา 
- รองประธานวุฒิสภา คนทีห่นึ่ง ในฐานะผู้ดแูลก ากับส านักประชาสมัพันธ์ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 

โครงการเสริมสรา้งความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลักสตูร “กระบวนการเสริมสรา้งผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีสว่นร่วม” 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 

จัดท าแผนการด าเนินการจดัโครงการฯ ในทุกภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑. รายละเอียดโครงการฯ 
๒. ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เข้ารว่มกิจกรรม (กลุม่เปา้หมาย) ตามแผนการจดัโครงการฯ 
๓. ร่างก าหนดการ 
๔. เนื้อหาในการจัดโครงการฯ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 

ขออนุมัติการจดัโครงการฯ จากเลขาธิการวุฒสิภา 
การขออนมุัติการจดัโครงการฯ จะมีการขออนมุัติในแตล่ะครั้ง 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่าง... 

เตรียมการด าเนินการโครงการฯ 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการฯ/ขอใช้รถ/ประชาสัมพันธ์โครงการฯ แต่ละครัง้ 
- ท าหนังสอืถึงหนว่ยงานภายในและภายนอก ทีเ่กี่ยวข้อง เชน่ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร หนว่ยงานพันธมิตรที่ส านักงานฯ ใหอ้ านาจในการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นตน้ 
- ประชาสมัพันธก์ารจดัโครงการฯ ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น รายการวิทยุ สือ่โซเชียล เป็นตน้ 

 (ผู้รับผดิชอบ: กลุม่งานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค ส านักประชาสมัพันธ์) 

กลไกการมสี่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
  ๑) ส านกังานฯ ท าหนังสอืขอความอนุเคราะห์ถงึหน่วยงานพันธมติร เพ่ือให้อ านาจในการคดัเลอืก/    
      สรรหาบคุคลตามคุณสมบัติที่ส านักงานฯ ก าหนดไว้เข้าร่วมโครงการฯ 
  ๒) ให้หน่วยงานพันธมติร ส่งรายชื่อบุคคลทีต่รงตามคณุสมบัต ิกลับมายังส านักงานฯ 
  ๓) ส านกังานฯ ตดิต่อประสานงานไปยังบคุคลที่หน่วยงานพันธมติรส่งรายชื่อมายังส านักงานฯ  
      เพื่อยืนยันการเข้ารว่มโครงการฯ 
  ๔) ในระหว่างการจดัโครงการฯ กลุม่เป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย จะได้รับความรู้ในเนือ้หารายวิชา 
      ต่าง ๆ รวมทัง้มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม การแสดงความคิดเหน็ ขอ้ค าถาม ข้อร้องเรียน และอืน่ ๆ 
  ๕) กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัการรับรูข้่าวสารทางด้านการเมืองของวฒุิสภา 
      และอื่น ๆ ผ่านทางแบบสอบถาม 
   

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ ์
   หนว่ยงานพันธมิตร และกลุ่มเปา้หมาย) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างการด าเนินการโครงการฯ 
- ถ่ายทอดเสียงพิธีเปดิการจดัโครงการฯ ทางสถานีวิทยรุัฐสภา / ถ่ายทอดสด IPTV 
(ผู้รับผิดชอบ: สถานีวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนร์ัฐสภา / ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
- ด าเนนิงานตามก าหนดการโครงการฯ 
- จัดท าอินโฟกราฟิก 

 (ผู้รับผดิชอบ: กลุม่งานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค ส านักประชาสมัพันธ์) 
 

หลังการด าเนินการโครงการฯ 
- จัดท าหนังสือขอบคุณ 
- สรปุผลและประเมนิผลโครงการฯ 
- สรปุรายงานคา่ใช้จ่ายโครงการฯ 
- น าภาพและข้อมูลผู้ผ่านการอบรม ลงในโฮมเพจผู้น านกัประชาธปิไตย 
- จัดสง่ท าเนียบรุน่ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 



ตัวอยา่ง ภาพและข้อมลูผูผ้่านการอบรม ลงในโฮมเพจผู้น านักประชาธิปไตย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจดัโครงการ 
 

๒. โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอ านาจของ
ฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ขออนุมัติเห็นชอบให้จัดโครงการฯ และอนุมตัิค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ 
ตามแผนประจ าปี ๒๕๖๒ จากเลขาธิการวุฒสิภา 

