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พระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ ให ตราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้ น ไว โ ดยคํ า แนะนํ าและยิน ยอม
ของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั งคั บเมื่ อพ น กํ าหนดเก า สิ บวั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
“เยาวชน” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณถึงยี่สิบหาปบริบูรณ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
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“คณะบริหาร” หมายความวา คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทย
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส
คนพิการ และผูสูงอายุ
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานสง เสริม สวัสดิภาพและพิทักษเด็ ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้ งแกไขปญหาที่อ าจมี ผลกระทบในทางลบตอเด็กและเยาวชน โดยมี หลัก การ
ดังตอไปนี้
(๑) การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน การบั ง คั บ ใช แ ละการปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ ด ๆ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
เด็กและเยาวชนเปนอันดับแรก
(๒) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการไดรับการศึกษา และไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพสูงสุดตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
(๓) เด็กพิการ เด็กที่มีขอจํากัดทางการเรียนรู และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิในการ
ไดรับการศึกษาที่รัฐจัดใหเปนพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้น ๆ
(๔) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานสูงสุดเทาที่มี
การใหบริการทางดานนี้
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(๕) เด็ กและเยาวชนมี สิ ทธิ ในการเล น มี เวลาพักผ อน และเขาร วมกิ จกรรมการละเล นทาง
นันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีสวนรวมอยางเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําโดยมีแนวทาง ดังตอไปนี้
(๑) ใหเด็กและเยาวชนมีความผูกพันตอครอบครัว ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางปลอดภัย และรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น รวมทั้งกฎเกณฑ
และกติกาในสังคม
(๒) ใหมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รูจักการปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด
(๓) ใหมีวุฒิภาวะทางอารมณตามสมควรแกวัย จริยธรรม และคุณธรรม
(๔) ใหมีทักษะและเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการทํางานสุจริต
(๕) ใหรูจักคิดอยางมีเหตุผลและมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
(๖) ใหรูจักชวยเหลือผูอื่นโดยมีจิตสํานึกในการใหและการอาสาสมัคร รวมทั้งมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
(๗) ใหมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสวนรวมตามสมควรแกวัย
มาตรา ๗ ใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิไดรับการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา
การยอมรับ การคุมครองและโอกาสในการมีสวนรวมตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของอยางเทาเทียม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน ธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม ความคิดเห็น
ทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผูปกครอง
มาตรา ๘ ให สํา นั กงานหรื อสํ า นัก งานพั ฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษย จั งหวั ด
รวมมือ สงเสริม และประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยูใ นพื้น ที่
รับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงหลักการและแนวทางการมี
สวนรวมของประชาชนและประชาสังคมในทองถิ่นดวย
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มาตรา ๙ เพื่อประโยชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของใหความรวมมือ สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
หมวด ๒
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ
มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง
(๓) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนรองประธานกรรมการ คนที่สอง
(๔) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและ
กี ฬ า ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานสภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐ มนตรีแตงตั้งจากนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห
และบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เปนที่ประจักษ ซึ่งตองเปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชน จํานวนไมเกินหาคน
(๖) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคน
(๗) ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไดรับเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยจํานวนสองคน
เปนชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน
ใหผู อํานวยการเปน กรรมการและเลขานุ การ และใหผูอํ านวยการแตงตั้ งขา ราชการของ
สํานักงานจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒ นาเด็กและเยาวชนแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยตองคํานึงถึงพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศไทยมีอยูดวย
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(๒) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนตอคณะรัฐมนตรี
(๓) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหการชวยเหลือทางวิชาการ
การวิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตาง ๆ อยางทั่วถึงและเปนธรรม
(๔) สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติอยางนอยปละ
ครั้ง เพื่อวิเคราะหสถานการณดานเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางานและพัฒนา
องคความรู ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ
(๕) จัดการประเมิน ผลการดํา เนิน งาน และเสนอรายงานการส งเสริมการพั ฒนาเด็กและ
เยาวชนของประเทศตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอยางนอยปละครั้ง
