คานา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่
๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ กาหนดให้ มีคณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
มีนายกรั ฐมนตรี หรือรองนายกรั ฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน และผู้แทนเด็กและ
เยาวชน โดยส านั กงานส่ งเสริ มสวัส ดิ ภ าพและพิทัก ษ์เด็ ก เยาวชน ผู้ ด้อ ยโอกาส และผู้ สู งอายุ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพั ฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ หรื อ กดยช. เป็ นกลไกหลั ก
ระดับชาติด้านเด็กและเยาวชน มีหน้าที่สาคัญในการเสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กา หนด
ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
และจัดการประเมินผลการดาเนินงานและเสนอรายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศต่อ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอย่างน้อยปีละครั้ง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
กดยช. ได้รวบรวมนโยบาย มาตรการ กลไก ที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมพัฒนา และ
ปกป้องคุ้มครองเด็ก และเยาวชนในหลากหลายด้าน รวมถึงแนวทางการผลักดันสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
อั น เกิ ด จากการประสานความร่ ว มมื อ ของทุ ก ภาคส่ ว น จั ด ท าเป็ น เอกสารเพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ผลการดาเนินงานของ กดยช. นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ (หลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ) ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่สาคัญ จะได้ใช้เป็นข้อมูลแนวทางสาหรับการขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็กและเยาวชนให้
เกิดความต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายสู งสุดคือ เด็กและเยาวชนไทยได้รับการส่งเสริมพัฒนา และปกป้อง
คุ้มครองให้มีความมั่นคงในการดารงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณภาพ พร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ
และเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศสืบไปในอนาคต
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
กันยายน ๒๕๕๔

สารบัญ
หน้า
คานา
-

-

-

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ความเป็นมา องค์ประกอบ และอานาจหน้าที่
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๑
๑
๓

การผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ กลไกด้านเด็กและเยาวชน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการ
สาหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
รายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ฉบับที่ ๓ – ๔
การถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๗ เรื่องสถานะบุคคล
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบล
วาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๒
มาตรการยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็กให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
การดาเนินการทางกฎหมายกับชาวต่างชาติที่ล่วงละเมิดทางเพศ
กับเด็กในประเทศไทย
สื่อลามกเด็ก
การดาเนินงานในสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา
การสนับสนุนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

๕
๕
๗
๙
๑๑
๑๒
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๐
๒๑

มติที่ต้องผลักดันและดาเนินการต่อไป

๒๒

ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๔
๒๔
๒๕

-

คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง
“โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก”
คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและ
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการเรื่อง “สิทธิเด็ก”
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย
คณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการอานวยการโครงการระดมสรรพกาลังเพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์แห่งชาติสาหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๗๐
คณะอนุกรรมการจัดระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการจัดทาวาระเพื่อเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ภาคผนวก
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙
๓๐
๓๐
๓๑
๓๒
๓๒
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๖
๓๘-๖๕

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว กาหนดให้มีคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคท้องถิ่น ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน และผู้แทนเด็กและเยาวชน รวมจานวน ๒๒ คน และ
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ๒ คน โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ม อบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ หรือ กดยช. ประกอบด้วย
๑. นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ง นายกรั ฐ มนตรีม อบหมายเป็ นประธาน
กรรมการ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง
๔. กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
๕. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์
และบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จานวนไม่เกินห้าคน
๖. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเอง จานวนหนึ่งคน
๗. ผู้แทนเด็กและเยาวชนซึ่งได้รับเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจานวน
สองคนเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อานวยการสานักงานฯ แต่งตั้งข้าราชการของสานักงานฯ
จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ โดยต้องคานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ด้วย
๒. เสนอแนวทางปรั บปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการส่ งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี

๒

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๓. กาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกั บการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือทางวิชาการ
การวิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอานวยความสะดวก หรือบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติอย่างน้อย
ปีละครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทางานและพัฒนา
องค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ
๕. จัดการประเมินผลการดาเนินงาน และเสนอรายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอย่างน้อยปีละครั้ง
๖. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กาหนดการประชุม
มาตรา ๑๗ วรรคสี่ กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑ – กรกฎาคม ๒๕๕๔
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.

๑๙.

นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
และความมั่นคงของมนุษย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองประธานกรรมการคนที่สอง
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
กรรมการ
นางสายสุรี จุติกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเกื้อ แก้วเกต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แทน
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)
นายประภัทร์ ภู่เจริญ
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒๐. นางสาวอาภาภรณ์ บุญสูง
ผู้แทนเด็กและเยาวชน
๒๑. นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
ผู้แทนเด็กและเยาวชน
๒๒. ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๓. รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
(ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์)
๒๔. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอแผนงาน แนวทาง และการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ เพื่อการ
ส่งเสริม พัฒ นาและปกปู องคุ้มครองเด็กและเยาวชน จานวน ๒๐ คณะ ภายหลังมีการยกเลิ ก ๓ คณะ
ปัจจุบันคงเหลือ ๑๗ คณะ ได้แก่
๑. คณะอนุ ก รรมการปรั บปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บเด็ ก ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานของ
รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
๒. คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณายกร่ า งอนุ บั ญ ญั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ
๓. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กตามนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก” มีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานอนุกรรมการ
๔. คณะอนุ ก รรมการสรรหาและเชิ ด ชู เ ด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ แ ละ
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เ ด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ
๕. คณะอนุกรรมการการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน มีปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๖. คณะอนุกรรมการเรื่อง “สิทธิเด็ก” มีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ
๗. คณะอนุ กรรมการส่ งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย มีศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ
อมาตยกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
๘. คณะอนุกรรมการประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
มีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
๙. คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ ศึ ก ษาเรื่ อ งความรุ น แรงต่ อ เด็ ก และเยาวชน มี
นางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
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๑๐. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๑. คณะอนุกรรมการปูองกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
มีศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน มีนางสีน้อย เกษมสันต์
ณ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๓. คณะอนุ กรรมการจัดทารายงานการพัฒ นาเด็กและเยาวชน มีผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๔. คณะอนุ ก รรมการอานวยการโครงการระดมสรรพก าลั ง เพื่อ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์
แห่งชาติสาหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๗๐ มีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๕. คณะอนุ ก รรมการจั ดระบบคุ้ มครองเด็ กในประเทศไทย มีน างสายสุ รี จุ ติ กุ ล
เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๖. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๗. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน มีผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ
๑๘. คณะอนุกรรมการจัดทาวาระเพื่อเด็กและเยาวชน มีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธานอนุกรรมการ (ยกเลิกแล้วตาม
คาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)
๑๙. คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
เป็นประธานอนุกรรมการ (ยกเลิกแล้วตามคาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)
๒๐. คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ มี นางศรีศักดิ์
ไทยอารี เป็ นประธานอนุ กรรมการ (ยกเลิ กแล้วตามคาสั่งคณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)
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การผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ กลไกด้านเด็กและเยาวชน
คณะกรรมการส่งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้นจานวน ๘ ครั้ง ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
๔. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
๕. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๖. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔
๗. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
๘. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้มีการประชุมพิจารณาประเด็น
ด้านเด็กและเยาวชน และผลักดันนโยบาย แผน มาตรการ กลไก เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและปกปูองคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน และนาสู่การปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
กดยช. เห็นชอบในหลักการร่างแผนดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่
๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้พิจารณาเพิ่มเติมสาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนา
เด็กตามแนวทาง ”โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ” กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชน
ผนวกรวมไว้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยคณะรัฐ มนตรี มีมติอนุมัติ
หลั ก การแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น อั ง คารที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งการดาเนินการต่อไปคือ เร่ง จัดทาแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และผลักดันให้
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและจริงจัง
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
๑. วิสัยทัศน์ :
เด็กและเยาวชนมีความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
๒. พันธกิจ :
๒.๑ พัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีพฤติกรรม
เหมาะสมตามวัย
๒.๒ เสริ ม พลั ง ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นและทุ ก ระดั บ ในการพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชน
๒.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒ นาเด็กและเยาวชนให้ มี
ประสิทธิภาพ

๖
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๓. เปูาประสงค์ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๓.๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้ งกาย ใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม
เต็มตามศักยภาพ และมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย
๓.๒ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
๓.๓ เพื่อให้การคุ้มครองและการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความเป็นเอกภาพ ทาให้
การดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ
๔. เปูาหมายหลัก : เด็กและเยาวชนมีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างทั่วถึง มีความ
แข็งแรงทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสานึกความเป็นพลเมือง (civic mind) กล้าคิดและ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย และมีความสุข
๕. ยุทธศาสตร์ มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างภูมิคุ้มกันในการดารงชีวิตของเด็กและเยาวชน มี ๔
มาตรการ ได้แก่
๑) มาตรการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนซึ่งแบ่งมาตรการ เป็น ๕ ช่วงวัย และ
ภาพรวม ซึ่งมีจุดเน้นดังนี้
๐-๒ ปี เน้นโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์และเด็กเล็ก โดยเฉพาะเรื่องสารไอโอดีน
๓-๕ ปี เน้นการส่งเสริมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
๖-๑๒ ปี เน้ น การมี สุ ข ภาพกายใจที่ ดี คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนใน
ระดับพื้นฐาน
๑๓-๑๗ ปี เน้นทักษะชีวิต การอนามัยเจริญพันธุ์
๑๘-๒๕ ปี เน้นเรื่องการศึกษาทางเลือกทุกระดับ การมีงานทา
ภาพรวม เน้ น การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ส านึ ก ความเป็ น พลเมื อ ง
วิถีประชาธิปไตย การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การรู้เท่าทัน และเลือกรับเทคโนโลยีมาใช้
ในเชิงสร้างสรรค์
๒) มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน
๓) มาตรการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน
๔) มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ และ
เด็กพิเศษ (special child) มี ๖ มาตรการ และมีมาตรการเฉพาะกลุ่ม ๔ กลุม่ ได้แก่
๑) มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
๒) มาตรการพัฒนาบริการพื้นฐานที่จาเป็นและมีคุณภาพให้เข้าถึงเด็ก
๓) มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก
๔) มาตรการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กที่ต้องการ
การคุ้มครองเป็นพิเศษ
๕) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูล องค์ความรู้กลไกของรัฐและชุมชน
๖) มาตรการระดมสรรพกาลังเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ
๗) มาตรการเฉพาะกลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว
๘) มาตรการเฉพาะกลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านรัฐ

๗
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๙) มาตรการเฉพาะกลุ่มเด็กที่ถูกกระทบจากปัจจัยด้านครอบครัว สังคม และรัฐ
๑๐) มาตรการเฉพาะกลุ่มเด็กพิเศษ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน มี ๒ มาตรการ ได้แก่
๑) มาตรการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้เข้มแข็ง
๒) มาตรการส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน มี ๓ มาตรการ
๑) มาตรการพัฒนาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒) มาตรการเสริมสร้างโอกาสและการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม ระบบบริการ
และระบบคุ้มครอง
๓) มาตรการพัฒนาระบบ และกลไกปูองกันเด็กและเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง
๖. กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผล ประกอบด้วย
๖.๑ กลไกการบริหารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๖.๒ แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีจุดเน้นคือการพัฒ นา
คุณภาพเด็ ก และเยาวชนตามช่ ว งวั ย การคุ้ ม ครองและพั ฒ นาเด็ ก ที่ ต้ อ งการการคุ้ ม ครองเป็ น พิ เ ศษ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้ งการพั ฒนาระบบบริ หารจั ดการในการคุ้ มครองและพั ฒนาเด็ กและเยาวชน
ซึ่ ง
แผนดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็นกรอบแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้ว
ยังเป็นกรอบแนวทางเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุตามวิสัยทัศน์อีกด้วย
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
กดยช. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๕๔ และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น อั ง คารที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เห็ น ชอบให้ ป ระกาศใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ กแห่ งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของ
ประเทศ และมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงแรงงาน ส านั ก พั ฒ นาสั งคม กรุ ง เทพมหานคร กระทรวงวั ฒ นธรรม กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นามาตรฐานศูนย์
เด็กเล็กแห่งชาติใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดาเนินงานศูนย์ และเป็นเครื่องมือในการยกระดับ
คุณภาพของศูนย์เด็กเล็ก
มาตรฐานศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก แห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ยมาตรฐานหลั ก ๓ ด้ า น ๑๔ ตั ว ชี้ วั ด
๘๕ เกณฑ์ ประกอบด้วย

๘
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๑. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มี ๕ ตัวบ่งชี้ ๔๐ เกณฑ์ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

ชื่อตัวบ่งชี้
ศูนย์เด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
การบริหารจัดการบุคลากร
การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก
มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็ก
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

เกณฑ์การพิจารณา (ข้อ)
๘
๕
๑๘
๕
๔

๒. มาตรฐานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่ อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครูผู้ดูแล
เด็ก/ ครูพี่เลี้ยง มี ๕ ตัวบ่งชี้ ๓๐ เกณฑ์ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ชื่อตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา (ข้อ)
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๘
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
๘
พัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์
๔
พัฒนาการด้านสังคม
๕
พัฒนาการด้านสติปัญญา
๕

๓. มาตรฐานด้ า นพั ฒ นาการของเด็ ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ มี
๔ ตัวบ่งชี้ ๑๕ เกณฑ์ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ชื่อตัวบ่งชี้
เกณฑ์การพิจารณา (ข้อ)
พัฒนาการด้านร่างกายและสุขนิสัยของเด็ก
๔
เด็กมีพัฒนาการทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม
๓
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
๔
เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
๔

