สานักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ - ๑๖ โทรสาร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๗

รัฐสภาจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒
เตรียมเปิดเวทีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพบปะกับเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจับมือองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
พร้อมชู “Smart Citizen” ในการสร้าง “Smart City” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสานักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและ
กิ จกรรมสภาผู้ แทนราษฎรเตรี ยมจั ด โครงการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นความเป็ นพลเมื องของเยาวชนในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจาปี ๒๕๖๒
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของเยาวชนตามรัฐธรรมนูญ”
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของเยำวชน
ในกำรพัฒนำประเทศ จึงได้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมยุวชนประชำธิปไตย มำตั้งแต่พุทธศักรำช ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันซึ่งมี
จำนวนเยำวชนที่จบหลักสูตรกำรฝึกอบรมมำกกว่ำ ๕,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ยุวชนประชำธิปไตย
ได้มีกำรรวมตัวกันในรูปของคณะกรรมกำรในแต่ละภูมิภำค เพื่อเป็นกลไกของสำนักงำนฯ ในกำรประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำย
และทำงำนร่วมกับหน่วยงำน และองค์กรต่ำง ๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งได้นำ
ควำมรู้ควำมเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตยตำมวิถีรัฐธรรมนูญไปเผยแพร่ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง ในรูปแบบ
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ และหำแนวทำงกำรพัฒนำ
ขยำยผลสร้ำงเครือข่ำยด้ำนประชำธิปไตยร่วมกัน ในรูปแบบพี่สอนน้อง จนเกิดเป็นทักษะ และองค์ควำมรู้ที่สำมำรถ
นำไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตลอดจนยุวชนประชำธิปไตยได้มีโอกำสสร้ำงควำมสัมพันธ์ สำมัคคี เกิด
กำรเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยที่มีควำมเข้มแข็ง สำนักงำนฯ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อกำรสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๖๒ ได้จัดกิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมือง จำนวน ๔
ภูมิภำค ภูมิภำคละ ๑ ครั้ง ครั้งละ ๑๓๐ คน โดยได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จใน ๓ ภูมิภำค คือ ภำคกลำง ณ จังหวัดเพชรบุรี
ภำคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ ภำคเหนือ ณ จังหวัดแพร่ ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๗ กรกฎำคม ๒๕๖๒ และจะจัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎำคม
๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดเป็นภูมิภำคที่ ๔ โดยกิจกรรมฯในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งกำรบรรยำย
ให้ควำมรู้ กำรเสวนำ กำรแบ่งกลุ่มระดมสมอง กำรเลือกตั้งประธำนยุวชนประชำธิปไตย ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนกำร
ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยมุ่งประเด็น “รวมพลังยุวชนประชาธิปไตย
รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจสร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของสถำบันนิติบัญญัติ และ
เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนของประเทศได้มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนประเทศกับสถำบันนิติบัญญัติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำว
มุ่งเน้นควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และแผนพัฒนำจังหวัด
ซึ่งกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆในจังหวัดขอนแก่น อำทิ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เทศบำลนครขอนแก่น หอกำรค้ำจังหวัดขอนแก่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนำเมือง (เคเคทีที) จำกัด

-๒ในโอกำสนี้ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดขอนแก่น นักวิช ำกำร ภำครัฐ เอกชน และประชำ
สัง คมจะได้ร่วมเวทีเสวนำ กำรพบปะพูดคุยกับยุวชนประชำธิปไตย ในวันที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอวำนี
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่ น ในประเด็นสำคัญ คือ กำรเสวนำ เรื่อง “ยุวชน
ประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่า ยนิติบัญญัติ ” และกำรเสวนำเรื่อง “ขอนแก่น Model สร้าง
Smart City ด้วย Smart Citizen” ดังนี้
กำรเสวนำ เรื่อง “ยุวชนประชาธิปไตยกับการสนับสนุนภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ” เวลำ ๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ นำฬิกำ โดย
- นายเอกราช ช่างเหลา สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบบัญชีรำยชื่อพรรคพลังประชำรัฐ
- นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๘ พรรคเพื่อไทย
- รองศาสตราจารย์ สถาพร เริงธรรม ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) เวลำ ๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ นำฬิกำ ในแนวคิด “รวมพลังยุวชน
ประชาธิปไตย รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจสร้าง Smart City เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีวิทยำกร ดังนี้
- นายฐิตินันท์ แสงนาค สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๑ พรรคอนำคตใหม่
- นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวัดขอนแก่น เขต ๘ พรรคเพื่อไทย
- นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบริษัท ขอนแก่นพัฒนำเมือง (เคเคทีที) จำกัด
- นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นำยกเทศมนตรีนครขอนแก่น
- นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งทั้งสองกิจกรรม นำยพงศธร งำมพิลำ ยุวชนประชำธิปไตยรุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ จังหวัดบึงกำฬ จะเป็นผู้ดำเนิน
รำยกำร ทั้งนี้ ในกิจกรรม CSR จะมีองค์กรเครือข่ำยร่วมจัดบูธ ต่ำงๆ จำนวน ๕ บูธ ดังนี้ ๑) Smart Citizen โดย
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร และยุวชนประชำธิปไตย ออกบูธให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทอำนำจหน้ำที่ของ
รัฐสภำ หน้ำที่ของพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย ๒) Smart Education โดย มหำวิทยำลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์กำร
นักศึกษำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ออกบูธ นิทรรศกำร ให้คำปรึกษำในด้ำนกำรศึกษำกำรพัฒนำชุมชน ๓) Smart
Mobility & Smart Environment โดย บริษัทขอนแก่นพัฒนำเมือง (เคเคทีที) จำกัด ออกบูธนิทรรศกำรกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศบูรณำกำรระบบคมนำคมขนส่งเพื่อควำมยั่งยืน ประหยัดพลังงำนและรักษำ
สิ่งแวดล้อม ๔) Smart Economy โดย หอกำรค้ำจังหวัดขอนแก่น ออกบูธและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรสร้ำงอำชีพ
กำรใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม ช่องทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำกำรลงทุนในอนุลุ่มแม่น้ำโขงและประชำคมอำเซียน ๕) Smart Living
โดย เทศบำลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ออกบูธและนิทรรศกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และกำรแสดงผลงำน
“อำสำสมำร์ท” ที่ได้รับรำงวัลนวัตกรรมระดับ “ดีมำก”จำกกำรประกวดนวัตกรรมประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ ปี ๒๕๖๐ ซึ่ง
จัดโดยสำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร
ภำยหลังกำรจัดกิจกรรมทั้ง ๔ ภูมิภำคเสร็จสิ้น สำนักงำนฯจะได้มีกำรถอดบทเรียนกำรเสริมสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองผ่ำนทำงสื่อบุคคล สื่อกิจกรรมที่ดำเนินกำรร่วมกับยุวชนประชำธิปไตย กำรวิเครำะห์ผลสัมฤทธิ์ของกำรขยำย
เครือข่ำยของยุวชนประชำธิปไตยในชุมชน พื้นที่จังหวัดและภูมิภำคของตนเอง โดยกำรจัดกิจกรรมแต่ละครั้งได้มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจำกกำรสังเกตกำรณ์ กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่จำกองค์กรเครือข่ำยต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ
เอกชน ประชำสังคม ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวจะทำให้สำนักงำนฯได้นำมำปรับปรุงกำรทำงำน และกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ในด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมพลเมืองได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับสังคมไทยต่อไป
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