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พระราชบัญญัติ 
ส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป3นป4ท่ี ๖๒ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด-วยการส�งเสริมและประสานงานเยาวชน

แห�งชาติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับเม่ือพ-นกําหนดเก-าสิบวันนับแต�วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป3นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิกพระราชบัญญัติส�งเสริมและประสานงานเยาวชนแห�งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เด็ก” หมายความว�า บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากว�าสิบแปดป4บริบูรณC 
“เยาวชน” หมายความว�า บุคคลซ่ึงมีอายุต้ังแต�สิบแปดป4บริบูรณCถึงยี่สิบห-าป4

บริบูรณC 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห�งชาติ 
“คณะบริหาร”๒ หมายความว�า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล คณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและ
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๙ ก/หน-า ๑/๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “คณะบริหาร” แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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เยาวชนเขต คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 

“สํานักงาน”๓ หมายความว�า กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
“ผู-อํานวยการ”๔ หมายความว�า อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู-รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให-มีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-วให-ใช-บังคับได- 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๖  ให-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยCมีหน-าท่ีในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังแก-ไขป6ญหาท่ีอาจมีผลกระทบในทางลบต�อเด็กและเยาวชน โดยมี
หลักการ ดังต�อไปนี้ 

(๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช-และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใด ๆ 
แห�งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับเด็กและเยาวชน ต-องคํานึงถึงประโยชนCสูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเป3นอันดับแรก 

(๒) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได-รับการศึกษา และได-รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพสูงสุดตามท่ีกําหนดไว-ในรัฐธรรมนูญ 

(๓) เด็กพิการ เด็กท่ีมีข-อจํากัดทางการเรียนรู- และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ มีสิทธิ
ในการได-รับการศึกษาท่ีรัฐจัดให-เป3นพิเศษท่ีเหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้น ๆ 

(๔) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับบริการทางการสาธารณสุขท่ีได-มาตรฐานสูงสุด
เท�าท่ีมีการให-บริการทางด-านนี้ 

(๕) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล�น มีเวลาพักผ�อน และเข-าร�วมกิจกรรม
การละเล�นทางนันทนาการท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส�วนร�วมอย�างเสรีในทาง
วัฒนธรรมและศิลปะ 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให-กระทําโดยมีแนวทาง ดังต�อไปนี้ 
(๑) ให-เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต�อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป3นไทย มีวิถี

ชีวิตแบบประชาธิปไตย 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “สํานักงาน” แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว�า “ผู-อํานวยการ” แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนา

เด็กและเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ให-สามารถดําเนินชีวิตได-อย�างปลอดภัย รู-จักเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู-อ่ืน 
รวมท้ังกฎหมาย กฎเกณฑC และกติกาในสังคม 

(๓) ให-การสนับสนุนและส�งเสริมความร�วมมือทางการศึกษา ท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพ่ือให-เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเข-าถึงการศึกษาได-อย�างเหมาะสม 

(๔) ให-การสนับสนุนและส�งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กพิการ เด็กท่ีมีข-อจํากัด
ทางการเรียนรู- และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให-สามารถพ่ึงตนเองได- ให-มีคุณธรรม และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได-อย�างเป3นอิสระ 

(๕) ให-มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณCแข็งแรง รู-จักการปPองกันตนเองจากโรคภัยและ
สิ่งเสพติด 

(๖) ให-มีวุฒิภาวะทางอารมณCตามสมควรแก�วัย รวมท้ังมีคุณธรรมและจริยธรรม 
(๗) ให-มีทักษะและเจตคติท่ีดีต�อการทํางาน มีศักด์ิศรีและภาคภูมิใจในการทํางานท่ี

สุจริต 
(๘) ให-รู-จักคิดอย�างมีเหตุผลและมุ�งม่ันพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
(๙) ให-รู-จักช�วยเหลือผู-อ่ืนโดยมีจิตสํานึกในการให-และการเป3นอาสาสมัคร รวมทั้ง

มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
(๑๐) ให-มีความรับผิดชอบต�อตนเอง ผู-อ่ืน และต�อส�วนรวม ตามสมควรแก�วัย 
(๑๑) ให-สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย�างสอดคล-องกับความรู-

ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 
(๑๒) ให-สามารถเข-าไปมีส�วนร�วมในกระบวนการยุติธรรมในเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อเด็ก

และเยาวชนอย�างเหมาะสม ไม�ว�าจะโดยทางตรง หรือผ�านผู-แทนหรือองคCกรเพ่ือเด็กและเยาวชน๕ 
 