ในส่วนของการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนดุสิตได้จัดทาหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น ๒ หลักสูตร สาหรับผู้ดูแลเด็กที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาการพัฒนาเด็ก เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย
นาไปใช้ในการอบรมผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วย
๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานการศึกษาปฐมวัยกับ Brain Based Learning เป็นหลักสูตร
ระยะสั้ นเพื่อให้ผู้ เข้ารั บการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง และหลักพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
๒) หลั ก สู ต รสื่ อ สร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ ดนตรี และลี ล า ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
เป็ น หลั กสู ตรระยะสั้ น เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลั กพื้นฐานการผลิ ตสื่ อและ
การนาสื่อไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กปฐมวัย แนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีและ
ลีลาการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
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ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการ
สาหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
กดยช. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มีมติให้
ส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพและพิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ สู ง อายุ จั ด เวที วิ พ ากษ์
“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....”
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง (จั ด ประชาพิ จ ารณ์ ค รั้ ง แรกเมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓ ธั น วาคม ๒๕๕๒) โดยให้ เ ชิ ญ
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น คณะกรรมาธิ ก ารการกี ฬ า วุ ฒิ ส ภา
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ย ว และกีฬ า สภาผู้ แ ทนราษฎร และหน่ว ยงานอื่น ๆ ได้แก่ สมาคมกีฬ า
ประเภทต่ า ง ๆ และกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า เป็ น ต้ น เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และวิ พ ากษ์
ร่างกฎหมายฉบับนี้ และนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงให้ครอบคลุมและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ส านั กงานส่ งเสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ์ เด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อยโอกาส และผู้ สู งอายุ โดย
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย ได้จัดการเสวนาประชาพิจารณ์
“ร่างพระราชบั ญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....”
ครั้ ง ที่ ส อง เมื่ อวั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๓ เพื่ อรั บฟั งข้ อ วิ พ ากษ์ วิ จารณ์ ความคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ร่ า งกฎหมายฉบั บ ดั ง กล่ า วจากคณะกรรมาธิ ก ารต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เช่น คณะกรรมาธิการการกีฬา และคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการ
เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุของวุฒิสภา คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมาธิการ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการของสภาผู้แทนราษฎร นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมกีฬา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ
และอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะมาพิจ ารณาปรับปรุงแก้ไขร่ าง พ.ร.บ. ดังกล่ าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้ น โดยเฉพาะในเรื่อง
มาตรการเพื่อ ความปลอดภัย และอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้า หน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งมีสาระสาคัญ
สรุปได้ดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. .... มีทั้งหมด ๔๔ มาตรา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็น
ผู้รักษาการตามกฎหมาย ซึ่งจัดแยกหมวดตามเนื้อหาของกฎหมายเป็น ๖ หมวด และบทเฉพาะกาล ได้แก่
หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๔ - ๕) กาหนดอานาจหน้าที่ ของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน กาหนดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน กาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อมที่ถูกสุ ขลั กษณะเกี่ย วกับสถานที่และอุปกรณ์การกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและ
เยาวชน รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อส่ งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้าถึงการเล่นกีฬาและนันทนาการที่มีความปลอดภัย
หมวด ๒ คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็ก
และเยาวชน (มาตรา ๘ – ๑๙) กาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกากับดูแลมาตรการตามกฎหมายนี้
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๒ ระดับ คื อ คณะกรรมการส่ งเสริ มความปลอดภัยในการกี ฬาและนันทนาการส าหรับเด็กและเยาวชน
(จ านวน ๓๔ คน) ที่ดู แลในระดับ นโยบาย และคณะกรรมการประสานและกากับการด าเนิ นงานเพื่ อ
ความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน (จานวน ๓๕ คน) ที่จะทาหน้าที่ในการ
ประสานและกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีกรมพลศึกษาเป็นสานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการทั้งสองคณะ
หมวด ๓ มาตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาสาหรับเด็กและเยาวชน (มาตรา
๒๐ –๒๕) กาหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้ บุคคลหรือหน่ว ยการกีฬาที่จัด ให้ มีการสอน การฝึ ก
การซ้ อ ม การเล่ น หรื อ การแข่ ง ขั น กี ฬ าส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน จะต้ อ งด าเนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความปลอดภัยในการกีฬาสาหรับเด็กและเยาวชน เช่น
- กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปูองกันอันตรายหรือช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์ที่จาเป็นประจาอยู่
- หากเป็นกีฬาปะทะ กีฬาต่อสู้ หรือกีฬาที่มีลักษณะเสี่ยงอันตราย ต้องจัดให้เด็กและ
เยาวชนสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์เพื่อปูองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกีฬาชนิดและประเภทนั้น ๆ
- ให้การรักษาพยาบาลและช่วยเหลือนักกีฬาเด็กและเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพล
ภาพ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการกี ฬาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน (สกน.) กาหนด
ห้ามจัด หรือสนับสนุนการจัดให้มีการเล่นพนันซึ่งกีฬาที่เด็กแข่งขัน
หมวด ๔ มาตรการส่ งเสริ มความปลอดภั ยในนั น ทนาการส าหรั บเด็ กและเยาวชน
(มาตรา ๒๖ – ๒๙) กาหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในบุคคลหรือหน่วยนันทนาการ ผู้ ใดจัดให้ มี
หน่ วยนั นทนาการหรื ออุปกรณ์ที่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่ อเด็กและเยาวชน จะต้ องดาเนินการเพื่ อให้ เกิ ด
ความปลอดภัยสาหรับเด็กและเยาวชน เช่น
จัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลพื้นฐาน
พร้ อมอุป กรณ์ทางการแพทย์ ที่จ าเป็ น เพื่อให้ บริการปฐมพยาบาลแก่ ผู้ ได้รับบาดเจ็บ จากการเล่ นหรื อ
อุปกรณ์ของสวนสนุก
- ให้การรักษาพยาบาลและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเล่นนันทนาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการ สกน. กาหนด
หมวด ๕ มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็ก
และเยาวชน (มาตรา ๓๐ – ๓๗) กาหนดอานาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ในการปฏิบัติ
ติดตามตรวจสอบ กากับดูแลการดาเนินงานของหน่วยการกีฬาหรือหน่ว ยนันทนาการเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยที่คณะกรรมการกาหนด รวมถึงการสั่งให้หยุดการดาเนินการ
ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนของหน่วยการกีฬาหรือหน่วยนันทนาการที่ฝุาฝืนไม่ดาเนินการตามกฎหมายนี้
กาหนดเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการสาหรับเด็กและเยาวชน
หมวด ๖ บทกาหนดโทษ (มาตรา ๓๘ – ๔๒) สาหรับผู้ที่ฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กฎหมายฉบับนี้กาหนด ซึ่งมีทั้งโทษจาคุก หรือโทษปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่ให้
แก้ไขและได้มีการดาเนินการแก้ไขหรือปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินคดีอาญานั้นก็เป็นอันระงับไป
บทเฉพาะกาล (มาตรา ๔๓ – ๔๔) ในเรื่องขององค์ประกอบของคณะกรรมการ สกน.
สาหรับการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก และให้หน่วยการกีฬาหรือหน่วยนันทนาการที่ดาเนินการอยู่ก่อน
หรื อในวั นที่พระราชบั ญญั ติ นี้ ใช้ บั งคับให้ ด าเนินกิ จการต่ อไปได้ จนกว่ าคณะกรรมการจะออกระเบี ยบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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ประธานอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญ
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่ อชี้แจง
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชน พ.ศ. .... โดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นชอบในหลักการและสาระสาคัญของร่างกฎหมายฯ เนื่องจากกาหนด
มาตรฐานความปลอดภั ย และปู อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเล่ น กี ฬ า มี ก ระบวนการจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและกรอบให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาไปถูกทาง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรการกีฬาให้มี
ทักษะและความสามารถเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาและการคุ้มครองเด็ก ซึ่งกระทรวง
การท่องเที่ย วและกีฬาจะได้ เตรี ย มการเพื่อรองรั บการดาเนินงานตามร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไป ทั้ง นี้
หลั ง จาก กดยช. มี ม ติเ ห็ น ชอบร่ า ง พ.ร.บ. ฉบั บนี้ แ ล้ ว ในคราวประชุ มครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่ อวั น พุ ธ ที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จะได้
นาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
รายงานผลการดาเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับที่ ๓ – ๔
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี ๒๕๓๕ โดยอนุสัญญามีผลบังคับ
ใช้เ มื ่อ วัน ที ่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ ส่ง ผลให้ป ระเทศไทยมีภ าระผูก พัน ในการจัด ท ารายงานผล
การดาเนิ นงานตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กต่อคณะกรรมการสิ ทธิเด็กแห่ งสหประชาชาติ โดยที่ผ่ านมา
ประเทศไทยได้เสนอรายงานฉบับแรกและรายงานด้วยวาจาเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ และตุลาคม ๒๕๔๑
ตามลาดับ และเสนอรายงานฉบับ ที่ ๒ และรายงานด้วยวาจาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ และมกราคม
๒๕๔๙ ตามล าดั บ ส าหรั บ รายงานฉบั บ ต่อ ไป คณะกรรมการสิ ทธิ เ ด็ กแห่ ง สหประชาชาติ ก าหนดให้
ประเทศไทยจัดทารายงานฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ รวมกัน ซึ่ง กดยช. ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ต่อรายงานดังกล่าว และนาสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในคราวประชุม
เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
รายงานผลการดาเนิน งานตามอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก
มีแนวทางการจัดทาและขอบเขตเนื้อหาสาระ สรุปได้ดังนี้