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ
(๓) เปนผูปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนที่ประจักษ
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือเลิกจางจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนเพราะทุจริตตอหนาที่
(๘) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับสํานักงาน
มาตรา ๑๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่ไดรับ
แตงตั้ง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหมใหกรรมการนั้น
ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

มาตรา ๑๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรัฐ มนตรีใ หออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน
ความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๑๖ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับ
แกการดํารงตําแหนงของกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) โดยอนุโลม
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งเปน ประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถารอง
ประธานกรรมการทั้งสองคนไมอยูใ นที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบั ติหนาที่ไ ดใ หกรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยปละสี่ครั้ง
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาคณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชน
แหงประเทศไทย คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําความในมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๙ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ดําเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ รวมทั้งใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) กํ า หนดแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในด า นต า ง ๆ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและ
แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห งชาติ และกํ า หนดแนวทางปฏิ บัติ ต ามนโยบายและแผนดั ง กล า ว
ตลอดจนการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ทั้งในสวนของรัฐและเอกชนใหมีการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเด็กและเยาวชนแหงชาติ
(๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเด็กและเยาวชน ตลอดจนสงเสริม สนับสนุน และ
รวมมือกับเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกลาว
(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๕) สํารวจ ศึกษา รวบรวมขอมูล วิเคราะห ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน
ของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปน
ภาคี ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล และรวบรวมขอคิดเห็นของเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งจัดทํารายงานเพื่อเปนแนวนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตอไป
(๖) สนับสนุนและประสานงานกับหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อรวมมือกัน
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งสงเสริมการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
(๗) สงเสริมสื่อมวลชน และสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึกใน
การใหและการอาสาสมัครใหแกเด็กและเยาวชน
(๘) เปนศูนยกลางในการประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานและกิจการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๙) ศึกษา วิเคราะห และวางแผนการงบประมาณและคาใชจาย เพื่อการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชน โดยรวมกับหนวยงานอื่น รวมทั้งพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรเอกชนหรือองคกร
ชุมชนตามมาตรา ๔๒
(๑๐) ดํ า เนิ น การจั ด งานสมั ช ชาเด็ ก และเยาวชนแห ง ชาติ ร ว มกั บ สภาเด็ ก และเยาวชน
แหงประเทศไทยอยางนอยปละครั้ง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด ตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
มาตรา ๒๐ ให สํ า นั ก งานจั ด ทํ า รายงานการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้ง โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี้

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๑) การใชงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๒) ผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
(๓) สภาพการณและแนวโนมของปญหาเด็กและเยาวชน
(๔) ผลการดํ าเนิน การเพื่อ แก ไขปญ หาการพั ฒนาเด็ก และเยาวชน ตลอดจนป ญหาและ
อุปสรรคจากการดําเนินงาน
(๕) แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือสํานักงาน อาจเชิญบุคคลใดมาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นทางวิชาการได
เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความรวมมือจากบุคคลใดเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงหรือเพื่อสํารวจกิจการใด
ที่อาจมีผลกระทบตอเด็กและเยาวชนได
หมวด ๓
มาตรการสงเสริมการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สวนที่ ๑
สภาเด็กและเยาวชน
มาตรา ๒๒ ใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจัดใหมีสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอขึ้น โดยมีสมาชิกประกอบดวยเด็กและเยาวชนที่อยูในเขตอําเภอนั้น
ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่งและผูบริหาร
อีกไมเกินสิบหาคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติที่อยูในเขตอําเภอ ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป และผูแทนเด็กและ
เยาวชน ซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา
ใหคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอปรึกษาหารือรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตอําเภอ และดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ
ใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ดูแลอําเภอนั้น ผูแ ทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแ ทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุม ชน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เปน ที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอ
ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๓ การประชุม และการดํ า เนิ น งานของคณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ
ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอกําหนด ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการประชุม
สามัญอยางนอยปละครั้ง
มาตรา ๒๔ สภาเด็กและเยาวชนอําเภอมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน และเปนศูน ยกลางการเรียนรูดานวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในทองถิ่นของเด็กและเยาวชน
(๒) จั ด กิ จ กรรมต า ง ๆ เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในท อ งถิ่ น ให มี ค วามรู
ความสามารถ และจริยธรรม
(๓) เสนอแนะและใหความเห็นตอสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่น
มาตรา ๒๕ ใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งสมาชิกประกอบดวย ผูแทนจากคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ จํานวนไมเกินหาคนจากแตละสภาเด็กและเยาวชนอําเภอในจังหวัด
ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๖ ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบดวย ประธานสภาคนหนึ่ง
และผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกัน เองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด มีหนาที่
บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัด รวมทั้ง
ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ใหผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกร
ชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวนไม
เกินหาคน เปนที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก
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มาตรา ๒๗ การประชุมและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ใหเปนไปตามขอบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกําหนด ทั้งนี้ ตองจัด
ใหมีการประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง
มาตรา ๒๘ ใหมีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมาชิกประกอบดวย
(๑) ผูแทนนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่อยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังตอไปนี้
(ก) ผูแทนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกจํานวน
ไมเกินยี่สิบคน
(ข) ผูแ ทนนัก เรีย นหรื อนั กศึก ษาในระดับอาชี วศึก ษา ซึ่ง สํานั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาคัดเลือกจํานวนไมเกินยี่สิบคน
(ค) ผูแ ทนนัก ศึกษาในระดับอุด มศึกษา ซึ่งสํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา
คัดเลือกจํานวนไมเกินยี่สิบคน
(๒) ผูแทนเด็กและเยาวชนซึ่งไมไดอยูในสังกัดสถานศึกษา ซึ่งสํานักงานคัดเลือกจากเด็กและ
เยาวชนที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนไมเกินสี่สิบคน
ในวาระเริ่ม แรก ใหดําเนิน การจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครใหแ ลวเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๒๙ ใหมีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยประธานสภา
คนหนึ่ ง และผู บ ริ ห ารอี ก ไม เ กิ น ยี่ สิ บ คน ซึ่ ง คั ด เลื อ กกั น เองจากสมาชิ ก สภาเด็ ก และเยาวชน
กรุงเทพมหานคร มีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภา และดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ใหผูวา ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา ผูแ ทน
สํานักงาน และผูแทนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํานวนไมเกินหาคนเปนที่ปรึกษาคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก
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มาตรา ๓๐ การประชุมและการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และ
คณะบริ หารสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ใหเป น ไปตามขอบั งคับที่ส ภาเด็ กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครกําหนด ทั้งนี้ ตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง
มาตรา ๓๑ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ประสานงานระหว า งสภาเด็ ก และเยาวชนอํ า เภอ และแลกเปลี่ ย นความรู แ ละ
ประสบการณในดานตาง ๆ ของเด็กและเยาวชนในเขตจังหวัดหรือเขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี
(๒) เปนศูนยกลางการเรียนรูและเผยแพรดานวิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม
(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัดหรือ
เขตกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ไดมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชน
(๔) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
มาตรา ๓๒ ใหมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบดวย
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด
(๒) ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(๓) ผูแ ทนเด็ ก และเยาวชน ซึ่ง มาจากการคั ดเลื อ กกั น เองจากกลุ ม เด็ กและเยาวชนที่ ไ ด
ลงทะเบียนไวตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมเด็กและเยาวชน
จํานวนสามสิบแปดคน
ในวาระเริ่มแรก ใหดําเนินการจัดใหมีสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยใหแลวเสร็จภายใน
สองรอยเจ็ดสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๓๓ ใหสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เปนศูนยกลางประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดตาง ๆ
(๒) ใหความรวมมือในการดําเนิน งานของรัฐและองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
(๓) ใหความเห็นในการกําหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณของหนวยงานของรัฐเพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก
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(๔) เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อาจมีผลกระทบตอเด็กและ
เยาวชน
(๕) เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและองคกรเอกชนหรือ
องคกรชุมชน
(๖) ออกขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยตองจัดใหมีการประชุมสามัญอยางนอยปละครั้ง
