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๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙ก/หน้า ๑/๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

 
๒
มาตรา ๔ นิยามคำาว่า “คณะบริหาร” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 

และเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
 โดยทีเ่ปน็การสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและประสานงานเยาวชน 
แห่งชาติ
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคำาแนะนำาและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐”
 มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกำาหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 มาตรา ๓ ใหย้กเลกิพระราชบญัญติัสง่เสริมและประสานงานเยาวชนแหง่ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๒๑
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุตำ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปี 
บริบูรณ์ 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการส่งเสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน
แห่งชาติ
 “คณะบริหาร”๒  หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำาบล 
คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล คณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนอำาเภอ คณะบรหิาร
เดก็และเยาวชนเขต คณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั คณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 “สำานักงาน”๓  หมายความว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 “ผู้อำานวยการ”๔  หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
 “รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
 กฎกระทรวงและระเบียบน้ัน เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป

 มาตรา ๖ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีหน้าที่ 
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็ก 
และเยาวชน โดยมีหลักการ ดังต่อไปนี้
 (๑) การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ  
แห่งพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน ต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรก
 (๒) เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้น 
พื้นฐานที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
 (๓) เด็กพิการ เด็กที่มีข้อจำากัดทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
มีสิทธิในการได้รับการศึกษาที่รัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะเด็กประเภทนั้นๆ
 (๔) เด็กและเยาวชนมสีทิธใินการรับบรกิารทางการสาธารณสขุทีไ่ดม้าตรฐานสงูสดุ 
เท่าที่มีการให้บริการทางด้านนี้
 (๕) เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่วมกิจกรรม 
การละเลน่ทางนนัทนาการทีเ่หมาะสมตามวยัของเดก็และเยาวชน และการมสีว่นรว่มอยา่งเสร ี
ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
 การดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำาโดยมีแนวทาง ดังต่อไปนี้
 (๑) ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  
มีวิธีชีวิตแบบประชาธิปไตย
 (๒) ให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย รู้จักเคารพสิทธิและเสรีภาพของ 
ผู้อื่น รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกติกาในสังคม

 
๓
มาตรา ๔ นิยามคำาวา่ “สำานกังาน” แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชน

แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 
๔
มาตรา ๔ นิยามคำาว่า “ผู้อำานวยการ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

๒



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๕
มาตรา ๖ วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 (๓) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา ท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
 (๔)  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กพิการ เด็กที่มีข้อจำากัด
ทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณธรรม และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพและดำารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ
 (๕) ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคภัย 
และสิ่งเสพติด
 (๖) ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม
 (๗) ใหม้ทัีกษะและเจตคตทิีด่ต่ีอการทำางาน มศีกัด์ิศรแีละภาคภูมูใิจในการทำางาน
ที่สุจริต
 (๘) ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 (๙) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตสำานึกในการให้และการเป็นอาสาสมัคร  
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
 (๑๐) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อส่วนรวม ตามสมควรแก่วัย
 (๑๑) ให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ 
ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชน
 (๑๒) ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในเรื่องที่มีผลกระทบ 
ต่อเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือผ่านผู้แทนหรือองค์กรเพื่อ 
เด็กและเยาวชน๕

 มาตรา ๗ ใหเ้ดก็และเยาวชนทกุคนมสีทิธิไดร้บัการจดทะเบยีนรบัรองการเกดิ
การพัฒนา การยอมรับ การคุ้มครองและโอกาสในการมีส่วนร่วมตามท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเทา่เทยีม โดยไมม่กีารเลอืกปฏิบตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษาอบรม ความคิดเห็นทางการเมือง การเกิดหรือสถานะอื่นของเด็กและเยาวชน  
บิดามารดา หรือผู้ปกครอง
 มาตรา ๘ ใหส้ำานกังานหรอืสำานกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์
จังหวัดร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เดก็และเยาวชนแหง่ชาติ และให้องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัสรรงบประมาณเพือ่การพฒันา
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
 ในการจัดทำาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตามวรรคหน่ึง ให้คำานึงถึงหลักการและ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคมในท้องถิ่นด้วย