ฉบับที่ ๓ และ ฉบับที่ ๔

แนวทางการจัด ทารายงานฯ ฉบับ ที่ ๓-๔ จัดทาตามแนวทางที่คณะกรรมการสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติกาหนด มีดังนี้
๑. เอกสาร HRI/GEN/2/Rev.5 (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑) ว่าด้วยรูปแบบและเนื้อหา
ของรายงานที่รัฐ ภาคีต้อ งจัด ทาตามสนธิสัญ ญาระหว่า งประเทศด้า นสิท ธิม นุษ ยชน (Compilation
of Guidelines on the Form and Content of Report to be Submitted by States Parties to
the International Human Rights Treaties) โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
๑.๑ รูปแบบของการรายงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
๑) เอกสารหลั กของประเทศไทยตามสนธิสั ญญาระหว่ างประเทศว่า ด้ว ย
สิทธิมนุษยชน (Common Core Document) จานวนไม่เกิน ๖๐ – ๘๐ หน้า
๒) รายงานผลการด าเนิ น งานตามอนุ สั ญ ญา จ านวนไม่ เ กิ น ๔๐ หน้ า
ซึ่งอนุสัญญาในที่นี้หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
๑.๒ โครงสร้างของของรายงานผลการดาเนินงานตามอนุสัญญา ให้นาเสนอข้อมูล
ตามกลุ่มมาตราของอนุสัญญา ประกอบด้วย ๘ บทและความนา โดยการนาเสนอข้อมูลในแต่กลุ่มมาตรา
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ควรให้ครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ การติดตามการดาเนินงานเพื่อ ปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นข้อสังเกตของ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ แผนงานที่ครอบคลุมระดับชาติ การจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่น ๆ ข้อมูลเชิงสถิติ ปัจจัย และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามอนุสัญญา
๒. สรุ ป ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมการสิ ท ธิ เ ด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ ต ามเอก สาร
CRC/C/THA/CO/๒ (๒๗ มกราคม ๒๕๔๙) ซึ่งเป็นข้อกังวลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็ก
แห่งสหประชาชาติต่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาของประเทศไทย
ขอบเขตเนื้อหาสาระของร่างรายงานฯ ฉบับที่ ๓-๔ สรุปได้ดังนี้
๑. มาตรการทั่วไป ประกอบด้วย การดาเนินงานที่เอื้อต่อเด็ กให้ได้รับสิทธิตามข้อสงวน
ข้อ ๗ และข้อ ๒๒ การปรับปรุงกฎหมาย การประสานงาน นโยบายด้านเด็กและเยาวชน กระบวนการ
ติดตามอิสระ การจัดสรรงบประมาณ การรวบรวมข้อมูลสถิติ และการเผยแพร่อนุสัญญา
๒. นิยามศัพท์คาว่า เด็ก การกาหนดกรอบความคิดกฎหมายไทยในการคุ้มครองเด็กอายุ
ต่ากว่า ๑๘ ปี การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิมและการออกกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
อนุสัญญา
๓. หลักการทั่วไป ประกอบด้วย การไม่เลือกปฏิบัติ สิ ทธิในการมีชีวิต การอยู่รอดและ
การพัฒนา และการเคารพความคิดเห็นของเด็ก
๔. สิทธิพลเมืองและเสรีภาพ ประกอบด้วย การจดทะเบียนการเกิด ชื่อ สัญชาติ และ
สถานะบุคคล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการเฆี่ยนตีเด็ก
๕. สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและการเลี้ยงดูรูปแบบอื่น ประกอบด้วย การเลี้ยงดู
รูปแบบอื่น ความรุนแรง การกระทามิชอบ การปฏิบัติที่เลวร้าย และการทอดทิ้งเด็ก และเด็กติดมารดา
ในเรือนจา
๖. สุขภาพพื้นฐานและสวัสดิการ ประกอบด้วย เด็กทุพพลภาพ สุขภาพและบริการด้าน
สุขภาพ สุขภาพเด็กวัยรุ่น สุขภาวะแวดล้อม เอชไอวี/เอดส์ คุณภาพชีวิต
๗. การศึ ก ษา เวลาว่ า ง และกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย การศึ ก ษา
การฝึกอบรม และการแนะแนว และจุดมุ่งหมายของการศึกษา
๘. มาตรการปกปูองพิเศษ ประกอบด้วย เด็กในพื้นที่พักพิงของผู้หนีภัยจากการสู้รบ
เด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน แรงงานเด็ก การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและการค้าเด็ก
เด็กในกระบวนการยุติธรรม เด็กชนพื้นเมืองดั้งเดิมและชนกลุ่มน้อย และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๗ เรื่องสถานะบุคคล
กดยช. เห็นชอบการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๗ เรื่องสถานะบุคคล
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีการ
ดาเนินงานเพื่อประกันสิ ทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กทุกคนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทั้งในด้านกฎหมาย
นโยบาย และการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔
และพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ การสารวจและจัดทาทะเบียนเพื่อให้สถานะบุคคลที่เหมาะสม
ตามข้อเท็จจริงแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในประเทศไทย ตลอดจนการจัดการศึกษาและบริการด้านสุขภาพ
อนามัยแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานทะเบียนราษฎร ที่สาคัญ การถอนข้อสงวนดังกล่าวไม่มีผลให้ประเทศไทย
ต้องมีการปฏิบัติแตกต่างไปจากเดิม และไม่จาเป็นต้องให้สัญชาติไทย
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ต่อ มา คณะรั ฐ มนตรี มี มติ เ ห็ น ชอบการถอนข้ อ สงวนฯ ดั งกล่ าว ในคราวประชุ ม เมื่ อ
วัน อังคารที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๕๓ โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดาเนินการเสนอการถอน
ข้ อ สงวนฯ ต่ อเลขาธิ การสหประชาชาติ พร้ อมทั้ งให้ ห น่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องรั บความเห็ นของส านั กงาน
สภาความมั่นคงแห่งชาติที่ให้ มี การประชาสั มพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เลขาธิการ
สหประชาชาติ ได้ รั บ ทราบการถอนข้ อ สงวนฯ ของประเทศไทยแล้ ว มี ผ ลอย่ างเป็ น ทางการเมื่ อวั น ที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยสานั กงานเลขาธิการสหประชาชาติ ได้แจ้งเวียนให้ประเทศรัฐภาคีทราบทาง
เว็บไซต์ของสหประชาชาติด้วยแล้ว
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบล
เนื่องด้วย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ได้
กาหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตาบล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีนโยบาย
ให้ขยายการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนลงสู่ในระดับตาบล ซึ่งได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และสมาคมองค์การบริ หารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ในระดับตาบล เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในระดับตาบลเป็นแกนนาในการทากิ จกรรม เสนอแนะและ
ให้ ความคิดเห็ น เพื่อการพัฒ นาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีส่ วนร่ว มในการจัดทาแผนพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนในระดับท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง กดยช. เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตาบล โดยพิจารณาจากความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ได้จัดทาแนวทางเพื่อเป็นคู่มือสาหรับ องค์การ
บริหารส่วนตาบลในการดาเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบล ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้ง
ให้ครบทุกตาบลภายในปี ๒๕๕๔
สาหรับข้อมูลการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ มีการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนตาบล รวมทั้งสิ้น ๔,๐๕๕ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๙
วาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
วาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรี มีมติเ ห็น ชอบวาระเพื่อ
การพัฒ นาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๓ เพื่อขับเคลื่อนประเด็น “จังหวัดน่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชน”
และ “กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน” ดังนี้
๑) รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
น่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชนให้เกิดผลอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดการดาเนินงานที่ชัดเจนทั้ง
๗ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสุขภาพอนามัย ด้านครอบครัวอบอุ่น ด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก และด้านความปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง
๒) การจั ด ให้ มีส ภาพแวดล้ อมที่ดี ต่อเด็ก และเยาวชน ตามตัว ชี้วัดจัง หวัดน่า อยู่และ
กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาบรรจุเรื่องนี้ไว้ใน
แผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง จั ด สรรงบประมาณด าเนิ น การและรายงานผล
ความก้าวหน้าเป็นระยะทุกปี
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๓) รัฐบาลโดยกระทรวงด้านสั งคม ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการการจัด กิจกรรม
และดาเนินการในประเด็นจังหวัดน่าอยู่และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดย
ขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ คาปรึกษาแนะนาในเชิงสร้างสรรค์
ทรัพยากร พื้นที่ และให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัดมีช่วงแผน
ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ จะสิ้นสุดแผนในปี ๒๕๕๓ กดยช. จึงเห็นชอบให้บรรจุเรื่องการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนปี ๒๕๕๔ ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และให้นามาบรรจุเป็นแผนปฏิบัติการในแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ในระยะต่อไป
วาระเพื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ปี ๒๕๕๔ กดยช. เห็ น ชอบแนวทาง กลไก
การดาเนินงาน และกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อกาหนดเป็นวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปี ๒๕๕๔ โดยวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๔ สู่เปูาหมาย “ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข
และสร้างสรรค์” มีข้อสรุปดังนี้
๑. พัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว (พ่อ แม่ และลูก) โดยเน้นการเตรียมความพร้อม
ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นวั ย เจริ ญ พั น ธุ์ มีก ลไกการด าเนิ น งานคื อ ศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน มี กิ จ กรรมหลั ก คื อ
การพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้อง มอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒. เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนในประเด็นจิตอาสา และความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
มีกลไกการดาเนินงานคือ สภาเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมหลักคือ การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มอบกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสานักงานสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๓. ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ทางกายภาพและมีกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ ดังกล่าว
อาทิ ศู น ย์ เ ยาวชน ลานกี ฬ า ห้ อ งสมุ ด สนามเด็ ก เล่ น ในองค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น มอบ
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๔. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน มอบกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๒
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐
กาหนดให้สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จัดทารายงาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้ อยปีละครั้ง โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่ สภาพการณ์และแนวโน้มของปัญหาเด็ก
และเยาวชน ผลการดาเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผลการดาเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย การใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
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กดยช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ เห็นชอบ
รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๒ ซึ่ง กดยช. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมสาหรับการจัดทารายงาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนปีต่อไป ดังนี้
๑. หากพิ จ ารณาตามมาตรา ๑๑ ของ พ.ร.บ. ส่ ง เสริ มการพั ฒ นาเด็ก และเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กาหนดให้ กดยช. จัดการประเมินผลการดาเนินงานและเสนอรายงานการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐสภาอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งรายงานที่เสนอ
ควรได้มีการกลั่ น กรอง วิเคราะห์ ประเด็นที่มีความส าคั ญเร่งด่ว นประมาณ ๔ - ๕ เรื่อง อย่างไรก็ตาม
รายงานฉบั บนี้ เป็ น การจั ดทารายงานตามมาตรา ๒๐ ของ พ.ร.บ.ส่ งเสริมการพัฒ นาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กาหนดให้มีสาระครอบคลุมใน ๕ เรื่อง คือ ๑) การใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ๒) ผลการดาเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย ๓) สภาพการณ์และ
แนวโน้มของปัญหาเด็กและเยาวชน ๔) ผลการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน และ ๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ซึ่งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตามที่กฎหมายกาหนด ประกอบกับเป็นรายงานฉบับแรก
หลังจากที่มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เห็นสมควร
ที่จ ะน าเสนอคณะรั ฐ มนตรี เป็ นภาพรวมของรายงาน ส่ ว นข้อสั งเกตข้างต้นให้ เป็นข้อสั งเกตในการทา
รายงานปีต่อไป
๒. เห็น สมควรเพิ่มเติมงบประมาณของภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ใช้เพื่อ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงไว้ในรายงานฉบับต่อ ๆ ไปด้วย
๓. การจั ด ท ารายงานปี ต่ อ ไปควรปรั บ ปรุ ง รู ป แบบให้ ก ระชั บ และเน้ น เนื้ อ หาเพื่ อ ดู
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง นี้ ได้ น ารายงานการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชน ปี ๒๕๕๒ เสนอคณะรัฐ มนตรี ทราบ
เรียบร้อยแล้วในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
มาตรการยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็กให้แก่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
กดยช. มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ศึกษา
ข้อมูล ความเป็ น ไปได้แ ละเสนอมาตรการลดหย่อยภาษีเ พื่อเป็ นการสร้างแรงจู งใจให้ แก่น ายจ้า งและ
สถานประกอบการที่มีการจั ดตั้งสถานรั บเลี้ ยงเด็ก รวมถึงกรณีการจ่ ายเงินให้ แก่ อปท. ในการจัดตั้ ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยกระทรวงการคลังได้นาเสนอ
มาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กเล็ก และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..
(พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
สาระสาคัญของร่างกฎหมาย มีดังนี้
๑. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๑.๑ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสาหรับเงินได้เป็น
จานวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เด็กในสถานประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลบุตรของ
ลูกจ้าง เฉพาะในส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาทสาหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผล
ใช้บังคับถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กาหนด (ร่างมาตรา ๓)
๑.๒ ให้ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ส าหรั บ เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น หลั ง จาก
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่ อนเป็นจานวนสองเท่าของจานวนเงินที่บุคคลธรรมดาได้จ่ายให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ ก แต่ เ มื่ อ รวมกั บ รายจ่ า ยที่ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษาส าหรั บ โครงการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนดังกล่าวนั้น [ร่างมาตรา ๔ (๑)]
๑.๓ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สาหรับเงินได้เป็นจานวน
สองเท่าของรายจ่ายที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จ่ายให้แก่ อปท. ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับ
รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับโครงการที่ ศธ. ให้ความเห็นชอบ และรายจ่าย
ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบารุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของ
เอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่เก็บค่าบริการใด ๆ หรือสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ
หรื อสนามกีฬาของทางราชการแล้ ว ต้องไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิก่อนหั กรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓)
แห่งประมวลรัษฎากร [ร่างมาตรา ๔ (๒)]
๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร
ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับเงินได้ที่คานวณได้จากมูลค่าที่ลูกจ้าง
ได้รับจากการนาบุตรของลูกจ้างไปอยู่ในความดูแลของสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
เด็กที่นายจ้างจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลบุตรของลูกจ้าง ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
การดาเนินการทางกฎหมายกับชาวต่างชาติที่ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในประเทศไทย
สืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๖๕ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓
ในส่ วนที่เกี่ย วกับสิ ทธิเด็ก ซึ่ง มีข้อมติเรื่ องสิทธิเด็ก คือ การอนุวัติสิ ทธิเด็กในช่วงปฐมวัย การส่ งเสริม
การเข้าถึงสถานะบุ ค คล และการส่ งเสริ มให้ เด็กชายขอบเข้ าถึงระบบการศึกษาของรัฐ โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศต่อเด็กที่เด็กผู้ชายมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อการกระทาความรุนแรง
ทางเพศมากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูตของประเทศทางยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
ให้ ความส าคัญ เพราะมีป ระชาชนจากประเทศเหล่ านี้จานวนมากที่เข้ามากระทาความผิ ด ในไทยฐาน
ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ เด็ ก และประเทศเหล่ า นี้ พ ยายามที่ จ ะติ ด ตามให้ มี ก ารด าเนิ น คดี และลงโทษ
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ผู้ที่กระทาความผิดเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ต้องการให้ไทยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเช่นกัน แต่ปัญหา
ที่ ผ่ า นมาคื อ ผู้ ก ระท าความผิ ด เหล่ า นั้ น ได้ รั บ การประกั น ตั ว และสามารถหลบหนี อ อกนอกประเทศ
ได้โดยง่าย นอกจากนี้ ต้องการให้ไทยให้ความสาคัญกับความผิดด้านเพศเป็น ความผิดร้ายแรงเทียบเท่า
ความผิดด้านยาเสพติด
สาหรับประเด็นปัญหานี้ กระทรวงยุติธรรมได้จัดทาข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่อง
การบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย ๕ ข้อเสนอ ดังนี้
๑. แนวทางเร่งด่วนที่กระทรวงยุติธรรมดาเนินการภายใต้กรอบของหน่วยงานคือ กาชับ
ให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษกวดขัน จั บ กุมนักท่องเที่ยวที่เข้า มาเพื่อล่ ว งละเมิดทางเพศต่อเด็ กเป็นระยะ
ส่วนการขยายผลไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จผลอย่างจริงจังได้เนื่องจากอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ของ
กระทรวงยุติธรรม
๒. เร่ง จัดทาแนวทางการปฏิบัติร่ว มกันหรือคู่มือส าหรับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เรียกว่า “ร่างแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดี
กับผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในประเทศไทย”
๓. การพัฒนาระบบข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรม ระบบข้อมูลบุคคล ระบบที่ปูองกันไม่ให้
บุคคลที่ไม่พึงปรารถนาเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะต้องเชื่อมส่งต่อให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้ทันที
๔. การปรับทัศนคติบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและสังคมให้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของปัญหานี้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาพลักษณ์ของไทยและเป็นปัญหาที่โยงสู่เรื่องการค้ามนุษย์
ที่เป็นปัญหาใหญ่ของประชาคมโลก
๕. การปรั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยที่ ไ ม่ ค วร
ให้ ความส าคัญเฉพาะในเชิงปริ มาณ แต่ต้องแสดงถึงการเอาจริงเอาจังและมีความชัดเจนในการไม่รับ
นักท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
กดยช. เห็นชอบในหลักการร่างแนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ต้ อ งหาชาวต่ า งชาติ ที่ ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ เด็ ก ในประเทศไทยที่ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอกอัครราชทูตของหลาย ๆ ประเทศจัดทาขึ้น
ซึง่ ค่อนข้างดีมาก แต่ปัญหาคือ ทาอย่างไรจะให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงเห็นสมควรให้มีการดาเนินการ
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๑. กระทรวงยุ ติธ รรมเป็นหน่ว ยงานกลางในการหารือกั บหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องเพื่ อ
พิจารณาร่างแนวทางปฏิบัติฯ ให้มีความสมบูรณ์ กาหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
และกาหนดผู้รับผิดชอบรวมทั้งกระบวนการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏท้ายร่างแนวทางปฏิบัติฯ
โดยละเอียด
๒. เสนอแนวทางปฏิบัติฯ ให้หน่วยงานเห็นชอบตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน แล้วให้
กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
๓. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นทางการเพื่อดาเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติตามข้อ ๒
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๔. ผู้ บั งคั บ บั ญชาระดั บสู งของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ องดัง กล่ าวมีก ารสั่ ง การเจ้า หน้ า ที่
ในหน่ ว ยงานให้ ป ฏิ บั ติต ามนโยบายและแนวทางฯ รวมทั้ ง การจั ดการฝึ ก อบรมตามความเหมาะสม
นอกจากนั้น ให้กาชับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ป ระสานกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อผลักดันการปูองกันปัญหา Child Sexual Tourism อย่างจริงจัง โดยกระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าควรก าหนดนโยบายและมาตรการที่ ชั ด เจน ในการไม่ เ ปิ ด รั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในประเทศไทย รวมทั้งการร่วมกันจัดให้มี
นโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนาเสนอ กดยช. ต่อไป
สื่อลามกเด็ก
สืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๖๕ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓
ในส่ วนที่เกี่ย วกับสิ ทธิเด็ก ซึ่งมีข้อมติเรื่ องสิทธิเด็ก คือ การอนุวัติสิ ทธิเด็กในช่วงปฐมวัย การส่ งเสริม
การเข้าถึงสถานะบุคคล และการส่งเสริมให้เด็กชายขอบเข้าถึงระบบการศึกษาของรัฐโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก ที่เด็กผู้ชายมีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อการกระทาความรุนแรงทางเพศ
มากขึ้น รวมทั้งการมีสื่อลามกเด็กวางขายอย่างเปิดเผยตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทาลายภาพลักษณ์ของไทย
ที่ผ่านมาการดาเนินการปราบปรามยังขาดความต่อเนื่อง แม้จะมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วม
เป็ น ภาคีในการด าเนิ น การด้ านการปู อ งกั นและปราบปราม แต่ยัง ขาดหน่ว ยงานกลางในการติด ตาม
สถานการณ์ ก ารปราบปรามให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ ปั ญ หาดั ง กล่ า วยั ง คงอยู่
กดยช. จึ งได้ มอบหมายให้ ส านักงานตารวจแห่งชาติกวดขันการปราบปรามจับกุมผู้ ผลิ ตและจาหน่าย
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และเห็นสมควรผลักดันกองทุนสื่อสร้างสรรค์ให้เกิ ดขึ้นเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริม
ให้มีการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพต่อเด็กและเยาวชน ที่สาคัญ เห็นสมควรให้มีการรายงานผล
การปราบปรามและผลการดาเนินคดีต่อ กดยช. ทุก ๓ เดือน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ ดังนี้
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุ
พฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... ที่ได้นาเข้าสู่รัฐสภาแล้วนั้น ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว
ควรจั ดอบรมสร้ างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่ าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ บังคับใช้กฎหมาย
เนื่องจากมีประเด็นที่กระทบต่อเด็กและสิทธิมนุษยชน
๒. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการขยายผล
การนาโปรแกรม House Keeper ซึ่งเป็นโปรแกรมปูองกั นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไปติดตั้งในเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ค รบทุ ก โรงเรี ย นและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั้ ง รายงาน
ความก้าวหน้าต่อ กดยช. เป็นระยะ
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การดาเนินงานในสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สืบเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ สมัยที่ ๖๕ ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๓
ในส่ วนที่เกี่ย วกับสิ ทธิเด็ก ซึ่งมีข้อมติเรื่ องสิทธิเด็ก คือ การอนุวัติสิ ทธิเด็กในช่วงปฐมวัย การส่ งเสริม
การเข้าถึงสถานะบุ ค คล และการส่ งเสริ มให้ เด็กชายขอบเข้ าถึงระบบการศึกษาของรัฐ โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนาง Radhika Coomaraswamy ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ ให้ความสาคัญกับสถานการณ์ ความรุนแรง
ที่เ กิด ขึ้น ในประเทศไทยกับ ครู แ ละโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เด็ กในโรงเรี ยนสอนศาสนาที่ต กเป็ น
เครื่ องมือของกลุ่ มผู้ ก่อความรุ น แรง ซึ่งประเทศไทยควรเร่งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อมิให้ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ถูกยกระดับเป็นปัญหาระหว่างประเทศโดยมีประเด็นเด็กเป็นเงื่อนไข
กดยช. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศทาความเข้าใจกับองค์การระหว่างประเทศ
และผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ โดยสรุปคือ
สถานการณ์ของประเทศไทยเป็น สถานการณ์ที่เด็กได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่ใช่กรณีที่เด็กต้องอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธ และรัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการให้
เด็ ก อยู่ ใ นระบบการศึ ก ษาเป็ น มาตรการที่ ดี ที่ สุ ด ในการคุ้ ม ครองเด็ ก จากการถู ก ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ก่อความรุนแรง ทั้งนี้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมื อในการดาเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สาหรับปัญหาที่กระทรวงการต่างประเทศประสบในการเจรจากับองค์การสหประชาชาติ
คือ เรื่องสถิติข้อมูลที่ไม่ตรงกัน โดยกระทรวงการต่างประเทศใช้สถิติข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคง
ขณะที่องค์การสหประชาชาติใช้สถิติข้อมูลจากทางสาธารณสุข ดังนั้น หากมีกลไกกลางในการบูรณาการ
ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ให้ชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์ในการเจรจา ที่สาคัญเห็นสมควรให้มีกลไกการคุ้มครองเด็ก
แบบบูรณาการอย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านสังคม ซึ่งจะช่วยให้
การแก้ไขปัญหาและคุ้มครองเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กดยช. เห็นชอบ
ดังนี้
๑. ให้มีกลไกและแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แ บบบู ร ณาการ โดยมอบหมายให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กั บ ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และหน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร หารื อ ร่ ว มกั น ใน
แนวทางการดาเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความสาคัญกับนโยบายด้านสังคมและการพัฒนาควบคู่กับนโยบายด้านความมั่นคง
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านสังคมและการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดมาตรการและแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน
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การสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
โดยไม่ถือเป็นวันลา
จากการประชุม กดยช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สภาเด็ก
และเยาวชนมีข้อเรียกร้องขอให้กระทรวงศึกษาธิการแจ้งสถานศึกษาพิจารณาให้ความสาคัญของงานด้าน
สภาเด็กและเยาวชน ที่มุ่งหวังจะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม โดยอนุญาตและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ถือเป็น
วัน ลา ทั้งนี้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธาน กดยช. คนที่ส อง รับข้อเสนอ
ดังกล่าวและให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาฉบับที่ ๒ โดยเน้นคุณภาพของผู้เรียนใน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. ปรับปรุ งหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจะลดเวลาเรียน สาระการเรียนรู้
เหลือร้อยละ ๗๐ และมุ่งเน้นการทากิจกรรมร้อยละ ๓๐ ที่จะต้องบูรณาการในเรื่องสาคัญ ๓ เรื่อง ได้แก่
การใช้การศึกษาเพื่อสร้ างความเป็ น พลเมือง การบูรณาการจั ดกิจกรรมของลู ก เสื อ และการส่ ง เสริ ม
ความสามารถพิเศษของเด็ก โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดาเนินการ
๒. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก เรี ย นสู่ สั ง คม เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ต้ อ งมี ก ารจั ด
กิจกรรม ซึ่งเป็นการสนับสนุนงานของสภาเด็กและเยาวชนด้วย
๓. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ทั้ ง ในระบบและนอกระบบการเรี ย นร่ ว ม เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนที่โรงเรียนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
ส าหรั บ ประเด็น นี้ กดยช. ได้มอบหมายให้ กระทรวงศึ กษาธิการพิจารณาดาเนินการ
กาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสนับสนุนให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งในระหว่างการจัดทาระเบียบหลักเกณฑ์ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ
ได้แจ้งให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอนุโลม สาหรับระยะเวลาการทากิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมถึงสภาเด็กและเยาวชน
ตาบล ให้นับ รวมเป็น ส่ว นหนึ่ง ของกิจ กรรมพัฒ นาผู้เ รีย นตามหลัก สูต ร โดยให้อ ยู่ใ น ดุลยพินิจของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ จ ะก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และจะเร่ ง จั ด ท าระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
การขออนุญาตพานักเรียนและนักศึกษาไปทากิจกรรมนอกสถานศึกษา เพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป
การสนับสนุนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กดยช. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ มอบหมาย
ให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจัดทาข้อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการด้านความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็ก
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และเยาวชนในพื้นที่ตามข้อเสนอของเด็กและเยาวชน และมอบส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานงานกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบ
การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
สืบเนื่องจากมติที่ประชุม กดยช. ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูปภายใต้สมัชชาปฏิรูป เสนอวาระ
เข้าที่ประชุม กดยช. ผ่านนายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ กรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ในฐานะผู้แทนเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในภาพรวม
โดยประเด็นข้อเสนอหนึ่งได้แก่ การขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งเห็นสมควรดาเนินการ ดังนี้
๑. เสนอให้ ก องทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาผู ก ติ ด กั บ รายได้ ใ นอนาคตแบบขยายโอกาส
(ICL- Expansion) เป็นลักษณะที่รัฐร่วมลงทุนทางการศึกษากับเด็กมากกว่าการมองเด็กในฐานะลูกหนี้
๒. ส่งเสริมเงินกู้ชุมชนเพื่อการศึกษา (Educational micro-finance)
๓. มีการทาระบบจ้างเรียนในกลุ่มคนจน (Targeting welfare regime–specific the
poor) เพื่อแก้ปัญหาเด็กต้องกลับไปช่วยงานที่บ้านเพราะครอบครัวมีค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียแรงงาน
ไปศึกษาต่อ การจ้างเรียนในอัตราที่เหมาะสมจะช่วยลดปัญหานี้ได้
ทั้งนี้ หากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินงานได้ชัดเจนโดยมีหน่วยงานเจ้าภาพรับไป
ศึ ก ษาหาแนวทางการด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในระยะยาว กดยช. จึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหลักร่วมกับ
กระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในประเด็นการให้กองทุนให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาผูกติดกับรายได้ในอนาคต (Income Contingent Loan – ICL) แบบขยายโอกาส (ICLExpansion) โดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ดาเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยื มเพื่อการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยได้นาข้อดี ของ ๒ กองทุ นคือ กยศ. และกองทุน เงินให้ กู้ยื มเพื่ อ
การศึกษาโดยผูกติดกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มารวมกัน เพื่อให้การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นเอกภาพ
เพียงระบบเดียว ซึ่งเป็นการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งจะต้องผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป
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มติที่ตอ้ งผลักดันและดาเนินการต่อไป
๑. การส่งเสริมการดาเนินงานเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย
๑.๑ การยกระดับ คุณภาพศูนย์เด็กเล็ก โดยประสานผลักดัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์ น ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็ กแห่ งชาติ ซึ่งคณะรัฐ มนตรีเห็ นชอบให้ประกาศใช้ เป็น
มาตรฐานกลางของประเทศ ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
และเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ
นอกจากนี้ มีความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะต้องพิจารณาดาเนินการต่อไป ๔ ประเด็น คือ
๑) การกาหนดพื้นที่สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับ ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิก ารว่ าด้ ว ยการก าหนดมาตรฐานโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามัญ ศึก ษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) เกณฑ์ ก ารประเมิ น และค่ า คะแนน เมื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ระยะหนึ่ ง แล้ ว ต้ อ งมี
การพัฒนาให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานและให้สอดคล้องกับสภาพบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
๓) เกณฑ์การพิจารณาศูนย์เด็กเล็ก ที่กาหนดในมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
ในเรื่องการเดินทางรับ - ส่งเด็กของผู้ปกครอง กรณีเด็กและผู้ปกครองที่โดยสารเรือมารับ/ส่ง ต้องมีชูชีพ
สวมให้เด็กทุกคนทุกครั้งในการรับ - ส่งเด็ก และกรณีที่เด็กและผู้ปกครองเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ต้อง
มีหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อก) สาหรับเด็ก เป็นต้น นั้น ควรจะเป็นข้อแนะนาสาหรับผู้ปกครอง หรืออื่น ๆ
มากกว่าที่จะใช้ในการพิจารณาศูนย์เด็กเล็ก
๔) มีร ะบบคณะกรรมการกากับ นิเทศ ติดตาม ช่ว ยเหลื อศูนย์เด็กเล็ กในการ
พัฒนาสู่มาตรฐาน
๑.๒ การส่งเสริ มให้ ภาคธุรกิจเอกชนจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กในสถานประกอบการ
โดยมอบหมายกระทรวงแรงงานออกระเบียบกาหนดให้สถานประกอบการจัดตั้งใหม่ต้องมีศูนย์เลี้ยงเด็ก
เป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่พนักงานหรือการจัดสวัส ดิการในรูปแบบต่าง ๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
เชิงลึกเกี่ยวกับความพร้อมของผู้ประกอบการและความต้องการของลูกจ้าง ตลอดจนการให้บริการของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้เปิดให้บริการว่ามีความเพียงพอรองรับบุตรผู้ใช้แรงงานได้มากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะ
ออกเป็นระเบียบเพื่อใช้บังคับต่อไป
๒. การดาเนินการทางกฎหมายกับชาวต่างชาติที่ล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในประเทศไทย
๒.๑ กากับ ผลักดันให้ กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาร่างแนวทาง
การปฏิบัติร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีกับผู้ ต้องหาชาวต่างชาติ ที่ล่ วงละเมิด
ทางเพศกับเด็กในประเทศไทยให้เสร็จสมบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้อย่างจริงจัง
๒.๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกี่ยวกับการดาเนินนโยบายและมาตรการในการ
ไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในประเทศไทย
เพื่อปูองกันปัญหา Child Sexual Tourism
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๓. กาชับสานักงานตารวจแห่งชาติในการกวดขันปราบปรามผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสื่อลามกเด็กอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
๔. การดาเนินงานในสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นการผลักดันให้มี
กลไกและแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. การดาเนินงานสภาเด็กและเยาวชน
๕.๑ ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตาบล
ให้ครบทุกพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับตาบล
๕.๒ การสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา โดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีการจัดทาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การขออนุ ญ าตพานั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาไปนอกสถานที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น กรณี ดั ง กล่ า วและรองรั บ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๖. กากับดูแลและผลักดันการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..)
พ.ศ. .... (ลักษณะความผิดเกี่ยวกับเพศ) ให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จานวน
๒๐ คณะ ภายหลั งมีการยกเลิ ก ๓ คณะ ปัจจุบันคงเหลื อ ๑๗ คณะ มีการดาเนินงานเพื่อการส่งเสริม
พัฒนา และปกปูองคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของรั ฐ ธรรมนู ญ และอนุ สั ญ ญาว่า ด้ว ยสิ ทธิเ ด็ก โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เกี่ ยวกั บการพัฒ นาเด็ ก
การสงเคราะห์เด็ก การปกปูองคุ้มครองเด็ก การแก้ไขปัญหาเด็ก และการฟื้นฟูเด็ก
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๓๖ ครั้ง โดยมีมติและผลการดาเนินงานที่สาคัญ
สรุปได้ดังนี้
๑. ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติส่ งเสริมความปลอดภัยในการเล่นกีฬาและนันทนาการ
ส าหรั บเด็กและเยาวชน พ.ศ. .... โดย กดยช. ให้ ความเห็ นชอบแล้ ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวัน ที่
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ
๒. ยกร่ างพระราชบั ญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่. .) พ.ศ. ....
(แก้ไขลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ) เสนอ กดยช. พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่
๒๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๓ โดย กดยช. มี ม ติ ใ ห้ จั ด เวที วิ พ ากษ์ ฯ เพื่ อ ให้ ชั ด เจนและครอบคลุ ม อี ก ครั้ ง
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ UNICEF จัดให้มีการเสวนาประชาพิจารณ์ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ และได้นาข้อคิดเห็นข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ และจะได้นาเสนอ กดยช.
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
๓. ผลั ก ดั น ให้ ก ารฟู อ งคดี ต ามกฎหมายคุ้ ม ครองเด็ ก และกฎหมายความรุ น แรง
ในครอบครัวที่ต้องฟูองต่อศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นการฟูองรวมในคดีเดียวกัน
๔. เสนอให้มีคณะอนุกรรมการปูองกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและ
เยาวชน เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการการดาเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ประธาน กดยช. ได้ลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วตามคาสั่ง กดยช. ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
๕. การทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาประเด็นที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข
๖. เสนอทบทวนและปรับปรุงแก้ ไขพระราชบั ญญัติ ตรวจคนเข้า เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และผู้แทนกรมการกงสุล ซึ่งมีความเห็น
พ้องกันที่จะต้องเพิ่มแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่อเด็กแยกจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ และควรนาแนวทาง
การปฏิบัติต่อเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้สานักงาน