มาตรา ๗  ให-เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิได-รับการจดทะเบียนรับรองการเกิด 

การพัฒนา การยอมรับ การคุ-มครองและโอกาสในการมีส�วนร�วมตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข-องอย�างเท�าเทียม โดยไม�มีการเลือกปฏิบัติโดยไม�เป3นธรรมเพราะเหตุแห�ง
ความแตกต�างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษาอบรม 
ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอ่ืนของเด็กและเยาวชน บิดามารดา หรือผู-ปกครอง 

 
มาตรา ๘  ให-สํานักงานหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC

จังหวัดร�วมมือ ส�งเสริม และประสานงานกับองคCกรปกครองส�วนท-องถ่ินและหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข-อง
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท-องถ่ินให-สอดคล-องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห�งชาติ และให-องคCกรปกครองส�วนท-องถ่ินจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีอยู�ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหนึ่ง ให-คํานึงถึงหลักการและ
แนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชนและประชาสังคมในท-องถ่ินด-วย 

 
                                                 

๕ มาตรา ๖ วรรคสอง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนCในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให-หน�วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข-องให-ความร�วมมือ ส�งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชน
แห�งประเทศไทย 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
   

 
มาตรา ๑๐  ให-มีคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ

ประกอบด-วย 
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป3นประธาน

กรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC เป3นรอง

ประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เป3นรองประธานกรรมการ คนท่ีสอง 
(๔)๖ กรรมการโดยตําแหน�ง ได-แก� ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการ

ท�องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู-บัญชาการตํารวจ
แห�งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาองคCการพัฒนาเด็กและเยาวชน และประธานสภาเด็ก
และเยาวชนแห�งประเทศไทย 

(๕) กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังจากนักจิตวิทยา นักสังคม
สงเคราะหC และบุคคลท่ีมีความรู- ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณCด-านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนเป3นท่ีประจักษC ซ่ึงต-องเป3นผู-ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จํานวนไม�เกินห-าคน 

(๖)๗ ผู-แทนองคCกรปกครองส�วนท-องถ่ินซ่ึงเลือกกันเอง จํานวนสามคน 
(๗) ผู-แทนเด็กและเยาวชนซ่ึงได-รับเลือกจากสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย

จํานวนสองคนเป3นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 
ให-ผู-อํานวยการเป3นกรรมการและเลขานุการ และให-ผู-อํานวยการแต�งต้ังข-าราชการ

ของสํานักงานจํานวนไม�เกินสองคนเป3นผู-ช�วยเลขานุการ 
หลักเกณฑCและวิธีการแต�งต้ังกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ  ให-เป3นไปตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปนี้ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๐ (๔) แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗ มาตรา ๑๐ (๖) แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ โดยต-องคํานึงถึงพันธกรณีระหว�างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู�ด-วย 

(๒) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข-อบังคับเก่ียวกับการส�งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต�อคณะรัฐมนตรี 

(๓) กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการช�วยเหลือ ส�งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก�หน�วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข-อง เพ่ือให-การช�วยเหลือ
ทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการต�าง ๆ อย�างท่ัวถึง
และเป3นธรรม 

(๔) ส�งเสริมสนับสนุนให-มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติอย�างน-อย
ป4ละครั้ง เพ่ือวิเคราะหCสถานการณCด-านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวนการทํางานและ
พัฒนาองคCความรู- ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 

(๕) จัดการประเมินผลการดําเนินงานและเสนอรายงานการส�งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนของประเทศต�อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอย�างน-อยป4ละครั้ง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๒  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม 

ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสามสิบป4บริบูรณC 
(๓) เป3นผู-ปฏิบัติงานในภาคเอกชนท่ีมีความรู- ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณCด-านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป3นท่ีประจักษC 
(๔) ไม�เป3นบุคคลล-มละลาย คนไร-ความสามารถ หรือคนเสมือนไร-ความสามารถ 
(๕) ไม�เคยได-รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให-จําคุก เว-นแต�เป3นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได-กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม�เคยต-องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให-ทรัพยCสินตกเป3นของแผ�นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยCสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๗) ไม�เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือเลิกจ-างจากหน�วยงานของรัฐหรือเอกชนเพราะ

ทุจริตต�อหน-าท่ี 
(๘) ไม�เป3นผู-มีส�วนได-เสียในกิจการท่ีกระทํากับสํานักงาน 
 
มาตรา ๑๓  กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสามป4นับแต�

วันท่ีได-รับแต�งต้ัง กรรมการซ่ึงพ-นจากตําแหน�งตามวาระอาจได-รับแต�งต้ังอีกได- แต�ต-องไม�เกินสอง
วาระติดต�อกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ยังมิได-แต�งต้ังกรรมการใหม�  
ให-กรรมการนั้นปฏิบัติหน-าท่ีไปพลางก�อนจนกว�าจะได-แต�งต้ังกรรมการใหม� 

