รายละเอียดการประสานงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจาปี ๒๕๖๓
ณ สถาบันวิชาการทีโอที อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
--------------------------------------------๑. รายละเอียดการประสานงาน
๑.๑) ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจาปี ๒๕๖๓” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรื อผู้แทน เป็นประธานกรรมการ และมี
กรรมการอื่น ประกอบด้วย
- หัวหน้าสานักงานจังหวัด หรือผู้แทน
เป็นรองประธานกรรมการ
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือผู้แทน เป็นรองประธานกรรมการ
- ประชาสัมพันธ์จังหวัด หรือผู้แทน
เป็นกรรมการ
- ผู้แทนสถาบันระดับอุดมศึกษา
เป็นกรรมการ
- ผู้แทนอาชีวศึกษาจังหวัด
เป็นกรรมการ
- ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นกรรมการ
- ผู้แทนหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรรมการ
- เจ้าหน้าทีส่ านักงานจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอานาจหน้าที่ดาเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลื อกเยาวชนจาก
สถานศึกษาในจังหวัด ของท่าน เพื่อเป็ นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจาปี ๒๕๖๓
จานวน ๒ รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ ๑ คัดเลือกตัวจริง ๒ คน และตัวสารอง ๕ คน (อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน ๒๕๖3)
รุ่นที่ ๒ คัดเลือกตัวจริง ๒ คน และตัวสารอง ๕ คน (อบรมระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน ๒๕๖3)
๑.๒) โปรดมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานจั งหวั ดผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ กรรมการและเลขานุ การปฏิ บั ติ หน้ าที่
ประสานงานในรายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย โดยมีผู้รับผิดชอบ
แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้
- ภาคเหนือ นางบงกช สุคันธมาลย์, ว่าที่ร้อยตรีเลิศพิพัฒน์ รุจิปัญญา
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวชญาดา วิชัยดิษฐ, นางสาวณชิชา ณัฐณิชากิจ
- ภาคกลาง นางสุประวีณ์ มีมา วชิรไตรภพ, นางสาวเบ็ญจวรรณ ดาวเรือง
- ภาคใต้ นายชยพล ยืนยง, นางสาววันสิริ อินทนิน
ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ประสานงาน
ไปยั ง ส านั กงานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร ส านั กประชาสั มพั นธ์ กลุ่ มงานเผยแพร่ ประชาธิ ปไตยและกิ จกรรม
สภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๑๖, ๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๗
๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี
ระดับการศึกษา
- กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งภาครัฐ และเอกชน
- ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

-๒–
คุณสมบัติ
๑. มีป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามสนใจในการเข้าร่ว มกิจ กรรมต่ าง ๆ ของสถาบั น การศึก ษา หรือ
หน่วยงานอื่น โดยมีภาวะผู้นา อาทิ ประธานโรงเรียน/ ประธานชมรม/ ประธานนิสิต นักศึกษา/ กรรมการ
๒. มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า มีความสนใจในเรื่องของการทาประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม
รวมทั้งสนใจในการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
๓. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสา
๔. สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อ และโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
๕. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา
๖. ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งจัดโดยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ทั้ งนี้ ให้ ค านึ งถึ งการคั ดเลื อกที่ เปิ ดโอกาสให้ ทั้ งเยาวชนชาย – หญิ ง สามารถเข้ าร่วมกิ จกรรมยุ วชน
ประชาธิ ป ไตยโดยเท่ าเที ยมกั น (คณะกรรมการฯ มี สิ ทธิ ในการพิ จารณาตั ดสิ ทธิ์ ผู้ สมั ครที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ครบถ้ วน
ตามที่กาหนด)
แนวทางพิจารณาของคณะกรรมการ (จากข้อมูลในใบสมัคร)
๑. คุณสมบัติด้านการศึกษาและอายุ (หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ตกไป) โดยต้องกาลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๒๐ ปี
๒. แบ่งกลุ่มเยาวชนตามคุณสมบัติภาวะความเป็นผู้นา ประสบการณ์ความสนในในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่ม ๑ ดีมาก, กลุ่ม ๒ ดี,
กลุ่ม ๓ ปานกลาง, และกลุ่ม ๔ ต่า โดยพิจารณาเป็นรายคนตั้งแต่ลาดับที่ ๑ – ลาดับสุดท้ายในแต่ละรุ่น
๓. พิจารณาให้คะแนน และเรียงลาดับจากคะแนนมากไปหาน้อย
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๓.๑ มีประสบการณ์ ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และมีภาวะการเป็นผู้นา
- ประธานนักเรียน/ประธานนิสิตนักศึกษา/ประธานสมาคม/ รองประธานนักเรียน/
ประธานนิสิตนักศึกษา/รองประธานสมาคม = ๒๐ คะแนน
- กรรมการนักเรียน = ๑๕ คะแนน
- หัวหน้าห้อง/หัวหน้าชมรม/หัวหน้าค่าย/หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าหมู่/กลุ่ม = ๑๕ คะแนน
- สมาชิกชมรม สมาชิกกลุ่มต่างๆ = ๑๕ คะแนน
- ร่วมอบรม/แข่งขัน/ตัวแทนในโครงการและกิจกรรมต่างๆ = ๑๕ คะแนน
๓.๒ มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า สนใจเรื่องการเมือง การทาประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชน สนใจในการ
มีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรมต่างๆ (จากเรียงความในใบสมัคร) = ๒๐ คะแนน
หมายเหตุ :
๑. กรณีคะแนนเท่ากัน : พิจารณาโดยกระจายให้ทุกโรงเรียนได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนงานสร้างเครือข่ายขยายผลความรู้ด้านประชาธิปไตยให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
๒. กรณีที่คะแนนเท่ากัน ในโรงเรียนเดียวกัน หรือคนละโรงเรียน : พิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์
หรือผลงานที่มีลักษณะแสดงความเป็นผู้นา แสดงถึงการมีส่วนร่วม และแสดงถึงการเป็นผู้มีจิตอาสา
3. สถานที่รับสมัคร
ต่างจังหวัด ส่งใบสมัครที่ “สานักงานจังหวัด” ในจังหวัดที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่

-3กรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครที่ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สานักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงาน
เผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 327 อาคารดีพร้อม ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕ – ๑๖ , ๒๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๗
4. ระยะเวลาการดาเนินการ
กาหนดการรับสมัคร รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการคัดเลือก รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ วันที่ 13 มีนาคม 2563
กาหนดการฝึกอบรม
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 9 เมษายน 2563
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2563
***ทั้งนี้ ขอความอนุ เคราะห์ท่านพิ จารณาคัดเลื อกฯ ให้แล้วเสร็จพร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกพร้อม
รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของเยาวชนให้สานักงานฯ ภายในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม
2563***
5. สถานที่จัดการฝึกอบรม
สถาบันวิชาการ ทีโอที
เลขที่ ๑๗๔ ซอยงามวงศ์วาน ๑๗ ถนนงามวงศ์วาน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
6. การรายงานตัว และค่าใช้จ่ายในการอบรม
เยาวชนต้องเดินทางมารายงานตัวด้วยตนเอง ณ สถานที่ จัดการฝึกอบรมในวัน และเวลาที่กาหนด
โดยสานั กงานฯ จะเป็ น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าอบรมให้ แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด โดยอ้างอิงอัตรา
ค่าโดยสารของผู้เข้ารับการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังกาหนด เบื้องต้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสารองจ่าย
ค่าโดยสารไปก่อนและเก็บหลักฐานตั๋วโดยสารไว้เพื่อนามาใช้ในการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งการสมัครและเข้าอบรม
---------------------------------------------