๒๕
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ตรวจคนเข้าเมืองจะได้น าเสนอต่อผู้ บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือ ง และพิจารณายกร่างแก้ไข
พ.ร.บ. ดังกล่าว และเมื่อแก้ไขแล้วจะนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้ รั บแต่ งตั้ งเมื่ อวั นที่ ๒๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒ โดยมี นายสรรพสิ ทธิ์ คุ มพ์ ประพั นธ์
เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่จัดทาร่างระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยงานของรัฐและของเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่ง เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ระเบียบตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดแนวทางที่จะดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดทาระเบี ยบและวิธีการปฏิ บัติเกี่ยวกับการช่วย ส่ งเสริม สนั บสนุน และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๑๑ (๓) พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ระเบียบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก”
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น ประธาน คณะอนุ ก รรมการฯ มี อ านาจหน้ า ที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก
ตามแนวทาง “โลกที่ เ หมาะสมส าหรั บ เด็ ก ” (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙) และรายงานผลการติ ด ตาม
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีทราบทุก
๒ ปี เพื่อเป็นพื้นฐานในด้านการกาหนดนโยบาย
สาหรั บ การดาเนิ น งาน ได้มีการจัดจ้างมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนครเพื่อประเมินผล
การด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ตามแนวทาง“โลกที่
เหมาะสมสาหรับเด็ก” ระยะสั้น ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒) ซึ่งได้เสนอ กดยช. พิจารณาในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ โดย กดยช. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนาผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการดาเนินงานการพัฒนา
เด็กโดยเฉพาะการติด ตามถึงผลลั พ ธ์ที่ตั ว เด็ กตามลั กษณะเด็กที่ พึงประสงค์ที่ กาหนดในนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ กดยช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เห็นชอบ
ให้นาสาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสม
สาหรับเด็ก” ไปผนวกรวมไว้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๒๖
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๔. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่
เสนอแนะแนวทาง และดาเนินการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ
เด็กและเยาวชนให้ บรรลุ ตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนดไว้ พิจารณาหลั กเกณฑ์การสรรหาและเชิดชู และ
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ด าเนิ น การสรรหาเด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ และผู้ ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยมีผลการพิจารณาสรรหา ดังนี้
๑. พิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน ประจาปี ๒๕๕๓ ใน ๑๑ สาขา ตามรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล
๑. กฎหมายและการปกปูองคุ้มครองสิทธิ์
๓
๒
๒. การศึกษาและวิชาการ
๑๐
๓
๓. กีฬาและนันทนาการ
๑๒
๓
๒
๔.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
๒๖
๑
และเทคโนโลยี
๕. คุณธรรมและจริยธรรม
๙
๑
๒
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๒
๒
๗. พัฒนาเยาวชน บาเพ็ญประโยชน์และ
๑๓
๗
๒
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
๘. ศิลปวัฒนธรรม
๑๕
๒
๓
๙. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
๔
๖
๓
๑๐. สื่ อ มวลชนเพื่ อ เด็ ก และเยาวชนที่
๒
๕
ปูองกันปัญหาสังคม
๑๑. อาชีพ
๕
๕
รวม
๑๐๑
๒๖
๒๓
สาขา