๓



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 มาตรา ๙ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำาเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนอำาเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

หมวด ๒
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ประกอบด้วย
 (๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น 
ประธานกรรมการ
 (๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น 
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
 (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง
 (๔)๖ กรรมการโดยตำาแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการ 
ท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการ
ตำารวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน และ 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากนักจิตวิทยา นักสังคม 
สงเคราะห์  และบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชนเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชน จำานวนไม่เกินห้าคน
 (๖)๗ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเลือกกันเอง จำานวนสามคน
 (๗) ผูแ้ทนเดก็และเยาวชน ซึง่ไดร้บัเลอืกจากสภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย
จำานวนสองคนเป็นชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน
 ใหผู้อ้ำานวยการเปน็กรรมการและเลขานกุาร และใหผู้อ้ำานวยการแตง่ตัง้ขา้ราชการ 
ของสำานักงานจำานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำาหนด

 
๖
มาตรา ๑๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๗
มาตรา ๑๐ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๔



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยต้องคำานึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศมีอยู่ด้วย
 (๒) เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี
 (๓) กำาหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
การช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน ส่ิงอำานวยความสะดวก หรือ 
บริการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 (๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและกระบวน
การทำางาน และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ
 (๕) จดัการประเมนิผลการดำาเนนิงานและเสนอรายงานการส่งเสรมิการพฒันาเด็ก
และเยาวชนของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอย่างน้อยปีละครั้ง
 (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำาหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 มาตรา ๑๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชาติไทย
 (๒) มีอายุไม่ตำ่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์
 (๓) เป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ 
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นที่ประจักษ์
 (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 (๕) ไมเ่คยได้รบัโทษจำาคกุโดยคำาพพิากษาถึงทีส่ดุใหจ้ำาคกุ เวน้แตเ่ปน็โทษสำาหรับ 
ความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (๖) ไม่เคยต้องคำาพพิากษาหรือคำาสัง่ของศาลให้ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิเพราะ 
รำ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 (๗) ไมเ่คยถกูไลอ่อก ปลดออก หรอืเลกิจา้งจากหนว่ยงานของรฐัหรอืเอกชนเพราะ 
ทุจริตต่อหน้าที่
 (๘) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำากับสำานักงาน
 มาตรา ๑๓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสามปี 
นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่

๕



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากตำาแหน่ง  เมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก
 (๓) นายกรัฐมนตรใีหอ้อกเพราะบกพรอ่งตอ่หนา้ที ่มคีวามประพฤตเิส่ือมเสีย หรอื 
หย่อนความสามารถ
 (๔) ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒
 มาตรา ๑๔/๑๘ ผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๐ (๗) พ้นจากตำาแหน่งเมื่อ
 (๑) มีอายุเกินยี่สิบห้าปี
 (๒) พ้นจากการเป็นผู้แทนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 มาตรา ๑๕ ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับ
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งแทนอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
 มาตรา ๑๖ ให้นำาความในมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และมาตรา ๑๕ 
มาใช้บังคับแก่การดำารงตำาแหน่งของกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๖) และ (๗) โดยอนุโลม
 มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ใหร้องประธานกรรมการคนทีห่นึง่เปน็ประธานในทีป่ระชุม ถา้รองประธานกรรมการคนทีห่นึง่
ไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุหรอืไมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้ใหร้องประธานกรรมการคนทีส่องเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ถ้ารองประธานกรรมการท้ังสองคนไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำาหน้าที่แทน
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
 มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอำานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางาน 
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และมีอำานาจแต่งตั้งที่ปรึกษา 
คณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทยตามทีส่ภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย
เป็นผู้เสนอ๙

 ให้นำาความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการและ 
คณะทำางานโดยอนุโลม