 
มาตรา ๑๔  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจาก

ตําแหน�ง เม่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให-ออกเพราะบกพร�องต�อหน-าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย�อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๑๒ 
 
มาตรา ๑๔/๑๘  ผู-แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห�งชาติ ตามมาตรา ๑๐ (๗) พ-นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) มีอายุเกินยี่สิบห-าป4 
(๒) พ-นจากการเป3นผู-แทนของสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 
 
มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิพ-นจากตําแหน�งก�อนวาระ ให-ผู-ได-รับ

แต�งต้ังให-ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู-ซ่ึงตนแทน 
 
มาตรา ๑๖  ให-นําความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ 

มาใช-บังคับแก�การดํารงตําแหน�งของกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) โดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการ ต-องมีกรรมการมาประชุมไม�น-อยกว�าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป3นองคCประชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-รอง

ประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งเป3นประธานในท่ีประชุม ถ-ารองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่งไม�อยู�ในท่ี
ประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าที่ได- ให-รองประธานกรรมการคนที่สองเป3นประธานในที่ประชุม 
ถ-ารองประธานกรรมการท้ังสองคนไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน-าท่ีได- ให-กรรมการซ่ึงมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหน-าท่ีแทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให-ถือเสียงข-างมาก กรรมการคนหนึ่งให-มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท�ากันให-ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป3นเสียง
ชี้ขาด 

ให-มีการประชุมคณะกรรมการอย�างน-อยป4ละสี่ครั้ง 
 
มาตรา ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย และมีอํานาจแต�งต้ังท่ีปรึกษาคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยตามท่ีสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยเป3นผู-เสนอ๙ 

ให-นําความในมาตรา ๑๗ มาใช-บังคับแก�การประชุมของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางานโดยอนุโลม 
                                                 

๘ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙ มาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๙  ให-สํานักงานมีอํานาจหน-าท่ีดําเนินการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็กและเยาวชน และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ รวมท้ังให-มีอํานาจหน-าท่ี 
ดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติเสนอต�อคณะกรรมการ 
(๒) กําหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในด-านต�าง ๆ ให-สอดคล-องกับนโยบายและ

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนดังกล�าว 
ตลอดจนการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ท้ังในส�วนของรัฐและเอกชนให-มีการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(๓) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด-านเด็กและเยาวชน ตลอดจนส�งเสริม สนับสนุน 
และร�วมมือกับเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล�าว 

(๔) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให-มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๕) สํารวจ ศึกษา รวบรวมข-อมูล วิเคราะหC ติดตาม และประเมินผลเก่ียวกับสิทธิ

ประโยชนCของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว�าด-วยสิทธิเด็ก และความตกลงระหว�างประเทศท่ี
ประเทศไทยเป3นภาคี ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือจัดทําระบบฐานข-อมูลและรวบรวม
ข-อคิดเห็นของเด็กและเยาวชน รวมท้ังจัดทํารายงานเพ่ือเป3นแนวนโยบายในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต�อไป 

(๖) สนับสนุนและประสานงานกับหน�วยงานท้ังในประเทศและต�างประเทศเพ่ือ
ร�วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังส�งเสริมการดําเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 

(๗) ส�งเสริมสื่อมวลชนและสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู-เพ่ือสร-าง
จิตสํานึกในการให-และการอาสาสมัครให-แก�เด็กและเยาวชน 

(๘) เป3นศูนยCกลางในการประสานงาน เผยแพร� และประชาสัมพันธCงานและกิจการ
เก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๙) ศึกษา วิเคราะหC และวางแผนการงบประมาณและค�าใช-จ�าย เพ่ือการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน โดยร�วมกับหน�วยงานอ่ืน รวมท้ังพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให-แก�องคCกรเอกชนหรือ
องคCกรชุมชนตามมาตรา ๔๒ 

(๑๐) ดําเนินการจัดงานสมัชชาเด็กและเยาวชนแห�งชาติร�วมกับสภาเด็กและเยาวชน
แห�งประเทศไทยอย�างน-อยป4ละครั้ง เพ่ือเป3นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู-สําหรับเด็กและเยาวชนในด-านต�าง ๆ 

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด ตามมติคณะกรรมการ หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๐  ให-สํานักงานจัดทํารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอคณะกรรมการ 

เพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอย�างน-อยป4ละครั้ง โดยมีสาระสําคัญ ดังต�อไปนี้ 
(๑) การใช-งบประมาณเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๒) ผลการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 
(๓) สภาพการณCและแนวโน-มของป6ญหาเด็กและเยาวชน 
(๔) ผลการดําเนินการเพ่ือแก-ไขป6ญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนป6ญหา

และอุปสรรคจากการดําเนินงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) แนวทางในการแก-ไขป6ญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 
มาตรา ๒๑  เพ่ือปฏิบั ติการให- เป3นไปตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการหรือสํานักงาน อาจเชิญบุคคลใดมาให-ข-อเท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือ
ความเห็นทางวิชาการได-เม่ือเห็นสมควร และอาจขอความร�วมมือจากบุคคลใดเพ่ือให-ได-มาซ่ึง
ข-อเท็จจริงหรือเพ่ือสํารวจกิจการใดท่ีอาจมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชนได- 

 
หมวด ๓ 

มาตรการส�งเสริมการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 

สภาเด็กและเยาวชน๑๐ 
   

 
มาตรา ๒๒๑๑  ให-องคCการบริหารส�วนตําบล เทศบาล โดยคําแนะนําของหัวหน-า

บ-านพักเด็กและครอบครัวในแต�ละจังหวัด จัดให-มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาล แล-วแต�กรณี ซ่ึงสมาชิกประกอบด-วยเด็กและเยาวชนท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองคCการบริหารส�วน
ตําบลหรือเทศบาลนั้น 

ให-มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาล ประกอบด-วยประธานสภาหนึ่งคน และผู-บริหารอีกไม�เกินยี่สิบคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจาก
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบล หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล-วแต�กรณี โดย
คํานึงถ ึงผู- พิการและผู-ด-อยโอกาส ให- มีหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชนและ
ปรึกษาหารือร�วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 
รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป3นเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงคCของพระราชบัญญัตินี้ 

ให-นายอําเภอ เป3นท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และให-แต�งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล จากนายกองคCการบริหารส�วนตําบล นายกเทศมนตรี 
ปลัดองคCการบริหารส�วนตําบล ปลัดเทศบาล แล-วแต�กรณี ผู-แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยCจังหวัด ผู-แทนบ-านพักเด็กและครอบครัวในแต�ละจังหวัด ผู-แทนสํานักงานส�งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู-แทนสถานศึกษา ผู-แทนหน�วยงานของรัฐหรือ
เจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-องกับการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีต้ังอยู�ในเขตพ้ืนท่ีองคCการ
บริหารส�วนตําบลหรือเทศบาลนั้น และผู-แทนองคCกรภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับ

                                                 
๑๐ ส�วนท่ี ๑ สภาเด็กและเยาวชน มาตรา ๒๒ ถึง มาตรา ๔๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๑ มาตรา ๒๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ 

 
มาตรา ๒๓๑๒  สภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล มีอํานาจ

หน-าท่ีดังต�อไปนี้ 
(๑) ประสานงานระหว�างสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู-และประสบการณCในด-านต�าง ๆ ของเด็กและ
เยาวชน 

(๒) ส�งเสริม สนับสนุน และเป3นศูนยCกลางการเรียนรู-ด-านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ 
กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท-องถ่ินของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส�งเสริม สนับสนุน ให-เด็กและเยาวชนได-แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย�าง
สอดคล-องกับความรู-ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 

(๔) จัดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท-องถ่ินให-มีความรู-
ความสามารถ รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข-อมูล ข-อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือส�งต�อข-อมูลดังกล�าวให-กับสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 

(๖) เสนอความเห็นต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องกับกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมท้ังการแก-ป6ญหาท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 

(๗) เสนอแนะและให-ความเห็นต�อสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ เก่ียวกับการส�งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท-องถ่ิน 

(๘) เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐ
และองคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีเก่ียวข-องกับเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 

(๙) ออกข-อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน-าท่ี โดยให-
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล-วแต�กรณี 
เป3นผู-เสนอ  ท้ังนี้ ให-สอดคล-องกับข-อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 

 
มาตรา ๒๔๑๓  ให-มีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ ซ่ึงสมาชิกประกอบด-วยคณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนตําบล และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอนั้น 
ให-มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสมาชิกประกอบด-วยเด็กและ

เยาวชนท่ีอยู�ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแต�ละเขตนั้น 
ให-มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต 

ประกอบด-วยประธานสภาหนึ่งคน และผู-บริหารอีกไม�เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต แล-วแต�กรณี โดยคํานึงถึงผู-พิการและ
                                                 