องค์กร
-

รวม
๕
๑๓
๑๗
๒๗

๑
๓

๑๒
๕
๒๕

๔

๒๐
๑๓
๑๑

๘

๑๐
๑๕๘

โดยเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้ง ๑๕๘ ราย ได้
เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดงาน ๒๕ ปี
วันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุน)
๒. พิจารณาสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน ประจาปี ๒๕๕๔ ใน ๑๑ สาขา ตามรายละเอียด ดังนี้
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ประเภท
เด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล
๑. กฎหมายและการปกปูองคุ้มครองสิทธิ์
๒
๒. การศึกษาและวิชาการ
๑๐
๒
๓. กีฬาและนันทนาการ
๘
๓
๒
๔.คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
๒๔
๔
๑
และเทคโนโลยี
๕. คุณธรรมและจริยธรรม
๑๓
๑
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖
๒
๒
๗. พัฒนาเยาวชน บาเพ็ญประโยชน์และ
๑๗
๕
๓
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน
๘. ศิลปวัฒนธรรม
๑๗
๒
๔
๙. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
๒
๘
๒
๑๐. สื่ อ มวลชนเพื่ อ เด็ ก และเยาวชนที่
๕
๒
ปูองกันปัญหาสังคม
๑๑. อาชีพ
๕
รวม
๑๐๙
๒๔
๑๙
สาขา