 
๘
มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.   ๒๕๖๐
 

๙
มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๖



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา ๑๙   ให้สำานักงานมีอำานาจหน้าท่ีดำาเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน และรับผิดชอบงานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีอำานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) จดัทำานโยบายและแผนพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาตเิสนอตอ่คณะกรรมการ
 (๒) กำาหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และกำาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและ 
แผนดังกล่าวตลอดจนการประสานงาน ติดตาม และประเมินผล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
ให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 (๓) พฒันาศกัยภาพของบคุลากรดา้นเดก็และเยาวชน ตลอดจนสง่เสรมิ สนบัสนนุ
และร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว
 (๔) ศกึษาวจิยัหรอืสนบัสนนุใหม้กีารศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และเยาวชน
 (๕) สำารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับสิทธิ 
ประโยชน์ของเด็กและเยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจนกฎหมายภายในประเทศ เพื่อจัดทำาระบบฐานข้อมูลและ 
รวบรวมขอ้คดิเหน็ของเดก็และเยาวชน รวมทัง้จดัทำารายงานเพือ่เปน็แนวนโยบายในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนต่อไป
 (๖) สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศเพื่อ
ร่วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังส่งเสริมการดำาเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
 (๗) ส่งเสริมสื่อมวลชนและสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตสำานึกในการให้และการอาสาสมัครให้แก่เด็กและเยาวชน
 (๘) เปน็ศนูยก์ลางในการประสานงาน เผยแพร ่และประชาสัมพนัธง์านและกจิการ
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๙) ศกึษา วเิคราะห ์และวางแผนการงบประมาณและคา่ใช้จา่ย เพ่ือการพฒันาเด็ก
และเยาวชน โดยร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรเอกชน
หรือองค์กรชุมชนตามมาตรา ๔๒
 (๑๐) ดำาเนนิการจดังานสมชัชาเดก็และเยาวชนแหง่ชาตริว่มกบัสภาเดก็และเยาวชน
แห่งประเทศไทยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้สำาหรับเด็กและเยาวชน 
ในด้านต่างๆ 
 (๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด ตามมติคณะกรรมการ หรือตามที่ 
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 มาตรา ๒๐ ให้สำานักงานจัดทำารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอ 
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละคร้ัง โดยมีสาระสำาคัญ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) การใช้งบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๒) ผลการดำาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 (๓) สภาพการณ์และแนวโน้มของปัญหาเด็กและเยาวชน

๗
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 (๔) ผลการดำาเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหาการพฒันาเดก็และเยาวชน ตลอดจนปญัหา
และอุปสรรคจากการดำาเนินงาน
 (๕) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการหรือสำานักงาน อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย คำาแนะนำาหรือ 
ความเห็นทางวิชาการได้เม่ือเห็นสมควร และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริงหรือเพื่อสำารวจกิจการใดที่อาจมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนได้

หมวด ๓
มาตรการส่งเสริมการดำาเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ส่วนที่ ๑
สภาเด็กและเยาวชน๑๐

 มาตรา ๒๒๑๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำาบล เทศบาล โดยคำาแนะนำาของหัวหน้า 
บ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำาบล สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล แลว้แตก่รณ ีซ่ึงสมาชกิประกอบดว้ยเดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีอ่งคก์าร
บริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาลนั้น
 ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำาบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาล ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง
จากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำาบล หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี
โดยคำานึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าท่ีบริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน 
และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในเขตพื้นที่ รวมทั้งดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
 ใหน้ายอำาเภอ เปน็ท่ีปรกึษาคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนตำาบลหรอืคณะบรหิาร 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และให้แต่งต้ังท่ีปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำาบลหรือ
คณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล จากนายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล นายกเทศมนตร ี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล ปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี ผู้แทนสำานักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด 
ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนสถานศึกษา 
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำาบลหรือเทศบาลน้ัน และผู้แทนองค์กรภาค

 
๑๐

ส่วนที่ ๑  สภาเด็กและเยาวชน มาตรา ๒๒ ถึง มาตรา ๔๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 
๑๑