มาตรา ๓๔ ให มี ค ณะบริ ห ารสภาเด็ ก และเยาวชนแห ง ประเทศไทย ประกอบด ว ย
ประธานสภาคนหนึ่ง และผูบริหารอีกไมเกินยี่สิบหาคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนแหงประเทศไทย มีหนาที่บริหารงานทั่วไปของสภา และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในดานตาง ๆ ตอสํานักงานเพื่อประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแหงชาติ รวมทั้งเปนผูแทน หรือพิจารณาคัดเลือกผูแทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการ
ดําเนิน กิจ กรรมเพื่ อการพัฒ นาเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจน
ดําเนินการอื่นที่จําเปนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย
มาตรา ๓๕ การประชุมและการดําเนิน งานของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทยและ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแหง ประเทศไทย ใหเ ปน ไปตามขอบัง คับที่ สภาเด็กและเยาวชน
แหงประเทศไทยกําหนด
มาตรา ๓๖ คณะบริหารอยางนอยตองมีคุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมเกินยี่สิบหาปบริบูรณ
(๒) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจาหนาที่พรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
มาตรา ๓๗ คณะบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแตวัน ที่ไดรับคัดเลือก
ประธานสภาหรือผูบริหารซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
ในกรณีที่คณะบริหารพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการคัดเลือกใหมภายในหกสิบวัน
ในระหวางที่ยังมิไดมีการคัดเลือกคณะบริหารขึ้น ใหม ใหคณะบริหารนั้น ปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาจะไดมีการคัดเลือกคณะบริหารใหม
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มาตรา ๓๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ประธานสภาและผูบริหารในคณะบริหาร
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๖
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ประธานสภาหรือผูบริหารในคณะบริหารพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหมีการคัดเลือกบุคคลอื่นแทนตําแหนงที่วาง เวนแตวาระของคณะบริหารจะเหลือไมถึงเกาสิบวัน และ
ใหผู ไดรั บคัด เลือ กแทนตํา แหน งที่ว างอยูใ นตําแหนง เทา กับวาระที่เหลืออยูของประธานสภาหรื อ
ผูบริหารซึ่งตนแทน
มาตรา ๔๐ ใหสํานักงานดําเนินการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและการดําเนิน
กิจการของสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ในจังหวัดอื่นใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดดําเนินการสงเสริม
สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งและดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนอําเภอและสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
สวนที่ ๒
การสงเสริมบทบาทขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
มาตรา ๔๑ เพื่อเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุม ชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมืองหรือมุงคาหากําไรจากการประกอบกิจกรรมดังกลาว
มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตอกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่ไดจดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ อาจไดรับเงินอุดหนุน
ความชวยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐ ในการดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การจัดใหมีอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
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(๒) การประชาสัม พันธ เผยแพรขอมูลหรือขาวสารเพื่อสรางจิตสํานึกของสาธารณชนที่
ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๓) การจัดตั้งหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
(๕) การใหความชวยเหลือหรือสนับสนุนในดานอื่น ๆ แกเด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ
เชน การใหความชวยเหลือดานกฎหมาย การแพทย การบําบัดฟนฟู การสงเคราะหเด็กและเยาวชน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเงินอุดหนุน ความชวยเหลือ หรือการสนับสนุน
จากรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๔๓ ใหองคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนที่ไดรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ
ตามมาตรา ๔๒ มีหนาที่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอตอสํานักงานตามระเบียบที่รัฐ มนตรี
กําหนด
มาตรา ๔๔ องคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนใดที่ไดจดทะเบียนแลวดําเนินกิจการที่อาจกอ
ความวุนวายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมดําเนินการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนใหเหมาะสม หรือไมมีผ ลงานตามมาตรฐานที่รัฐ มนตรีกําหนดใหรัฐ มนตรีมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนหรือระงับการใหเงินอุดหนุน ความชวยเหลือหรือการสนับสนุนที่ใหแกองคกร
เอกชนหรือองคกรชุมชนนั้นได
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๕ ในระหวางที่ยังมิไดแ ตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห งชาติ ต ามพระราชบั ญ ญัติ นี้ ให คณะกรรมการสง เสริ ม และประสานงานเยาวชนแห ง ชาติต าม
พระราชบัญญัติสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใ ชบังคับ ทําหนาที่คณะกรรมการสงเสริม การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ทั้งนี้ ไมเกินสามรอยวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บับ นี้ คื อ โดยที่พระราชบัญ ญั ติสง เสริ มและ
ประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใชบังคับมาเปนเวลานาน สมควรกําหนดแนวทางและปรับปรุง
วิธีก ารในการสงเสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนใหเหมาะสมและสอดคลองกั บสภาพสังคมในปจ จุบั น
โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งศูนยเด็กและเยาวชนอําเภอ และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชนมีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น รวมทั้งใหองคก รเอกชนและองคก รปกครองสว นทองถิ่น มีสว นรว ม
ในการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

