โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
๑. หลักการและเหตุผล
สำนั กงำนเลขำธิกำรสภำผู้ แทนรำษฎรได้ จัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งโครงกำรต่ำงๆ ได้สนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศเชิงบูรณำกำรทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพำะในระดับชุมชน กลุ่มเป้ำหมำยมีทั้งประชำชน
ทั่วไป และเยำวชนจำกทั่วประเทศ กำรจัดโครงกำรมีรูปแบบที่หลำกหลำยขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ของโครงกำร ทั้งนี้ สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรได้เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรมีส่วนร่วม
ของทุ ก ภำคส่ ว นในกำรพั ฒ นำประเทศ โดยกำรมี ส่ ว นร่ว มในกำรปฏิ รูป ทั้ งด้ ำนกำรเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั งคม
จึ งได้ จั ด โครงกำรประกวดนวั ต กรรมประชำธิ ป ไตยเพื่ อ พั ฒ นำประชำธิ ป ไตยเชิ ง คุ ณ ภำพ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำย
เป็ น นั ก เรี ย น/นั กศึ กษำ ครู /อำจำรย์ ในโรงเรี ย น/สถำนศึก ษำ และชุม ชน รวมทั้ งองค์กรอื่ น เพื่ อ เผยแพร่ควำมรู้
ด้ำนนวัตกรรมประชำธิปไตยแก่เยำวชน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป และส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมทุกภำคส่วนของสังคมในกำรพัฒนำประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ พร้อมทั้งสนับ สนุนกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรม
ประชำธิปไตยที่นำไปสู่กำรพัฒนำสังคมคุณภำพ
กำรจัดโครงกำรประกวดนวัตกรรมประชำธิปไตยเพื่อพัฒนำประชำธิปไตยเชิงคุณภำพได้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ที่ ๓ ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร (เสริมสร้ำงประชำรัฐและควำมเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชำธิป ไตยตำมแนวทำงปรัช ญำเศรษฐกิจ พอเพียง) ซึ่งรูปแบบของโครงกำรแบ่งเป็นกำรจัดกิจกรรม ๒ ครั้งที่
ต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย กิจกรรมที่ ๑ กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
ประชำธิป ไตยให้ กับ กลุ่ มเป้ ำหมำย กิจ กรรมที่ ๒ กำรจัด ประกวดนวัตกรรมประชำธิป ไตยหลั งจำกเสร็จสิ้ น กำร
ฝึกอบรม โดยทั้ง ๒ ครั้งเป็นกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงนักเรียน/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชน
ท้องถิ่น และองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดสังคมประชำธิปไตยอย่ำงมีคุณภำพ
กำรกำหนดให้ มีกำรจัด กิจกรรม ๒ ครั้งที่ ต่อเนื่ องกันนั้ น เนื่ องจำกนวัตกรรมประชำธิปไตยเป็ น
องค์ควำมรู้ใหม่ในสังคมไทย จึงมีควำมจำเป็นต้องให้ควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนทำงกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำร เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้องในกระบวนกำร รูปแบบ และวิถีประชำธิปไตย ซึ่งมีควำมสำคัญต่อ
กำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรมประชำธิปไตย โดยกลุ่มเป้ำหมำยจะได้รับทั้งองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนตำมหลั กเกณฑ์ ที่คณะกรรมกำรฯ กำหนด และสำมำรถน ำผลงำนมำขยำยผลเพื่อสร้ำงสั งคมที่มีคุณ ภำพ
ในโรงเรียน/สถำนศึกษำ รวมทั้งในชุมชนหรือระดับท้องถิ่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม นำไปสู่กำรพัฒ นำประชำธิปไตย
ที่ยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมประชำธิปไตยแก่เยำวชน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น
และประชำชนทั่วไป
๒. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ
๓. เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรมประชำธิปไตยที่นำไปสู่กำรพัฒนำสังคมคุณภำพ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

-๒๔. เป้าหมายโครงการ
เป้ำหมำยจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ประกอบด้วย
๑. กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ๒ วัน ๑ คืน กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย
เยำวชน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป จำนวน ๒๐๐ คน
๒. กำรจัดประกวดนวัตกรรมประชำธิปไตยระหว่ำงโรงเรียน/สถำนศึกษำ ชุมชน และ
องค์กรอื่น หลังจำกกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนกำรฝึกอบรม
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๖. วิธีการดาเนินงาน
๑. กำรจัดฝึกอบรม สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร ควำมรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมประชำธิปไตยเพื่อกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ
๒. กำรจัดประกวดผลงำนนวัตกรรมประชำธิปไตย
๗. งบประมาณ
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
๘. ผู้รับผิดชอบ
สำนักประชำสัมพันธ์ กลุ่มงำนเผยแพร่ประชำธิปไตยและกิจกรรมสภำผู้แทนรำษฎร
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
๒. กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมในการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ
๓. กลุ่มเป้าหมายได้รับการสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยที่นาไปสู่การพัฒนา
สังคมคุณภาพ
๑๐. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
จานวนที่กาหนด (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ คน)
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตย และสามารถนาเสนอ
ผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย (กลุ่มเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า ๑๖๐ คน สร้างผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตย
และนาเสนอต่อคณะกรรมการฯ ระหว่างสัมมนา)
- ร้ อ ยละ ๘๐ ของผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดนวั ต กรรมประชาธิ ป ไตยเป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของสังคมในการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

-๓๑๑. การติดตามและประเมินผล
- การสร้างผลงานนวัตกรรมประชาธิปไตยเข้าประกวดหลังจากผ่านการฝึกอบรม
- แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐)