มาตรา ๒๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐

๘
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๑๒

มาตรา ๒๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๑๓

มาตรา ๒๔  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐

ประชาสังคมท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามท่ี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำาบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ
 มาตรา ๒๓๑๒ สภาเด็กและเยาวชนตำาบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 
มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ประสานงานระหวา่งสภาเดก็และเยาวชนตำาบล สภาเดก็และเยาวชนเทศบาล
สภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ ของเดก็และ
เยาวชน
 (๒) สง่เสรมิ สนบัสนนุ และเปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูด้า้นวชิาการ การศกึษา สุขภาพ 
กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก 
อยา่งสอดคลอ้งกับความรูค้วามสามารถทีพ่ฒันาไปตามวยัของเดก็หรอืเยาวชน โดยเฉพาะเรือ่ง
ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
 (๔) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี 
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
 (๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ
 (๖) เสนอความเหน็ตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการสง่เสรมิและพฒันาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
 (๗) เสนอแนะและใหค้วามเหน็ตอ่สภาเดก็และเยาวชนอำาเภอ เกีย่วกบัการสง่เสรมิ
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
 (๘) เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของหนว่ยงานของรฐั 
และองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
 (๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ี โดยให้
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำาบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้เสนอ ท้ังน้ี ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 มาตรา ๒๔๑๓ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ ซ่ึงสมาชิกประกอบด้วยคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนตำาบล และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอน้ัน
 ใหม้สีภาเดก็และเยาวชนเขต ในกรงุเทพมหานคร ซึง่สมาชิกประกอบดว้ยเดก็และ
เยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละเขตนั้น
 ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต 
ประกอบดว้ยประธานสภาหนึง่คน และผูบ้ริหารอกีไมเ่กินยีส่บิคน ซ่ึงคดัเลอืกกนัเองจากสมาชกิ
สภาเด็กและเยาวชนอำาเภอหรือสมาชิกเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณี โดยคำานึงถึงผู้พิการ 

๙
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และผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกัน
เพื่อกำาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ รวมทั้ง 
ดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
 ใหน้ายอำาเภอหรอืผูอ้ำานวยการเขต เปน็ทีป่รกึษาคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชน 
อำาเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณี และให้แต่งตั้งที่ปรึกษา 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต แล้วแต่กรณี 
จากพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวัด หวัหนา้บา้นพกัเดก็และครอบครวัในแตล่ะ
จังหวัด ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทน 
สถานศกึษา ผูแ้ทนหนว่ยงานของรฐัหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการพฒันา
เด็กและเยาวชนท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีอำาเภอหรือเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนองค์กร 
ภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้เป็น 
ไปตามทีค่ณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนอำาเภอหรอืคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนเขตเสนอ
 มาตรา ๒๕๑๔ ใหส้ภาเดก็และเยาวชนอำาเภอและสภาเดก็และเยาวชนเขต มอีำานาจ 
หน้าที่ดังต่อไปนี้
 (๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ สภาเด็กและเยาวชนเขต 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน
 (๒) สง่เสรมิ สนบัสนนุ และเปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูด้า้นวชิาการ การศกึษา สขุภาพ 
กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก
อย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน โดยเฉพาะ 
เรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
 (๔) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี 
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
 (๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
 (๖) เสนอความเหน็ตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการสง่เสรมิและพฒันาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
 (๗) เสนอแนะและให้ความเหน็ตอ่สภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั สภาเดก็และเยาวชน
กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
 (๘) เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของหนว่ยงานของรฐั 
และองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