๑๒ มาตรา ๒๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓ มาตรา ๒๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู-ด-อยโอกาส ให-มีหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร�วมกันเพ่ือกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป3น
เพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงคCของพระราชบัญญัตินี้ 

ให-นายอําเภอหรือผู-อํานวยการเขต เป3นท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล-วแต�กรณี และให-แต�งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล-วแต�กรณี จากพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยCจังหวัด หัวหน-าบ-านพักเด็กและครอบครัวในแต�ละจังหวัด ผู-แทนสํานักงาน
ส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู-แทนสถานศึกษา ผู-แทนหน�วยงานของรัฐ
หรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-องกับการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีต้ังอยู�ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอ
หรือเขตในกรุงเทพมหานคร และผู-แทนองคCกรภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเขตเสนอ 

 
มาตรา ๒๕๑๔  ให-สภาเด็กและเยาวชนอําเภอและสภาเด็กและเยาวชนเขต มีอํานาจ

หน-าท่ีดังต�อไปนี้ 
(๑) ประสานงานระหว�างสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนเขต 

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู-และ
ประสบการณCในด-านต�าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส�งเสริม สนับสนุน และเป3นศูนยCกลางการเรียนรู-ด-านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ 
กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท-องถ่ินของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส�งเสริม สนับสนุน ให-เด็กและเยาวชนได-แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย�าง
สอดคล-องกับความรู-ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 

(๔) จัดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท-องถ่ินให-มีความรู-
ความสามารถ รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข-อมูล ข-อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือส�งต�อข-อมูลดังกล�าวให-กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร แล-วแต�กรณี 

(๖) เสนอความเห็นต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องกับกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมท้ังการแก-ป6ญหาท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 

(๗) เสนอแนะและให-ความเห็นต�อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท-องถ่ิน 

(๘) เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐ
และองคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีเก่ียวข-องกับเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๙) ออกข-อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดํา เนินงานตามอํานาจหน-าท่ี โดยให-
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล-วแต�กรณี 
เป3นผู-เสนอ  ท้ังนี้ ให-สอดคล-องกับข-อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 

 
มาตรา ๒๖๑๕  ให-มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซ่ึงสมาชิกประกอบด-วยประธานสภา

เด็กและเยาวชนอําเภอทุกอําเภอ และผู-แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอแต�ละอําเภอ 
อําเภอละสี่คน 

ให-มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด-วยประธานสภาหนึ่งคน และ
ผู-บริหารอีกไม�เกินยี่สิบคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ให-มีหน-าท่ี
บริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และปรึกษาหารือร�วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป3นเพ่ือให-บรรลุ
วัตถุประสงคCของพระราชบัญญัตินี้ 

ให-ผู-ว�าราชการจังหวัด เป3นท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และให-
แต�งต้ังท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC
จังหวัด ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นายกองคCการบริหารส�วนจังหวัด 
หัวหน-าบ-านพักเด็กและครอบครัวในแต�ละจังหวัด ผู-แทนสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ผู-แทนหน�วยงานของรัฐหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข-องกับการส�งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน และผู-แทนองคCกรภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเสนอ 

 
มาตรา ๒๗๑๖  ให-มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสมาชิกประกอบด-วย 
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต จากทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู-แทนกลุ�มเด็กและเยาวชน ประกอบด-วย 

(ก) ผู-แทนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละสิบเอ็ดคน 

(ข) ผู-แทนเด็กและเยาวชน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ�มเด็กและ
เยาวชนท่ีได-ลงทะเบียนไว-ตามระเบียบท่ีผู-ว�าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยคํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุ�มเด็กและเยาวชน จํานวนสิบสองคน ซ่ึงต-องมาจากแต�ละกลุ�มอย�างน-อยกลุ�มละ
หนึ่งคน 

ท้ังนี้ การคัดเลือกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให-คํานึงถึงผู-พิการ
และผู-ด-อยโอกาสด-วย 

 
มาตรา ๒๘๑๗  ให-มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประกอบด-วย

ประธานสภาหนึ่งคน และผู-บริหารอีกไม�เกินยี่สิบคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและ
                                                 

๑๕ มาตรา ๒๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖ มาตรา ๒๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เยาวชนกรุงเทพมหานคร ให-มีหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือ
ร�วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป3นเพ่ือให-บรรลุวัตถุประสงคCของพระราชบัญญัตินี้ 

ให-ผู-ว�าราชการกรุงเทพมหานคร เป3นท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และให-แต�งต้ังท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จาก
ผู-อํานวยการสํานักพัฒนาสังคม ผู-อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท�องเท่ียว ผู-อํานวยการ
สํานักการศึกษา ผู-แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู-แทนหน�วยงานของรัฐหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวข-องกับการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู-แทนองคCกรภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรม
หรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอ 