องค์กร
๑
-

รวม
๒
๑๒
๑๔
๒๙

-

๑๔
๑๐
๒๕

๑
๑

๒๔
๑๒
๘

๓

๕
๑๕๕

โดยเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้ง ๑๕๕ ราย ได้
เข้ารับ พระราชทานรางวัลจากพระเจ้ าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีเปิดงานวันยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔
ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุน)
๕. คณะอนุกรรมการการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ดาเนินการให้กระบวนการการ
สร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนเข้าสู่แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นกลไกในการบูรณา
การกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนให้เข้ากับงานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนในการนา
ต้นทุนชีวิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และสังคม
คณะอนุ ก รรมการฯ มี ก ารประชุ ม รวม ๒ ครั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการขั บ เคลื่ อ น
การสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่นาร่อง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเสริมสร้างต้นทุนชีวิตสาหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเรียนรู้ /
ทดลองใช้เครื่องมือแก่ผู้แทนหน่วยงานพื้นที่นาร่อง จานวน ๖๐ แห่ง ๆ ละ ๑ คน รวม ๖๐ คน ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ในการเก็บข้อมูลต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และจัด
กิจกรรม พื้นที่ละ ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งต่อไป
๒. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการสารวจข้อมูลต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน และ
รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคระหว่างพื้นที่นาร่อง และดาเนินการคัดเลือกพื้นที่นาร่องสู่การปฏิบัติ
จริ ง จ านวน ๒๐ แห่ ง ได้แก่ ๑) ศูน ย์ การเรียนรู้โ ครงการสายใยรักแห่ งครอบครัว จ.ราชบุรี ๒) ศูนย์
ฝึกอบรมเยาวชนเขต ๒ จ.ราชบุรี ๓) สภาองค์กรชุมชน ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ๔) เทศบาลตาบล
แม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน ๕) องค์การบริหารส่วนตาบลเพชรชมพู จ.กาแพงเพชร ๖) องค์การบริหารส่วน
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ตาบลคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ๗) องค์การบริหารส่วนตาบลเซเป็ด จ.อุบลราชธานี ๘) องค์การบริหารส่วน
ตาบลเหล่าพัฒนา จ.นครพนม ๙) ศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลานชาวร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ๑๐) ศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลาน
บ้านเหล่าลิง จ.ร้อยเอ็ด ๑๑) องค์การบริหารส่วนตาบลท่าทองใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี ๑๒) องค์การบริหาร
ส่วนตาบลคานหาม จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓) กองทัพภาคที่ ๕ จ.นครราชสีมา ๑๔) สมาคมสร้างสรรค์
อนาคตเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย ๑๕) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย จ.หนองคาย ๑๖) มูลนิธิ
ดวงประทีป กรุงเทพฯ ๑๗) มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม กรุงเทพฯ
๖. คณะอนุกรรมการเรื่อง “สิทธิเด็ก”
ได้รั บ แต่งตั้งเมื่อวัน ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีผู้ อานวยการส านักงานส่ งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจ
หน้าที่กาหนดแนวทางและส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็กและข้อตกลงอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กแก่เด็กและประชาชน ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๓ ครั้ง โดยมีมติและผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ดาเนินการถอนข้อสงวนของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๗ เรื่องสถานะ
บุคคล โดยได้เสนอ กดยช. เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการถอนข้ อ สงวนฯ ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๓
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเลขาธิการสหประชาชาติรับทราบเรียบร้อยแล้ ว มีผลอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒. จั ด ท าร่ า งรายงานผลการด าเนิ น งานของประเทศไทยตามอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
สิทธิเด็ก ฉบับที่ ๓ – ๔ เสนอ กดยช. เห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๓ และคณะรั ฐมนตรี มี มติ เห็ นชอบในคราวประชุ ม เมื่ อวั นที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่ อเสนอต่ อ
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ตามบทบัญญัติ ข้อ ๔๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
๓. ศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติต่อเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยได้
จัดตั้งคณะทางาน ๑ ชุด และอยู่ระหว่างการดาเนินการทดสอบแบบสอบถาม
๔. ศึกษาการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การรับ
ข้อร้องเรียนของเด็ก อยู่ระหว่างการศึกษาเนื้อหาสาระของพิธีสารเลือกรับฯ
๗. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล
เป็นประธาน คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร จัดกิจกรรมดนตรีไทย
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับเยาวชนอย่างกว้างขวาง และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคล อุปกรณ์และตารา
วิชาการทางดนตรีไทยสาหรับเยาวชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ สรุปได้ดังนี้
๑. จัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๔
ประจาปี ๒๕๕๒ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
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๑.๑ ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) มีวงดนตรีได้รับรางวัล ๔ วง และรางวัล
ผู้ปรับวง ๒ รางวัล
๑.๒ ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง โดยแบ่งออกเป็นการบรรเลง
เดี่ยว – ซออู้, บรรเลงเดี่ยว – ฆ้องวงใหญ่, การบรรเลงเดี่ยว - ขลุ่ยเพียงออ และการขับร้องเพลงไทย มีผู้
ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๒๙ ราย
โดยผู้ชนะการประกวดทั้ง ๒ ประเภท ได้เข้ารับพระราชรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ซึ่งในปี ๒๕๕๒ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวน
จิตรลดา
๒. จัดการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๒๕
ประจาปี ๒๕๕๓ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๒.๑ ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) มีวงดนตรีได้รับรางวัล ๔ วงและรางวัล
ผู้ปรับวง ๑ รางวัล
๒.๒ ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้อง โดยแบ่งออกเป็นการบรรเลง
เดี่ยว – ระนาดเอก การบรรเลงเดี่ยว – ซอด้วง การบรรเลงเดี่ยว – จะเข้ และการขับร้องเพลงไทย มีผู้ได้รับ
รางวัลทั้งสิ้น ๓๑ ราย
โดยผู้ ช นะการประกวดทั้ ง ๒ ประเภท จะได้ เข้ ารั บพระราชรางวั ล จากสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปี ๒๕๕๓ มีกาหนดเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๘. คณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและ
เยาวชน ส่งเสริมและประสานการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน สร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจ และทักษะ รวมทั้งการผลิตสื่อเผยแพร่และฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมเพื่อยกร่างความหมายและประเภทของความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาเรื่องความรุนแรง
ต่อเด็กและเยาวชนดาเนินการศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อนาผลจากการศึกษา
สถานการณ์ ความรุ นแรงที่เกิดขึ้นกับ เด็กและเยาวชนมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงร่างนโยบายและ
ยุ ทธศาสตร์ ร ะดับ ชาติด้านการปู องกั น และแก้ ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ กและเยาวชนให้ ครอบคลุ ม
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อนาเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการดาเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
๙. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ให้คาปรึกษาการศึกษาเรื่องความรุน แรงต่อเด็กและเยาวชน ศึกษา
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สถานการณ์ ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและจัดทาประชาพิจารณ์ผลการศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชน
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็ก
และเยาวชน โดยจัดทาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มเปูาหมาย จานวน ๕๑,๔๔๘
คน เพื่อนามาประมวลผลข้อมูล และจัดทาร่างรายงานสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ในเด็ก
กลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
๑. เด็ ก ในระบบโรงเรี ย น (เด็ ก ประถมศึ ก ษาตอนปลาย มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
อาชีวศึกษา)
๒. เด็กกลุ่ ม พิเศษ (กลุ่ มแรงงาน สถานสงเคราะห์ สถานพินิ จและคุ้ มครองเด็กและ
เยาวชน)
๓. การสัมภาษณ์เด็ก (โดยการสัมภาษณ์เด็กระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง /แก้ไข เพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงร่างนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุม
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
๑๐. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาเด็กและ
เยาวชน ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของสภาเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับ
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน โดยมีอานาจหน้าที่ในการ
จัดทามาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นกรอบ แนวทางการดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และ
ใช้ เ ป็ น แนวทางการประเมิ น การพั ฒ นาสภาเด็ ก และเยาวชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง คณะท างานได้ จั ด ท า
ร่ า งมาตรฐาน โดยมี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ๓ ด้ า น ได้ แ ก่ ๑) ด้ า นการจั ด การองค์ ก รและการบริ ห าร
๒) ด้านการดาเนินงาน และ ๓) ด้านคุณภาพในการดาเนินงาน ซึ่งได้มีการจัดทาแบบสอบถามความคิดเห็น
ร่างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาเด็ก
และเยาวชนอาเภอ จังหวัด พิจารณา
๒. คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนเรียบร้อยแล้ว
๓. ดาเนิ นการแจ้ งส านั กงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สภาเด็กและ
เยาวชนอาเภอ จังหวัด ทราบและดาเนินการพัฒนากิจการสภาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๑๑. คณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางใน
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การปูองกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชนทั้งของไทยและต่างประเทศ กาหนด
แนวทาง สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ปู อ งกั น การขาด
สารไอโอดีนในเด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน ประสานขอข้อมูลและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามที่
เห็น สมควร นาเสนอแผนการดาเนิน งาน มาตรการกลไก ตลอดจนแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานเพื่อปูองกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๓ ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการปูองกัน แก้ไข และ
ขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน โดยเห็นชอบให้มีการผลักดันเรื่องสาคัญ ดังนี้
๑. การสร้ า งระบบควบคุ ม คุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เกลื อ โดยมอบผู้ แ ทน
ส านั กงานคณะกรรมการอาหารและยาจั ดท าแนวทางการสร้ างระบบควบคุ มคุ ณภาพในอุ ตสาหกรรม
การผลิตเกลือ
๒. การเสริมไอโอดีนในเด็กก่อนวัยเรียน
๓. ผลักดันการเสริมยาเม็ดในหญิงตั้งครรภ์
โดยข้ อ ๒ และ ๓ มอบหมายผู้ แ ทนกรมอนามั ย จั ด ท าโครงการเฝู า ระวั ง ภาวะขาด
สารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย
๔. การจัดตั้งและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสารไอโอดีนในปัสสาวะ โดย
มอบหมายผู้แทนกรมอนามัยจัดทาโครงการจัดตั้งและการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติก ารตรวจสารไอโอดีน
ในปัสสาวะ
๕. การเสริมไอโอดีนในอาหารสัตว์
๖. ติดตามการเสริมสารไอโอดีน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข โดยมอบหมาย
ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาติ ด ตามการเสริ ม สารไอโอดี น ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
๗. การช่วยเหลืออุตสาหกรรมเกลือเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
๘. ผลักดันการใช้ Thyroid Stimulating Hormone (TSH) เป็นดัชนีควบคุมการขาด
สารไอโอดีน
๑๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
ได้รั บ แต่งตั้ง เมื่อวั น ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๓ โดยมีนางสี น้อย เกษมสั น ต์ ณ อยุธ ยา
เป็น ประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ วางระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชนในระดับประเทศ ประสานสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และ
ทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ในการดาเนินงานด้านเด็กและเยาวชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และส่งเสริมบทบาทและความสาคัญของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในหน่วยงาน องค์กร
ที่เกี่ยวข้องของสังคม
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๔ ครั้ง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. ค้นหา รวบรวมงานวิจัย กฎหมาย และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทากรอบแนวทางการพัฒ นาบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชน
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๒. จัดทากรอบแนวทางการพัฒนาบุคลกรด้านเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ หลั ก การ ปรั ช ญาแนวคิ ด กลุ่ ม เปู า หมาย มิ ติ ใ นการพั ฒ นา กลไกการขั บเคลื่ อ น ระยะเวลา
ดาเนินการ และเปูาหมายที่ต้องการ
๓. สารวจข้อมูลการจัดหลั กสู ตรพัฒ นาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนของหน่ว ยงาน
องค์กร/สถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะสาหรับบุคลากรด้าน
เด็กและเยาวชน
๔. เริ่ ม กระบวนการจั ด ท าหลั ก สู ต รพื้ น ฐานส าหรั บ บุ ค ลากรด้ า นเด็ ก และเยาวชน
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๓. คณะอนุกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๓ โดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจ
หน้ า ที่ ก าหนดกรอบแนวทางและก ากั บ ดู แ ลการจั ด ท ารายงานการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนประจ าปี
ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ปี ๒๕๕๓ คณะอนุ ก รรมการฯ โดยส านั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพเด็ ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้จัดจ้างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๕๒ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มาตรา ๒๐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรียบร้อยแล้ว
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓
๒. ปี ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีมติให้มูลนิธิ
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาแห่ ง ประเทศไทย ด าเนิ น การจั ด ท ารายงานการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ประจาปี ๒๕๕๓ โดยดาเนินงานระหว่างวันที่ ๒ เมษายน – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะได้นาเสนอร่าง
รายงานการพัฒ นาเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๕๓ ต่อ กดยช. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็ นชอบก่อน
นาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑๔. คณะอนุกรรมการอานวยการโครงการระดมสรรพกาลังเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สาหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๗๐
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีนางสายสุรี จุติกุล เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ให้คาปรึกษาการระดมสรรพกาลังและกระบวนการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติสาหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๗๐ ผลักดันวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สาหรับเด็กและเยาวชนปี ๒๕๗๐ เข้าไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนระยะยาว และแผนปรองดองการปฏิรูปสังคมไทย รวมทั้งเป็นฐานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนากรอบการทางานด้านเด็กและเยาวชน
คณะอนุกรรมการฯ ได้กาหนดกรอบ แนวคิด กระบวนการทางาน โดยเน้น การระดม
ความร่วมมือจากเด็กและเยาวชน ภาคส่วนของสังคม ผู้ทางานด้านเด็กและเยาวชน และผู้ใหญ่อื่น ๆ ซึ่ง
ได้แบ่งวิสัยทัศน์ตามช่วงอายุของเด็กและเยาวชน คือ ๑) ๐ - ๖ ปี ๒) ๗ - ๑๒ ปี ๓) ๑๓ - ๑๘ ปี และ
๔) ๑๙ - ๒๕ ปี และคานึงถึงปัจจัยสาคัญ ๒ ประการ คือ สิทธิเด็ก และแนวโน้มสถานการณ์โลกในอนาคต
มีกระบวนการแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนหลักคือ การประชุมระดมความคิดเห็นในระดับพื้นที่และระดับภาคส่วน
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและโพล และการประชุมระดับชาติเพื่อนาเสนอวิสัยทัศน์
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ทั้ งนี้ ได้ จั ดการประชุ มระดมความคิ ดเห็ นระดั บพื้ นที่ และระดั บภาคส่ วน ๖ ภาคส่ ว น
ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคสังคม ภาคการเมือง และภาคสื่อ และดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลโดยแบบสอบถามและโพลเรียบร้อยแล้ว สรุ ปจานวนผู้เข้าร่วมกระบวนการทั้งหมด ๖๖,๙๙๖ คน
เป็นชายร้อยละ ๔๔.๘ หญิงร้อยละ ๕๔.๓ และเพศทางเลือกร้อยละ ๐.๙ มีอายุ ๑๐ - ๒๕ ปี ร้อยละ
๗๖.๐ และอายุ ๒๖ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๔.๐
สาหรั บแผนการดาเนินงานต่อไป กาหนดจัดทาร่างวิสัยทัศน์แห่งชาติส าหรับเด็กและ
เยาวชน ปี ๒๕๗๐ จัดสัมมนาระดับชาติเรื่องวิสัยทัศน์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ปี ๒๕๗๐ และ
ผลั ก ดั น สาระส าคั ญ ของวิ สั ย ทั ศ น์ เ ด็ ก และเยาวชนในประเทศไทย ปี ๒๕๗๐ ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในอนาคต
๑๕. คณะอนุกรรมการจัดระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๕๔ โดยมี น างสายสุ รี จุ ติ กุ ล เป็ น ประธาน
คณะอนุ ก รรมการฯ มี อ านาจหน้ า ที่ ศึ ก ษาระบบคุ้ ม ครองเด็ ก ในต่ า งประเทศ มาตรฐานสากล และ
ความเหมาะสมในการนามาใช้ กั บ ประเทศไทย ศึ ก ษาวิ จั ย สถานการณ์ แ ละปั ญ หาการ คุ้ ม ครอง
เด็ ก ในประเทศไทย จัดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดให้มีระบบคุ้มครองเด็ก ศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองเด็ ก ในประเทศไทย และเสนอแนะการปรั บ ปรุ ง
ให้ เหมาะสมกับ การดาเนิ น งานในปั จ จุ บั นและอนาคต เสนอระบบการคุ้มครองเด็ กในประเทศไทยแก่
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี จัดนาร่องการใช้
ระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดาเนินการในระบบคุ้มครองเด็ก
และรายงานผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๒ ครั้ง มีมติให้มีการกาหนดคานิยาม และขอบเขต
ของระบบคุ้มครองเด็กของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และ
ได้ ด าเนิ น การยกร่ า งแบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล การด าเนิ น งานด้ า นการคุ้ ม ครองเด็ ก ของ
หน่ ว ยงานในประเทศไทย ขณะนี้ อยู่ร ะหว่างการศึกษาข้อมูล เชิงเอกสาร และการประชุมหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเด็กทั้งในและต่างประเทศ
๑๖. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๑ ครั้ง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. จัดเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อ
นามาประกอบการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฯ มีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้แทนเยาวชน และผู้แทน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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๒. แต่งตั้งคณะทางานแก้ไข ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีน ายสรรพสิ ท ธิ์ คุม พ์ ประพัน ธ์ เป็ นประธาน มีอ านาจหน้ าที่ ยกร่างแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะอนุ ก รรมการฯ โดยคณะท างานฯ ได้ มี ก ารประชุ ม เป็ น ระยะเพื่ อ พิ จ ารณาประเด็ น สาระของ
พระราชบัญญัติฯ ที่ควรต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป
๑๗. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมี ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการมีอานาจ
หน้าที่ศึกษาวิเคราะห์และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการ
ทางาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ กาหนดกรอบ
แนวทางและจัดกระบวนการในการจัดทาและติดตามประเมินผลนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ สนับสนุนและประสานให้เกิดการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การปฏิบัติ
คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวม ๒ ครั้ง เพื่อพิจารณากาหนดกรอบแนวทางและ
จัดกระบวนการในการจัดทาและติดตามประเมินผลนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางานแปลงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
สู่การปฏิบัติ จานวน ๔ คณะตามยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะทางานได้ประชุมเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
๒. จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ –
๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๕๘๒ คน โดยจากการ
ประชุมได้มีฉันทามติร่วมกันใน ๓ ด้านคือ ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เสนอให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พิจารณาปรับคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเด็กฯ ให้มี
ภารกิ จ ครอบคลุ ม การดู แ ลประสานงาน การปรั บ ปรุ ง และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ ด้านแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เสนอให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเร่งรัดให้สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ปฏิบัติตามมาตรา ๘ และ ๙ ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่ ง ชาติ เพื่ อ เร่ ง รั ด ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นท าแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนท้ อ งถิ่ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
แผนพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ สู่แผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยประสานกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่
รับ ผิ ดชอบ และด้ านกระบวนการประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในอนาคต
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้กาหนดทิศทางที่จะพัฒนาการจัดสมัชชา
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติตามมาตรา ๑๑ (๔) ให้เป็นระบบและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดย
ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสมาชิกสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑๘. คณะอนุกรรมการจัดทาวาระเพื่อเด็กและเยาวชน
ได้รั บ แต่งตั้งเมื่ อวัน ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมี ผู้ อานวยการส านักงานส่ งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจ
หน้าที่เสนอแนะแนวทางการจัดทาวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประสานให้เกิดการจัด
กระบวนการประชุมระดมความคิด และประมวลความต้องการของภาคีเครือข่าย จัดทาเป็นข้อเสนอ
นโยบายสาธารณะเพื่อใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุน
และประสานให้ เ กิ ด การท างานร่ว มกัน ของหน่ว ยงานต่า ง ๆ เพื ่อ ให้เ กิด การบูร ณาการขับ เคลื ่อ น
ยุทธศาสตร์ตามวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกลไก ตัวชี้วัด
และกิจกรรมการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการฯ มีการดาเนินงานที่สาคัญสรุปได้ ดังนี้
๑. ปี ๒๕๕๓ พิจารณาคัดเลือกจังหวัดนาร่องในการดาเนินการขับเคลื่อนวาระเพื่อเด็ก
และเยาวชน ปี ๒๕๕๓ จานวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก ยโสธร อุบลราชธานี กระบี่
สตูล อ่า งทอง พระนครศรีอ ยุธ ยา และกาญจนบุรี และมอบหมายให้ สท. ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ดาเนินการจัดประชุมหารือร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในจั งหวัดน าร่ อง เพื่อให้ ทุกภาคส่วนในจังหวัด ดาเนิน การบูร ณาการทรัพยากร ความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบ
การบู ร ณาการกิ จกรรมในประเด็ น จัง หวัด น่า อยู ่แ ละกิจ กรรมสร้า งสรรค์ส าหรับ เด็ก และเยาวชน
จากการดาเนินงานดังกล่าว พบว่า แผนยุทธศาสตร์จังหวัดน่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชนของทุกจังหวัด
มีช่วงแผนระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ และสิ้นสุดแผนใน ปี ๒๕๕๓
๒. ปี ๒๕๕๔ ร่ ว มกั บ คณะอนุ ก รรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน และ
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ได้แนวทางและนาไปสู่การจัดทาวาระเพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ปี ๒๕๕๔ สู่เปูาหมาย “ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ ” โดยมีข้อสรุป วาระ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๔ ดังนี้
๒.๑ พั ฒ นาความเข้ มแข็ งของครอบครั ว (พ่ อ แม่ และลู ก ) โดยเน้ นการเตรี ยม
ความพร้อมผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ มีกลไกการดาเนินงานคือ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน มีกิจกรรมหลัก
คือ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง มอบกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดย
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒.๒ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเยาวชนในประเด็ น จิ ต อาสา และความเป็ น พลเมื อ ง
ประชาธิปไตย มีกลไกการดาเนินงานคือ สภาเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมหลักคือ การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
มอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสานักงานสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒.๓ ส่ ง เสริ ม ให้ มี พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ท างกายภาพและมี กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์
ในพื้น ที่ดังกล่ าว อาทิ ศูน ย์ เยาวชน ลานกีฬา ห้ องสมุด สนามเด็กเล่ นในองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
มอบกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
๒.๔ พั ฒ นาสื่ อ สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชน มอบกระทรวงวั ฒ นธรรม
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ทั้งนี้ กดยช. ได้ให้ความเห็นชอบวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๔ ในคราวประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๓ เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
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อย่ า งไรก็ ต าม คณะอนุ ก รรมการชุ ด นี้ ไ ด้ ถู ก ยกเลิ ก ตามค าสั่ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยนาภารกิจหน้าที่
ไปผนวกรวมไว้ในคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
๑๙. คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีนายอภิรักษ์ โกษโยธิน เป็นประธาน
คณะอนุกรรมการฯ มีอานาจหน้าที่ ศึกษา วิ เคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน กาหนด
กรอบแนวทาง จั ดกระบวนการ และดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน)
ผลการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ มีดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดทาวาระเพื่อเด็กและเยาวชน และ
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ดาเนินการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่ ง ชาติ ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม – กั น ยายน ๒๕๕๓ ใน ๕ ภู มิ ภ าค ๖ ครั้ ง เพื่ อ ระดม
ความคิดเห็ นจากทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้อง ให้ ได้มาซึ่งแนวทางการพั ฒ นาเด็กและเยาวชนสู่ ความมั่นคง
แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ ข้อมูลที่ได้นาไปใช้จัดทาวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๔
และใช้ประกอบการยกร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดย
แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท านโยบายและแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
มีนายสุริยเดว ทรีปาตี เป็นประธานคณะทางาน รับผิดชอบจัดกระบวนการและยกร่างแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิ ดเห็นจากทุกภาคส่ว น
รวม ๖ ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการยกร่างแผนฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น
๔ ครั้ง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กและเยาวชน
ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ย เสนอ กดยช. ให้ ค วามเห็ น ชอบในหลั ก การในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการของ
แผนดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จากนั้นจะได้จัดทาแผนปฏิบัติการ
และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไป
อย่ า งไรก็ ต าม คณะอนุ ก รรมการชุ ด นี้ ไ ด้ ถู ก ยกเลิ ก ตามค าสั่ ง คณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การพัฒ นาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยนาภารกิจหน้าที่
ไปผนวกรวมไว้ในคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒๐. คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีนางศรีศักดิ์ ไทยอารี เป็นประธาน
คณะอนุ กรรมการฯ มีอานาจหน้ าที่กาหนดกรอบ แนวทางการจัดสมัช ชาการพัฒ นาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ และระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดงาน
คณะอนุกรรมการฯ มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ดังนี้
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๑. ปี ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการฯ ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชา
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยแบ่งการจัด
สมัชชาเป็น ๔ ภาค และสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้ทางาน
ด้านเด็กและเยาวชน องค์กรด้านเด็กและเยาวชน เด็กเยาวชน องค์กรภาคเอกชน ภายใต้หัวข้อ “จังหวัดน่าอยู่
สาหรับเด็กและเยาวชน” และ “กิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน” และได้นาข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง
และความต้องการจากเด็กและเยาวชน รวมถึงข้อเสนอจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ได้จากเวที
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ๔ ภาค และแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราวประชุม
เมื ่อ วัน ที ่ ๒ กุม ภาพัน ธ์ ๒๕๕๓ เห็น ชอบวาระเพื ่อ การพัฒ นาเด็ก และเยาวชน ปี ๒๕๕๓
เพื่อขับ เคลื่อนประเด็น จังหวัดน่าอยู่สาหรับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมสร้างสรรค์สาหรับเด็กและ
เยาวชน
๒. ปี ๒๕๕๓ คณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ ก เยาวชน ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ สู ง อายุ ด าเนิ นการจั ดสมั ช ชาการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนแห่ ง ชาติ
ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๓ ใน ๕ ภูมิภาค ๖ ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุ กภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความมั่นคง แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
โดยนาไปจัดทาวาระเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๕๔ และใช้ประกอบการยกร่างแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการดาเนินงานภายใต้หลักการการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ถูก ยกเลิกตามคาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยนาภารกิจหน้าที่ไปผนวกรวมไว้ใน
คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

*************************

ภาคผนวก
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องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๑. คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ประกอบด้วย
๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๒) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๓) นางสายสุรี จุติกุล
ประธานอนุกรรมการ
๔) นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
รองประธานอนุกรรมการ
๕) ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รองประธานอนุกรรมการ
๖) นายสมชาย เจริญอานวยสุข
รองประธานอนุกรรมการ
๗) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
รองประธานอนุกรรมการ
๘) พลตารวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
อนุกรรมการ
๙) นายเชวง ไทยยิ่ง
อนุกรรมการ
๑๐) ร้อยตารวจโท ธานี วุธยากร
อนุกรรมการ
๑๑) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประมวล วีรุตมเสน
อนุกรรมการ
๑๒) นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
อนุกรรมการ
๑๓) นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
อนุกรรมการ
๑๔) รองศาสตราจารย์ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
อนุกรรมการ
๑๕) นางสาวพิศวาส สุคนธพันธ์
อนุกรรมการ
๑๖) นายวันชัย รุจนวงศ์
อนุกรรมการ
๑๗) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
อนุกรรมการ
๑๘) นางวิมัย ศรีจันทรา
อนุกรรมการ
๑๙) นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
อนุกรรมการ
๒๐) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
อนุกรรมการ
๒๑) นางสุดารัตน์ เสรีวัฒน์
อนุกรรมการ
๒๒) นายสุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์
อนุกรรมการ
๒๓) นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มสุธี
อนุกรรมการ
๒๔) หัวหน้าฝุายนิติการ กองกลาง
อนุกรรมการและ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เลขานุการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๕) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างกฎหมาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
รัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพัมนาเด็ก การสงเคราะห์เด็ก
การปกปูองคุ้มครองเด็ก การแก้ไขปัญหาเด็ก และการฟื้นฟูเด็ก