 การขออนมุัติการจดัโครงการฯ จะมกีารขออนุมตัิในแตล่ะครั้ง 
 (ผู้รับผดิชอบ: กลุม่งานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค ส านักประชาสมัพันธ์) 

 

โครงการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของฝ่ายนติิบัญญัตสิู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ าลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก 
(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 

 

จัดท าแผนการด าเนินการจดัโครงการฯ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๖๒ 
๑. รายละเอียดโครงการฯ 
๒. ก าหนดคุณสมบตัิของผู้เข้ารว่มกิจกรรม (กลุม่เปา้หมาย) ตามแผนการจดัโครงการฯ 
๓. เนื้อหาในการจัดโครงการฯ 
๔. ร่างก าหนดการ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 

ท าหนังสือเรยีนเชิญสถาบนัการศกึษาทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค เขา้ร่วมโครงการฯ 
๑) สถาบันการศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมรัฐสภา 
๒) สถาบันการศึกษาที่ลงนามบันทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรูเ้กี่ยวกับระบบ 
    รัฐสภา และการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัรยิ์ทรงเปน็ประมขุ         
    กับส านักงานฯ 
๓) สถาบันการศึกษาที่สนใจ จากการประชาสมัพันธผ์่านช่องทางต่าง ๆ เชน่ รายการวิทยุ สื่อโซเชียล เปน็ต้น 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 

เตรียมการ... 



 

 

ระหวา่งการด าเนินการโครงการฯ 
- ด าเนนิการตามก าหนดการโครงการฯ 
- ถ่ายทอดสดการจัดโครงการฯ ผา่นทาง เฟสบุค๊ 
- จัดท าอินโฟกราฟิก เพ่ือเผยแพร่ช่องทางสื่อโซเชียล 

 (ผู้รับผดิชอบ: กลุม่งานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค ส านักประชาสมัพันธ์) 
 

หลังการด าเนินการโครงการฯ 
- สรปุผลและประเมนิผลโครงการฯ 
- สรปุรายงานคา่ใช้จ่ายโครงการฯ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 

เตรียมการด าเนินการโครงการฯ 
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการฯ / ขอใช้รถตู้ส านักงานฯ 
- ประชาสมัพันธโ์ครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายการวิทย ุสื่อโซเชียล เปน็ตน้ 
- ท าหนังสอืถึงหนว่ยงานภายใน/ภายนอก ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักการคลงัและงบประมาณ 
สถาบนัการศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ให้ส านักงานฯ เขา้ไปจดัโครงการฯ 
- ประสานกลุ่มเป้าหมาย/ผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย (สถาบนัการศึกษา) เพื่อก าหนด วนั เวลา และสถานที่ในการ
จัดโครงการฯ 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 

กลไกการเขา้มามีสว่นร่วมในการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 
๑) กลุม่เป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียแจง้ความประสงคข์อเขา้ร่วมโครงการฯ โดยแจ้งวัน ช่วงเวลา  
    (เช้า/บา่ย) ที่ประสงค์จะให้ส านักงานฯ เข้าไปจดัโครงการฯ ในสถาบันการศกึษา 
๒) ในระหว่างการจดัโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย จะได้รบัความรู้ในเนื้อหารายวิชา 
    ต่าง ๆ รวมทัง้มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมบทบาทสมมต ิการแสดงความคดิเหน็ และข้อค าถาม 
๓) กลุม่เป้าหมาย/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย ใหข้้อมูลเกี่ยวกับการรบัรู้ขา่วสารทางด้านการเมืองของวฒุิสภา 
    และอื่น ๆ ผ่านทางแบบสอบถาม 
 

(ผู้รับผิดชอบ: กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธปิไตยและกิจกรรมวฒุิสภาภูมิภาค ส านักประชาสัมพันธ์) 
 



ตัวอยา่ง ถา่ยทอดสดการจดัโครงการฯ ผ่านทาง เฟสบุ๊ค 
 

 
 
 
 

ตัวอยา่ง อินโฟกราฟิกเผยแพร่ช่องทางสื่อโซเชยีล 
 
 

 