 
มาตรา ๒๙๑๘  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

มีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) ประสานงานระหว�างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู-และประสบการณC
ในด-านต�าง ๆ ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส�งเสริม สนับสนุน และเป3นศูนยCกลางการเรียนรู-ด-านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ 
กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท-องถ่ินของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส�งเสริม สนับสนุน ให-เด็กและเยาวชนได-แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย�าง
สอดคล-องกับความรู-ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 

(๔) จัดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท-องถ่ินให-มีความรู-
ความสามารถ รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข-อมูล ข-อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน
ในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือส�งต�อข-อมูลดังกล�าวให-กับสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 

(๖) เสนอความเห็นต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องกับกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมท้ังการแก-ป6ญหาท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 

(๗) เสนอแนะและให-ความเห็นต�อสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย เก่ียวกับ
การส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท-องถ่ิน 

(๘) เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐ
และองคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีเก่ียวข-องกับเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนท่ี 

(๙) ออกข-อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน-าท่ี โดยให-
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
แล-วแต�กรณี เป3นผู-เสนอ  ท้ังนี้ ให-สอดคล-องกับข-อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย 
                                                                                                                                            

๑๗ มาตรา ๒๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๘ มาตรา ๒๙ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๐๑๙  ให-มีสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย ซ่ึงสมาชิกประกอบด-วย 
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจากทุกจังหวัด 
(๒) ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(๓) ผู-แทนเด็กและเยาวชน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ�มเด็กและเยาวชนท่ี

ได-ลงทะเบียนไว-ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ�มเด็กและ
เยาวชน รวมท้ังผู-พิการและผู-ด-อยโอกาส จํานวนสามสิบแปดคน 

ให-มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย ประกอบด-วยประธานสภา
หนึ่งคน และผู-บริหารอีกไม�เกินยี่สิบห-าคน ซ่ึงคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห�ง
ประเทศไทย ให-มีหน-าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย และเสนอแผนงาน
หรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด-านต�าง ๆ ต�อกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เพ่ือประโยชนCในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ รวมท้ังเป3นผู-แทน หรือเป3นผู-พิจารณา
คัดเลือกผู-แทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือการส�งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนดําเนินการอ่ืนท่ีจําเป3นเพ่ือให-บรรลุ
วัตถุประสงคCของพระราชบัญญัตินี้ 

ให-คณะกรรมการแต�งต้ังท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย
จากผู-แทนกระทรวงยุติธรรม ผู-แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู-แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู-แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผู-แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู-แทนหน�วยงานของรัฐหรือเจ-าหน-าท่ีของรัฐท่ี
เก่ียวข-องกับการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู-แทนองคCกรภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรม
หรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ท้ังนี้ ให-เป3นไปตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนแห�งประเทศไทยเสนอ 

 
มาตรา ๓๑๒๐  ให-สภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย มีอํานาจหน-าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป3นศูนยCกลางประสานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 
(๒) ให-ความร�วมมือในการดําเนินงานของรัฐและองคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนใน

การส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๓) ส�งเสริม สนับสนุน ให-เด็กและเยาวชนได-แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย�าง

สอดคล-องกับความรู-ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 

(๔) ให-ความเห็นในการกําหนดแนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ
หน�วยงานของรัฐ เพ่ือการส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

                                                 
๑๙ มาตรา ๓๐ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๐ มาตรา ๓๑ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๕) รวบรวมข-อมูล ข-อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 
และข-อมูลท่ีถูกส�งต�อมายังสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เป3นแนวทางในการส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๖) เสนอความเห็นต�อหน�วยงานท่ีเก่ียวข-องกับกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมท้ังการแก-ป6ญหาท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน 

(๗) เสนอความเห็นต�อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน�วยงานของรัฐ
และองคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีเก่ียวข-องกับเด็กและเยาวชน 

(๘) จัดทําประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
(๙) ออกข-อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน-าท่ี โดยให-

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยเป3นผู-เสนอ 
สภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยต-องจัดให-มีการประชุมสามัญอย�างน-อยป4ละ

สองครั้ง 
 
มาตรา ๓๒๒๑  คณะบริหารต-องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต-องห-าม ดังต�อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม�เกินยี่สิบห-าป4 
(๒) ไม�เป3นผู-ดํารงตําแหน�งในทางการเมือง กรรมการหรือผู-ดํารงตําแหน�งท่ีรับผิดชอบ

ในการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง เจ-าหน-าท่ีพรรคการเมือง สมาชิกสภาท-องถ่ิน
หรือผู-บริหารท-องถ่ิน 

 
มาตรา ๓๓๒๒  คณะบริหารมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสองป4นับแต�วันท่ีได-รับ

การคัดเลือก ประธานสภาหรือผู-บริหารในคณะบริหารซ่ึงพ-นจากตําแหน�งอาจได-รับการคัดเลือกอีกได- 
แต�ต-องดํารงตําแหน�งไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 

กรณีที่คณะบริหารพ-นจากตําแหน�งตามวาระ ให-ดําเนินการคัดเลือกใหม�ภายใน
หกสิบวันนับแต�วันที่คณะบริหารพ-นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ในระหว�างที่ยังมิได-มีการคัดเลือก
คณะบริหาร ให-คณะบริหารนั้นปฏิบัติหน-าท่ีไปพลางก�อนจนกว�าจะได-มีการคัดเลือกคณะบริหารใหม� 

ในวาระเริ่มแรก เม่ือคณะบริหารดํารงตําแหน�งครบหนึ่งป4 ให-คณะบริหารยกเว-น
ประธานสภาจับสลากออกก่ึงหนึ่ง และคัดเลือกผู-บริหารใหม�แทนตําแหน�งท่ีว�าง โดยให-ผู-ท่ีได-รับการ
คัดเลือกใหม�มีวาระการดํารงตําแหน�งสองป4 

 
มาตรา ๓๔๒๓  นอกจากการพ-นจากตําแหน�งตามวาระ คณะบริหารพ-นจากตําแหน�ง 

เม่ือ 
(๑) ตาย 

                                                 
๒๑ มาตรา ๓๒ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๒ มาตรา ๓๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๓ มาตรา ๓๔ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต-องห-ามตามมาตรา ๓๒ 
(๔) ถูกถอดถอนจากตําแหน�งตามท่ีกําหนดไว-ในข-อบังคับของสภาเด็กและเยาวชน 
 
มาตรา ๓๕๒๔  ในกรณีท่ีคณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนพ-นจากตําแหน�งก�อน

ครบวาระ ให-มีการคัดเลือกผู-อื่นแทนตําแหน�งที่ว�าง เว-นแต�วาระของผู-ที่พ-นจากตําแหน�งเหลือไม�ถึง
เก-าสิบวัน อาจคัดเลือกผู-อ่ืนแทนตําแหน�งท่ีว�างนั้นก็ได- และให-ผู-ท่ีได-รับการคัดเลือกแทนตําแหน�งท่ีว�าง 
อยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของผู-ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๓๖๒๕  ให-กรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินการส�งเสริม สนับสนุน และ

ประสานงานการจัดต้ังและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตําบล สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนแห�ง
ประเทศไทย 

ให-กรมกิจการเด็กและเยาวชนร�วมกับกรุงเทพมหานครดําเนินการส�งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัดต้ังและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตและสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

 
มาตรา ๓๗๒๖  การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน ต-องมีสมาชิกมาประชุมไม�น-อย

กว�าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดจึงจะเป3นองคCประชุม  ท้ังนี้ ให-การประชุมของสภาเด็กและ
เยาวชนเป3นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให-ถือเสียงข-างมาก สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนคนหนึ่ง
ให-มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ-าคะแนนเสียงเท�ากันให-ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป3นเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๓๘๒๗  การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และคณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชน ให-เป3นไปตามข-อบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนได-กําหนดไว-  ทั้งนี้ ให-สภาเด็กและ
เยาวชนจัดให-มีการประชุมสามัญอย�างน-อยป4ละหนึ่งครั้ง เว-นแต�สภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทย
ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง และให-คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดให-มีการประชุมอย�างน-อยป4
ละสองครั้ง 

 

                                                 
๒๔ มาตรา ๓๕ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๕ มาตรา ๓๖ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๖ มาตรา ๓๗ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๗ มาตรา ๓๘ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๓๙๒๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๐๒๙  (ยกเลิก) 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การส�งเสริมบทบาทขององคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   

 
มาตรา ๔๑  เพ่ือเป3นการสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการส�งเสริมและ

พัฒนาเด็กและเยาวชน ให-องคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน และมิได-มีวัตถุประสงคCในทางการเมืองหรือมุ�งค-าหากําไรจากการประกอบกิจกรรม
ดังกล�าวมีสิทธิขอจดทะเบียนเป3นองคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนด-านการพัฒนาเด็กและเยาวชนต�อ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC ตามหลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  องคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีได-จดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ อาจ

