
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย  
          เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ย่ังยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเอกลักษณ์  มีชัย  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน   
ระยะเวลาดำเนินการ   มกราคม – มีนาคม 2564  
งบประมาณ   4,500  บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 
1. หลักการและเหตุผล  
 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิป ไตยเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยั ่งยืน กิจกรรายุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖4 เป็นการดำเนินงานของสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในกิจกรรมซึ่งให้
ความสำคัญในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ความเป็นพลเมืองดี สื่อประชาธิปไตย ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคประสบ
การโดยหลักสูตรได้กำหนดให้ศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งสามารถ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลัง
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษา อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี จาก
ทุกสังกัด โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่ อเยาวชนใน
สถาบันการศึกษาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของรัฐสภาต่อไป  
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน      
ยุวชนประชาธิปไตยระดับจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของ
เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖
4 ขึ้น เพื่อดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖4 เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่
ไดก้ำหนดไว้ 
 
2. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพื่อคัดเลือกตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม 
ของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 

๓.๒ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยโดยสามารถ 
น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางประชาธิปไตย 

๓.๓ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมขุและกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 



3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  3.๑ เชิงปริมาณ  
          นักเรียนและนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  3.๒  เชิงคุณภาพ 
         นักเรียนและนักศึกษา ที ่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ  
และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทน 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รุ่นและสำรอง 2 คน รวม 4 คน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 4 คน รวม 8 คน 
 
4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

1.วางแผนและจัดทำโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น
พลเมืองของเยาวชน 
ในระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน  
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย  
ประจำปี ๒๕๖4 
 
 

- - - - นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

2.ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานทาง
การศึกษา แจ้งสถานศึกษาใน
สังกัดและพิจารณาคัดเลือก
ตัวแทน และจัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้า
ร่วมการพิจารณาคัดเลือกในระดับ
จังหวัด 

- - - - นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
กลุ่มลูกเสือ 
ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน 3.ดำเนินการคัดเลือกตัวแทน

สถานศึกษาเอกชนจังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน ๒ คน และ
จัดส่งรายชื่อเพ่ือเข้าร่วมการ
พิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัด 

- 1,725.00 - - 

4.ดำเนินการคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ รุน่ ๆ 
ละ ๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- 2,400.00 - - 

5.สรุปผล/รายงานผล - 375.00 - - 



 
5.  พื้นที่เป้าหมาย 
  5.๑  หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 5.๒  สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 
6.  งบประมาณ 
 6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,500- บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 6.๒ แหล่งงบประมาณ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                          งบประมาณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

          6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 
 

 



กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้

งบประมาณ  
(ระบุไตร

มาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ ๑  
พิจารณาคัดเลือกตัวแทน  
ระดับสถานศึกษา สังกัด สช. 
รายการงบประมาณ 
(๑)  อาหารกลางวัน 
     (15 คน x 1 มื้อ x 80 
บาท) 
(2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (15 คน x 1 มื้อ x 35 
บาท) 

 
 
 
 
 

1,200.00 
 

525.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

 
1,200.00 

 
525.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 1,725.00 - 1,725.00 - 
กิจกรรมที่ 2  
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนระดับ
จังหวัด จากสถานศึกษาทุกสังกัด  
รายการงบประมาณ 
(๑) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (16 คน x 2 มื้อ x 35 
บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน 
     (16 คน x 1 มื้อ x 80 
บาท) 
(3) ค่าวัสดุ 

 
 
 
 

 
1,120.00 

 
1,280.00 

375.00 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 

1,120.00 
 

1,280.00 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 

375.00 

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 2,775.00 - 2,400.00 375.00 
กิจกรรมที่ ๓  
สรุปผล รายงานผล 

- - - - 
 

ไตรมาสที่ 2 
รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,500.00 - 4,125.00 375.00  
 

 
7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 นักเรียน นักศึกษา อาจไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกได้ เนื ่องจากมี
ระยะเวลากระชั้นชิด 
  7.1.2  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้นักเรียน นักศึกษา     
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 



 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 
 จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของศูนย์ปฏิบัติการโควิด
จังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

๕.๑ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

๕.๒ นักเรียนและนักศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถแสดงให้เห็นถึงการนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๕.๓ นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๓.๑ นักเรียนและนักศึกษา ได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๑๓.๒ นักเรียนและนักศึกษา ได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย  
โดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ 

 ๑๓.๓ นักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษาทุกแห่งได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบัน 
นิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 
 