๓๙

มอบหมาย

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒) เสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๔) ดาเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ

๒. คณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
ประธานอนุกรรมการ
๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๖) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้อานวยการกองนิติการ
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๙) ผู้อานวยการกองกลาง
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๑๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
๑๒) นายเกื้อ แก้วเกต
อนุกรรมการ
๑๓) นายจุฬา ศัลยพงษ์
อนุกรรมการ
๑๔) รองศาสตราจารย์ ชัชชัย โกมารทัต
อนุกรรมการ
๑๕) นายแบงค์ งามอรุณโชติ
อนุกรรมการ
๑๖) นายอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
อนุกรรมการ
๑๗) นายสุริยเดว ทรีปาตี
อนุกรรมการ
๑๘) หัวหน้าฝุายนิติการ กองกลาง
อนุกรรมการและ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เลขานุการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๙) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
อนุกรรมการและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน

๔๐

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) จัดทาร่างระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
คุณภาพชี วิต เด็ก และเยาวชนแก่ห น่ ว ยงานของรั ฐ และของเอกชนที่ เกี่ ยวข้ อง ตามมาตรา ๑๑ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ระเบี ยบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒ นาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๔) ดาเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ
มอบหมาย
๓. คณะอนุกรรมการติดตามผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาเด็กตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก”
ประกอบด้วย
๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
อนุกรรมการที่ปรึกษา
และความมั่นคงของมนุษย์
๒) นางสายสุรี จุติกุล
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๓) นางสาวศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๔) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานอนุกรรมการ
๕) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๖) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
รองประธานอนุกรรมการ
๗) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๘) เลขาธิการสภาการศึกษา หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๙) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อนุกรรมการ
ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๐) เลขาธิการสถิติแห่งชาติ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๑) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๒) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๓) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๔) อธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๕) อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๑๖) ผู้อานวยการสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อนุกรรมการ
หรือผู้แทน
๑๗) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๘) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๙) ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน
๒๐) ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน

๔๑

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒๑) ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือผู้แทน
๒๒) ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
อนุกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
๒๓) ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
หรือผู้แทน
๒๔) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๕) ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๖) นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์
อนุกรรมการ
๒๗) รองศาสตราจารย์ จิตตินันท์ เดชะคุปต์
อนุกรรมการ
๒๘) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
อนุกรรมการ
๒๙) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
อนุกรรมการ
๓๐) รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
อนุกรรมการ
๓๑) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการและ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เลขานุการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๓๒) เจ้าหน้าที่สานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการและ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ” (พ.ศ. ๒๕๕๐ –
๒๕๕๙) และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๒) รายงานผลการติ ด ตามการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาเด็ ก ตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก ” (พ.ศ. ๒๕๕๐ –
๒๕๕๙) ต่อคณะรัฐมนตรีทราบทุก ๒ ปี เพื่อเป็นพื้นฐานในด้านการกาหนดนโยบาย
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
๔) ดาเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ
มอบหมาย
๔. คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทาคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
ประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
รองประธานอนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๔) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
อนุกรรมการ

๔๒
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน
อนุกรรมการ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๒) ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อนุกรรมการ
๑๓) ผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๕) ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๑๖) ผู้แทนสมาคมผู้บาเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑๗) นายเกษม จันทร์น้อย
อนุกรรมการ
๑๘) นายเกื้อ แก้วเกต
อนุกรรมการ
๑๙) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จรรจา สุวรรณทัต
อนุกรรมการ
๒๐) นายจรัญ ทองเกษม
อนุกรรมการ
๒๑) นางนงนุช ชาญปริยวาทีวงศ์
อนุกรรมการ
๒๒) รองศาสตราจารย์ บุญเรือง อินทวรันต์
อนุกรรมการ
๒๓) นางยาใจ อ่อนน้อมพันธุ์
อนุกรรมการ
๒๔) รองศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
อนุกรรมการ
๒๕) นายศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์
อนุกรรมการ
๒๖) ศาสตราจารย์ สมบัติ กาญจนกิจ
อนุกรรมการ
๒๗) นางสายสม วงศาสุลักษณ์
อนุกรรมการ
๒๘) รองศาสตราจารย์ สุภาพ ภู่ประเสริฐ
อนุกรรมการ
๒๙) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย
๓๐) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่
๑) เสนอแนะแนวทางและดาเนินการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและ
ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๒) พิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารสรรหาและเชิ ด ชู เ ด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ และผู้ ท า
คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
๓) พิจ ารณาคั ด เลื อ กเด็ กและเยาวชนดี เ ด่น แห่ ง ชาติ แ ละผู้ ทาคุ ณประโยชน์ ต่ อเด็ กและ
เยาวชน
๔) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๔๓

มอบหมาย

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๕) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๖) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ

๕. คณะอนุกรรมการการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
อนุกรรมการที่ปรึกษา
และความมั่นคงของมนุษย์
๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานอนุกรรมการ
๓) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๔) นายสุริยเดว ทรีปาตี
รองประธานอนุกรรมการ
๕) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๑) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
กระทรวงมหาดไทย
๑๒) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๓) ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อนุกรรมการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุกรรมการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๑๖) ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
๑๗) ผู้แทนศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมการ
๑๘) ผู้แทนศูนย์เฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม
อนุกรรมการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๙) ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๐) ผู้แทนคณะทางานด้านเด็ก
อนุกรรมการ
๒๑) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ

๔๔

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)

นายเกื้อ แก้วเกต
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศิริ นิติมานพ
อนุกรรมการ
นายยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
อนุกรรมการ
นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการ
๒๗) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ดาเนินการให้กระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนเข้าสู่แผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ
๒) เป็นกลไกในการบูรณาการกระบวนการสร้างเสริมต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนให้
เข้ากับงานด้านเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
๓) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักต่อสาธารณชนในการนาต้นทุนชีวิต
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และสังคม
๔) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
เป็นระยะ
๕) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๖) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย
๖. คณะอนุกรรมการเรื่อง “สิทธิเด็ก”
ประกอบด้วย
๑) นางสายสุรี จุติกุล
๒) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๓) นายวิทิต มันตาภรณ์
๔) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๕) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๖) ผู้อานวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๗) ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิด
ต่อเด็ก เยาวชน และสตรี หรือผู้แทน
๘) ผู้อานวยการสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ หรือผู้แทน
๙) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) หัวหน้าฝุายนิติการ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๑) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๔๕
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)
๓๓)
๓๔)
๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมการปกครอง
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กหรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
อนุกรรมการ
ผู้แทนเด็กชาย
อนุกรรมการ
ผู้แทนเด็กหญิง
อนุกรรมการ
นายกมลินทร์ พินิจภูวดล
อนุกรรมการ
นางสาวพิศวาท สุคนธพันธ์
อนุกรรมการ
นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
อนุกรรมการ
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการและ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการ
๓๙) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดแนวทางและส่ ง เสริ ม ให้ มี การดาเนิน งานตามอนุ สั ญ ญาว่ าด้ ว ยสิ ท ธิเ ด็ กและ
ข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก
๒) เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเด็กแก่เด็กและประชาชน
๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามข้อบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๔) ดาเนินการเสนอแนะให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก
๕) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๖) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๗) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย

๔๖

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๗. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๓) นายสิริชัยชาญ ฟักจารูญ
๔) นายพยงค์ คชาลัย
๕) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกุล
๖) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) นายปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
๙) ผู้อานวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) ผู้แทนกรมศิลปากร
๑๑) ผู้จัดการฝุายการประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
๑๒) ผู้แทนมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
๑๓) นายนัฐพงศ์ โสวัตร
๑๔) นางบุญตา เขียนทองกุล
๑๕) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๖) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๑๗) นางจันทรัตน์ วัฒนสุข
๑๘) นางสาวพนิตศรณ์ บุญตั้งวิชาวงศ์

อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร จัดกิจกรรมดนตรีไทยในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับ
เยาวชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนได้พัฒนาประสิทธิภาพของบุคคล
อุปกรณ์ และตาราวิชาการทางดนตรีไทยสาหรับเยาวชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๓) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๔) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๕) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย

๔๗

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๘. คณะอนุกรรมการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) นางสายสุรี จุติกุล
ประธานอนุกรรมการ
๓) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๔) นายธวัชชัย ไทยเขียว
รองประธานอนุกรรมการ
๕) นายสมบัติ ตาปัญญา
รองประธานอนุกรรมการ
๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้จัดการโครงการหน่วยจัดการความรู้
อนุกรรมการ
เรื่องความรุนแรงในครอบครัว คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือผู้แทน
๑๐) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อนุกรรมการ
๑๑) ผู้แทนกรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ
๑๒) ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อนุกรรมการ
๑๓) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
๑๕) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
๑๖) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อนุกรรมการ
๑๗) ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อนุกรรมการ
๑๘) ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
อนุกรรมการ
๑๙) ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
๒๐) ผู้แทนสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อนุกรรมการ
๒๑) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุกรรมการ
๒๒) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
๒๓) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
อนุกรรมการ
ทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔) ผู้แทนสานักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕) ผู้แทนสานักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๖) ผู้แทนสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวง อนุกรรมการ
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๒๗) ผู้แทนสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๔๘

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒๘) ผู้แทนสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๙) ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
อนุกรรมการ
๓๐) ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิด
อนุกรรมการ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
๓๑) ผู้แทนวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและ
อนุกรรมการ
วชิรพยาบาล
๓๒) ผู้แทนศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
อนุกรรมการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๓๓) ผู้อานวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๓๔) ผู้อานวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๓๕) ผู้อานวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หรือผู้แทน
๓๖) ผู้อานวยการองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศสวีเดน
อนุกรรมการ
๓๗) ผู้อานวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
อนุกรรมการ
ประจาประเทศไทย
๓๘) ผู้อานวยการองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล
อนุกรรมการ
ประเทศไทย
๓๙) ผู้อานวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
อนุกรรมการ
๔๐) ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
๔๑) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๔๒) ผู้แทนสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๔๓) ผู้แทนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
อนุกรรมการ
๔๔) ผู้แทนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
อนุกรรมการ
๔๕) นายชูชัย ศุภวงศ์
อนุกรรมการ
๔๖) นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
อนุกรรมการ
๔๗) นางพรรณพิมล หล่อตระกูล
อนุกรรมการ
๔๘) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
อนุกรรมการ
๔๙) นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
อนุกรรมการ
๕๐) นายสมชาย เจริญอานวยสุข
อนุกรรมการ
๕๑) ผู้อานวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
เลขานุการ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๕๒) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
๒) จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กและเยาวชน เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๓) ส่งเสริมและประสานการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

๔๙

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๔) สร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะ รวมทั้งการผลิตสื่อเผยแพร่และฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๖) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๗) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย
๙. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) นางสายสุรี จุติกุล
๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
๔) นางสาวสุวิจิตร ศาตะมาน
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ตาปัญญา
๖) นางสาวกานดา สุทธานันท์
๗) นางจันทร์ศิริ สุคนธฉายา
๘) นางสาวจิตราภรณ์ วนัสพงศ์
๙) นายชาคริต ภวังคนันท์
๑๐) นางทิชา ณ นคร
๑๑) นางทิพย์สุดา สุเมธเสนีย์
๑๒) นางสาวปานจันทร์ พวงสันเทียะ
๑๓) นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ
๑๔) นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
๑๕) นายวิเชียร เกตุสิงห์
๑๖) นางวิมัย ศรีจันทรา
๑๗) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๑๘) รองศาสตราจารย์ สมพร เตรียมชัยศรี
๑๙) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
๒๐) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๒๑) นางสุกัญญา เวชศิลป์
๒๒) นางสุดใจ ธารธาราทอง
๒๓) นางสุวจี กู๊ด
๒๔) นางเสาวนีย์ โขมพัตร
๒๕) รองศาสตราจารย์ อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
๒๖) นางอารีวรรณ ศัพทอนันต์
๒๗) ผู้อานวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๘) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ที่ได้รับมอบหมายจานวน ๒ คน

อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๕๐

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ให้คาปรึกษาการศึกษาเรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
๒) ศึกษาสถานการณ์ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน และจัดทาประชาพิจารณ์ผลการศึกษา
เรื่องความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน
๓) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๔) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๕) ดาเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ
มอบหมาย
๑๐. คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๓) นายเกื้อ แก้วเกต
๔) นางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฎฐ์
๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
๑๑) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑๒) ผู้แทนสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๓) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๔) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕) ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
๑๖) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๑๗) ผู้แทนฝุายนิติการ กองกลาง
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ+
อนุกรรมการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๕๑

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๑๘) ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๑๙) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จานวน ๒ คน อนุกรรมการ
๒๐) ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล
อนุกรรมการ
๒๑) นายสนธยา สุวรรณเดช
อนุกรรมการ
๒๒) นายสมพงษ์ จิตระดับ
อนุกรรมการ
๒๓) นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์
อนุกรรมการ
๒๔) นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
อนุกรรมการ
๒๕) ผู้อานวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ เลขานุการ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๖) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ประสานงานให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินกิจการ
ของสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
๒) ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภาเด็กและเยาวชน
๓) ระดมทรัพยากรและความร่ว มมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจการของ
สภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
๔) แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งย่างใดตามที่เห็นสมควร
๑๑. คณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๔) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๕) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๖) นางสายสุรี จุติกุล
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๗) ศาสตราจารย์ รัชตะ รัชตะนาวิน
ประธานอนุกรรมการ
๘) ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส
รองประธานอนุกรรมการ
๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุกรรมการ
๑๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๒) อธิบดีกรมปศุสัตว์
อนุกรรมการ
๑๓) อธิบดีกรมการค้าภายใน
อนุกรรมการ
๑๔) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
๑๕) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อนุกรรมการ
๑๖) อธิบดีกรมอนามัย
อนุกรรมการ
๑๗) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
อนุกรรมการ