ได-รับเงินอุดหนุน ความช�วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐ ในการดําเนินการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) การจัดให-มีอาสาสมัครเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานด-านการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับการคุ-มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๒) การประชาสัมพันธC เผยแพร�ข-อมูลหรือข�าวสาร เพ่ือสร-างจิตสํานึกของ

สาธารณชนท่ีถูกต-องเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๓) การจัดต้ังหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๔) การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๕) การให-ความช�วยเหลือหรือสนับสนุนในด-านอ่ืน ๆ แก�เด็กและเยาวชนท่ีถูก

ละเมิดสิทธิ เช�น การให-ความช�วยเหลือด-านกฎหมาย การแพทยC การบําบัดฟVWนฟู การสงเคราะหCเด็ก
และเยาวชน 

หลักเกณฑC วิธีการ และเง่ือนไขในการให-เงินอุดหนุน ความช�วยเหลือ หรือการ
สนับสนุนจากรัฐตามวรรคหนึ่ง ให-เป3นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๔๓  ให-องคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนท่ีได-รับความช�วยเหลือหรือสนับสนุน

จากรัฐตามมาตรา ๔๒ มีหน-าท่ีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอต�อสํานักงานตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒๙ มาตรา ๔๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๔  องคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนใดท่ีได-จดทะเบียนแล-วดําเนินกิจการท่ี
อาจก�อความวุ�นวายหรือขัดต�อความสงบเรียบร-อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม�ดําเนินการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให-เหมาะสม หรือไม�มีผลงานตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีกําหนด ให-รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนหรือระงับการให-เงินอุดหนุน ความช�วยเหลือ หรือการสนับสนุนท่ี
ให-แก�องคCกรเอกชนหรือองคCกรชุมชนนั้นได- 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๕  ในระหว�างท่ียังมิได-แต�งต้ังคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห�งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให-คณะกรรมการส�งเสริมและประสานงานเยาวชนแห�งชาติ
ตามพระราชบัญญัติส�งเสริมและประสานงานเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารงตําแหน�งอยู�ใน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ทําหน-าท่ีคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว�าคณะกรรมการที่ได-รับแต�งตั้งขึ้นใหม�จะเข-ารับหน-าที่  ทั้งนี้ ไม�เกิน
สามร-อยวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธC  จุลานนทC 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติส�งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ ใช-บังคับมาเป3นเวลานาน สมควรกําหนดแนวทางและ
ปรับปรุงวิธีการในการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให-เหมาะสมและสอดคล-องกับสภาพสังคม
ในป6จจุบัน โดยกําหนดให-มีการจัดต้ังศูนยCเด็กและเยาวชนอําเภอ และสภาเด็กและเยาวชน เพ่ือให-การ
ส�งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังให-องคCกรเอกชนและองคCกรปกครอง
ส�วนท-องถ่ินมีส�วนร�วมในการส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป3นต-นไป 

 
มาตรา ๑๐  ในวาระเริ่มแรก ให-มีการดําเนินการดังต�อไปนี้ 
(๑) ให-มีสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตามมาตรา ๒๒ 

ให-แล-วเสร็จภายในหนึ่งร-อยยี่สิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
(๒) ให-มีสภาเด็กและเยาวชนเขตตามมาตรา ๒๔ ให-แล-วเสร็จภายในหนึ่งร-อยห-าสิบวัน

นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
(๓) ให-มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ ให-แล-วเสร็จภายใน

หนึ่งร-อยแปดสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
 
มาตรา ๑๑  ให-สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็ก

และเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส�งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีอยู�ในวันก�อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ 
เป3นสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
และสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๒  ให-คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
แห�งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึง
ดํารงตําแหน�งอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช-บังคับ ยังคงปฏิบัติหน-าท่ีอยู�ต�อไปจนกว�าจะมีการ
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห�งประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงแก-ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๓๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๖๓ ก/หน-า ๑/๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๓  ให-รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยC
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติส�งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการไม�เหมาะสมกับสภาพการณC
ในป6จจุบัน ทําให-ไม�อาจส�งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให-มีส�วนร�วมในการดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนได-อย�างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส�งเสริมให-เด็กและเยาวชนได-เข-ามามีส�วนร�วม
แสดงความคิดเห็นในเรื่องต�าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต�อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให-เด็กและ
เยาวชนได-มีการแสดงออกท่ีสอดคล-องกับระดับความรู-ความสามารถซ่ึงพัฒนาไปตามวัยของเด็กและ
เยาวชน สมควรแก-ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให-การส�งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  จึงจําเป3นต-องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

พิมพCมาดา/จัดทํา 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
วิชพงษC/ตรวจ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