๕๒

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๑๘) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
๑๙) ผู้อานวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๑) ประธานชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีน ภาคกลาง
อนุกรรมการ
๒๒) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๓) ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๔) นายณรงค์ สายวงศ์
อนุกรรมการ
๒๕) ร้อยตารวจโท ธานี วุธยากร
อนุกรรมการ
๒๖) รองศาสตราจารย์ นิชรา เรืองดารกานนท์
อนุกรรมการ
๒๗) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประมวล วีรุตมเสน
อนุกรรมการ
๒๘) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์
อนุกรรมการ
๒๙) หัวหน้าฝุายนิติการ กองกลาง
อนุกรรมการและ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
เลขนุการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๓๐) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการปูองกัน
แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชนทั้งของไทยและต่างประเทศ
๒) กาหนดแนวทาง สนับสนุนและติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
เพื่อปูองกันการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน
๓) ประสานข้อมูลและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลตามที่เห็นสมควร
๔) นาเสนอแผนการดาเนินงาน มาตรการกลไก ตลอดจนแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินงานเพื่อปูองกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
๕) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ตามที่เห็นสมควร
๖) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย
๑๒. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓) นายวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์
๔) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๕) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๖) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๗) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย

อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ

๕๓
๘)

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมละพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมละพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๑) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๒) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๑๓) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
๑๕) ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖) ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
๑๗) ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๑๘) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
อนุกรรมการ
๑๙) ผู้แทนมูลนิธิอาสาพัฒนาเยาวชน
อนุกรรมการ
๒๐) ผู้แทนคณะทางานด้านเด็ก
อนุกรรมการ
๒๑) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพิ่มศิริ นิติมานพ
อนุกรรมการ
๒๓) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
อนุกรรมการ
๒๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญมณี บูรณากานนท์
อนุกรรมการ
๒๕) ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
เลขานุการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๖) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) วางระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ
๒) ประสานสนับ สนุ นให้ เกิดการมีส่ว นร่ว มของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่ ว นในการ
พัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๓) ส่ งเสริ ม ให้ มีก ารพัฒ นาองค์ค วามรู้ในการดาเนินงานด้า นเด็กและเยาวชนให้ ก้าวทั น
การเปลี่ยนแปลงของสังคม
๔) ส่งเสริมบทบาทและความสาคัญของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนในหน่วยงาน องค์กร
ที่เกี่ยวข้องของสังคม

๕๔

มอบหมาย

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๕) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นระยะ
๖) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๗) ดาเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ

๑๓. คณะอนุกรรมการจัดทารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๒) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๓) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๔) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๕) คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กเยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๐) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑๑) ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
๑๒) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
๑๓) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑๕) ผู้แทนสานักงานสถิติแห่งชาติ
๑๖) ผู้อานวยการสานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
๑๗) ผู้แทนสานักสนับสนุนการสร้างการเรียนรู้และสุขภาวะ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๘) ผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสถาบันรามจิตติ
๑๙) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
๒๐) ผู้แทนมูลนิธิเด็ก
๒๑) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
จานวน ๒ คน เป็นชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน
๒๒) นายยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
๒๓) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๕๕

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒๔) ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
เลขานุการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๕) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดกรอบแนวทางและกากั บดู แลการจัดท ารายงานการพัฒ นาเด็กและเยาวชน
ประจาปีให้เสร็จสมบูรณ์ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรี
๒) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๓) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย
๑๔. คณะอนุกรรมการอานวยการโครงการระดมสรรพกาลังเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติ
สาหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๗๐
ประกอบด้วย
๑) เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๒) ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๓) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๔) ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๕) นายกสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๖) ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๗) ประธานกรรมการคาทอลิกแผนกเยาวชน
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๘) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๙) นางสายสุรี จุติกุล
ประธานอนุกรรมการ
๑๐) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๑) ประธานคณะกรรมการอานวยการ
รองประธานอนุกรรมการ
สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ
๑๒) นายกมล รอดคล้าย
รองประธานอนุกรรมการ
๑๓) นางสุวรรณี คามั่น
รองประธานอนุกรรมการ
๑๔) พลโท สมหมาย วงษ์มาก
อนุกรรมการ
๑๕) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๖) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๗) ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
อนุกรรมการ
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

๕๖
๑๘) ผู้อานวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
๑๙) ผูอ้ านวยการมูลนิธิอโชก้า ประเทศไทย
๒๐) ผูอ้ านวยการสานักข่าวเด็กและเยาวชน
"ขบวนการตาสับปะรด"
๒๑) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
๒๒) นางกรรณชฎา พิริยะรังสรรค์
๒๓) นางสาวจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง
๒๔) นางจุรี วิจิตรวาทการ
๒๕) นายทศพล กฤษณบุตร
๒๖) นายธัชดล อ่อนลมูล
๒๗) นางสาวนภัทร พิศาลบุตร
๒๘) นางสาวบุบผาทิพย์ แช่มนิล
๒๙) นายยุทธกิต จิตราภิรมย์
๓๐) นางสาวรสนา อารีฟ
๓๑) นายศิริวัฒน์ คันทารส
๓๒) นางสาวสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
๓๓) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๓๔) นางสุกัญญา เวชศิลป์
๓๕) นายสุนิตย์ เชรษฐา
๓๖) นางสุมณฑา ปลื้มสูงเนิน
๓๗) นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
๓๘) นางสาวอาภาภรณ์ บุญสูง
๓๙. นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๔๐) นายธีรพันธุ์ เพ็ญโรจน์
๔๑) นายธีระเดช คุณสนอง
๔๒) นายสาธิต อิงคะวัต

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔๓) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย จานวน ๑ คน
มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) ให้ คาปรึ กษาการระดมสรรพกาลั ง และกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มจากทุ กภาคส่ ว นเพื่ อ
กาหนดวิสัยทัศน์แห่งชาติสาหรับเด็กและเยาวชน ปี ๒๕๗๐
๒) ผลักดันวิสัยทัศน์แห่งชาติสาหรับเด็กและเยาวชนปี ๒๕๗๐ เข้าไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว และแผนปรองดองการปฏิรูปสังคมไทย รวมทั้ง
เป็นฐานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากรอบการทางานด้านเด็กและเยาวชน
๓) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๔) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
๕) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย

๕๗

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๑๕. คณะอนุกรรมการจัดระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
ประกอบด้วย
๑) นางสายสุรี จุติกุล
๒) นายสมชาย เจริญอานวยสุข
๓) นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล
๔) ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
๖) ผู้แทนกรมการจัดหางาน
๗) ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว
๘) ผู้แทนกรมพลศึกษา
๙) ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๐) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๑) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๑๒) ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๓) ผู้แทนกรมสุขภาพจิต
๑๔) ผู้แทนกรมอนามัย
๑๕) ผู้แทนสานักงบประมาณ
๑๖) ผู้แทนสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๑๗) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๙) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๐) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒๑) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๒๒) ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
๒๓) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๔) ผู้แทนสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
๒๕) ผู้แทนสานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ
๒๖) ผู้แทนสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
๒๗) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
๒๘) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
๒๙) ผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
๓๐) ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
จานวน ๒ คน
๓๑) ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
๓๒) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แห่งประเทศไทย
๓๓) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบล
แห่งประเทศไทย
๓๔) ผู้แทนมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงประโยชน์
ทางเพศจากเด็ก

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๕๘
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๓๕)
๓๖)
๓๗)
๓๘)
๓๙)
๔๐)
๔๑)
๔๒)
๔๓)
๔๔)

พันตารวจเอก ไกรบุญ ทรวดทรง
อนุกรรมการ
นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์
อนุกรรมการ
พลตารวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
อนุกรรมการ
ร้อยตารวจโท ธานี วุธยากร
อนุกรรมการ
นายวีนัส สีสุข
อนุกรรมการ
นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
อนุกรรมการ
นางสุกัญญา เวชศิลป์
อนุกรรมการ
นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ อภิญญา เวชยชัย
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการและ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เลขานุการ
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๔๕) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
อนุกรรมการและ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ช่วยเลขานุการ
และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) ศึกษาระบบคุ้มครองเด็กในต่างประเทศ มาตรฐานสากล และความเหมาะสมในการ
นามาใช้กับประเทศไทย
๒) ศึกษาวิจัยสถานการณ์และปัญหาการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย
๓) จัดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดให้มีระบบคุ้มครองเด็ก
๔) ศึ ก ษากฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองเด็ ก ในประเทศไทย และ
เสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการดาเนินงานในปัจจุบันและอนาคต
๕) เสนอระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศไทยแก่คณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
๖) จัดนาร่องการใช้ระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อดาเนินการในระบบคุ้มครองเด็ก และรายงานผลเพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบการคุ้มครองเด็กให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เห็นสมควร
๘) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย
๑๖. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบด้วย
๑) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๔) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานอนุกรรมการ
๕) นายเกื้อ แก้วเกต
รองประธานอนุกรรมการ

๕๙

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๖)

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมการ
๙) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุกรรมการ
๑๐) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุกรรมการ
๑๑) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
๑๒) ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๑๓) นายรัชฏะ ศรีบุญรัตน์
อนุกรรมการ
๑๔) นายสมชาย เถระวัตร
อนุกรรมการ
๑๕) นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
อนุกรรมการ
๑๖) นายเอก วงค์อนันต์
อนุกรรมการ
๑๗) หัวหน้าฝุายนิติการ กองกลาง
อนุกรรมการและ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เลขานุการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๑๘) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
อนุกรรมการและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑) พิจารณา ปรับปรุง แก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๒) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๔) ด าเนิ น การอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
มอบหมาย
๑๗. คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
๑) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๒) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
๓) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
๔) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๕) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ที่ได้รับมอบหมาย
๖) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
อนุกรรมการที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๖๐
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)
๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)
๒๒)
๒๓)
๒๔)
๒๕)
๒๖)
๒๗)
๒๘)
๒๙)
๓๐)
๓๑)
๓๒)

๓๓)

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้แทนสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แทนสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ประธานสภานักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แทนคณะทางานด้านเด็ก
ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๖๑

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

มีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการจัดสมัชชาการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวน
กลไกและกระบวนการการทางาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ของประเทศ
๒. กาหนดกรอบแนวทางและจัดกระบวนการในการจัดทาและติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๓. สนับสนุนและประสานให้เกิดการทางานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การ
ปฏิบัติ
๔. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๕. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
มอบหมาย
๖. รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๑๘. คณะอนุกรรมการจัดทาวาระเพื่อเด็กและเยาวชน เด็ก
(ยกเลิกแล้วตามคาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)
ประกอบด้วย
๑) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๒) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
ประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๓) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
รองประธานอนุกรรมการ
๔) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
๕) ผู้อานวยการสานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อนุกรรมการ
๖) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อนุกรรมการ
๙) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
๑๐) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมการ
๑๑) ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๑๒) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๓) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
๑๕) ผู้แทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการ
๑๖) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
อนุกรรมการ
ประจาประเทศไทย
๑๗) ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

๖๒
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๑๘)
๑๙)
๒๐)
๒๑)

ผู้แทนคณะทางานด้านเด็ก
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภานักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
เลขานุการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๒๒) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) เสนอแนะแนวทางการจัดทาวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒) ประสานให้เกิดการจัดกระบวนการประชุมระดมความคิด และประมวลความต้องการ
ของภาคีเครือข่าย จัดทาเป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อใช้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๓) สนั บ สนุ น และประสานให้ เกิดการทางานร่วมกันของหน่ว ยงานต่างๆ เพื่อให้ เกิดการ
บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในด้านกลไก ตัวชี้วัด และกิจกรรมการดาเนินงาน
๔) ติดตามและจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามวาระแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๕) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๖) ดาเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการส่ ง เสริม การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนแห่ งชาติ
มอบหมาย
๑๙. คณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(ยกเลิกแล้วตามคาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)
ประกอบด้วย
๑) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๒) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานอนุกรรมการ
๓) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๔) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๖) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

๖๓
๗)

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้อานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว อนุกรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๐) ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อนุกรรมการ
๑๑) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
๑๒) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมการ
๑๓) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
๑๕) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
๑๖) ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
๑๗) ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อนุกรรมการ
๑๘) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๑๙) ผู้แทนสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
๒๐) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุกรรมการ
๒๑) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
๒๒) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการ
๒๓) ผู้แทนสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อนุกรรมการ
๒๔) ผู้แทนสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
อนุกรรมการ
๒๕) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๖) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๗) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๘) ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๙) ประธานสภานักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๓๐) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
อนุกรรมการ
๓๑) นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา
อนุกรรมการ
๓๒) ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
เลขานุการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๓๓) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน
๒) กาหนดกรอบแนวทาง และจัดกระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๓) ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๔) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๖๔

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๕) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๖) รายงานผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๒๐. คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(ยกเลิกแล้วตามคาสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔)
ประกอบด้วย
๑) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๒) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการทีป่ รึกษา
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๓) นางศรีศักดิ์ ไทยอารี
ประธานอนุกรรมการ
๔) รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
รองประธานอนุกรรมการ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ได้รับมอบหมาย
๕) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๖) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๗) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๘) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
อนุกรรมการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๙) ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
อนุกรรมการ
แบบบูรณาการ สานักงานพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑๐) ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมการ
๑๑) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
๑๒) ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
๑๓) ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๑๔) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุกรรมการ
๑๕) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อนุกรรมการ
๑๖) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุกรรมการ
๑๗) ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
๑๘) ประธานสภานักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๑๙) ผู้แทนองค์การแพลน สานักงานประเทศไทย
อนุกรรมการ
๒๐) ผู้แทนสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน
อนุกรรมการ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
๒๑) ผู้แทนสถาบันส่งเสริมละพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อนุกรรมการ
(Black Box)
๒๒) ผู้แทนมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามปูอม)
อนุกรรมการ

๖๕

คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๒๓) ผู้แทนศูนย์อานวยการประสานงานปูองกันและแก้ไข
อนุกรรมการ
ปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน
๒๔) ผู้แทนศูนย์กิจกรรมเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม
อนุกรรมการ
(Y-ACT)
๒๕) ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนา
อนุกรรมการ
๒๖) ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
อนุกรรมการ
๒๗) ผู้แทนกลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)
อนุกรรมการ
๒๘) ผู้แทนกลุ่มปลาดาว
อนุกรรมการ
๒๙) นางสาวชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ
อนุกรรมการ
๓๐) นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
อนุกรรมการ
๓๑) นายพลเดช ปิ่นประทีป
อนุกรรมการ
๓๒) เรืออากาศเอก พิทักษ์ ฐานบัญชา
อนุกรรมการ
๓๓) นางสาวพิสมัย ขนบดี
อนุกรรมการ
๓๔) นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์
อนุกรรมการ
๓๕) นางปิยภรณ์ มัณฑะจิตร
อนุกรรมการ
๓๖) นายสุกิจ อุทินทุ
อนุกรรมการ
๓๗) นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง
อนุกรรมการ
๓๘) นายสุริยเดว ทรีปาตรี
อนุกรรมการ
๓๙) นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
อนุกรรมการ
๔๐) ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก
อนุกรรมการและ
สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
เลขานุการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
๔๑) เจ้าหน้าที่สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
อนุกรรมการและ
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ได้รับมอบหมาย จานวน ๒ คน
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) กาหนดกรอบแนวทางการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
๒) ระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในการจัดงาน
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
๔) รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