 
๑๔

มาตรา ๒๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๑๕

มาตรา ๒๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๑๖

มาตรา ๒๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐

 (๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ี  
โดยให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอ ท้ังน้ี ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 มาตรา ๒๖๑๕ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซ่ึงสมาชิกประกอบด้วยประธานสภา
เดก็และเยาวชนอำาเภอทกุอำาเภอ และผูแ้ทนจากคณะบรหิารสภาเดก็และเยาวชนอำาเภอแตล่ะ
อำาเภอ อำาเภอละสี่คน
 ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน
และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ให้มี 
หน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำาหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งดำาเนินการอื่นใด 
ที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และ
ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จากพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุยจ์งัหวดั ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา นายกองค์การบรหิาร 
ส่วนจังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด ผู้แทนสำานักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มี
กจิกรรมหรอืผลงานเกีย่วกบัการพฒันาเดก็และเยาวชน ทัง้นี ้ใหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะบรหิารสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัดเสนอ
 มาตรา ๒๗๑๖ ใหม้สีภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซึง่สมาชกิประกอบดว้ย
 (๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต จากทุกเขตในกรุงเทพมหานคร
 (๒) ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
  (ก) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละสิบเอ็ดคน
  (ข) ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำาหนด โดยคำานึงถึงความ 
หลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน จำานวนสิบสองคน ซึ่งต้องมาจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อย 
กลุ่มละหนึ่งคน
 ทัง้นี ้การคดัเลอืกสมาชิกสภาเดก็และเยาวชนกรงุเทพมหานคร ให้คำานงึถงึผูพ้กิาร
และผู้ด้อยโอกาสด้วย

๑๑



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

 มาตรา ๒๘๑๗ ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
ประธานสภาหนึง่คน และผูบ้รหิารอกีไมเ่กนิยีส่บิคน ซึง่คดัเลอืกกนัเองจากสมาชกิสภาเดก็และ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้มีหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพ่ือกำาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งดำาเนินการอื่นใดที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และให้แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
จากผู้อำานวยการสำานักพัฒนาสังคม ผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
ผู้อำานวยการสำานักการศึกษา ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผู้แทนองค์กร 
ภาคประชาสังคมท่ีมีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ท้ังน้ี ให้เป็นไปตาม 
ท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอ
 มาตรา ๒๙๑๘ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
 (๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน
 (๒) สง่เสรมิ สนบัสนนุ และเปน็ศนูยก์ลางการเรยีนรูด้า้นวชิาการ การศกึษา สขุภาพ 
กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก 
อยา่งสอดคลอ้งกับความรูค้วามสามารถทีพ่ฒันาไปตามวยัของเดก็หรอืเยาวชน โดยเฉพาะเรือ่ง
ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
 (๔) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มี 
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม
 (๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
ในเขตพื้นที่ เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 (๖) เสนอความเหน็ตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการสง่เสรมิและพฒันาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
 (๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
 (๘) เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของหนว่ยงานของรฐั 
และองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่

 
๑๗

มาตรา ๒๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๑๘

มาตรา ๒๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐

๑๒



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๑๙

มาตรา ๓๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๒๐

มาตรา ๓๑  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐

 (๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ี โดยให้ 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้เสนอ ท้ังน้ี ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
 มาตรา ๓๐๑๙ ใหม้สีภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย ซึง่สมาชกิประกอบดว้ย
 (๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจากทุกจังหวัด
 (๒)  ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 (๓) ผูแ้ทนเดก็และเยาวชน ซึง่มาจากการคดัเลือกกนัเองจากกลุ่มเดก็และเยาวชน
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำาหนด โดยคำานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำานวนสามสิบแปดคน
 ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยประธานสภา
หนึ่งคน และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ
เสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ต่อกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนเพื่อประโยชน์ในการจัดทำาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้ง 
เป็นผู้แทน หรือเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการดำาเนิน
กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนดำาเนินการอื่นที่จำาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
 ใหค้ณะกรรมการแตง่ตัง้ทีป่รกึษาคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทย
จากผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน
สำานกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกรมกจิการเดก็และเยาวชน ผูแ้ทนหนว่ยงานของรฐัหรอืเจา้หนา้ที่
ของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสริมการพฒันาเด็กและเยาวชน และผูแ้ทนองคก์รภาคประชาสงัคม 
ที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเสนอ
 มาตรา ๓๑๒๐ ให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มีอำานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี
 (๑) เปน็ศนูยก์ลางประสานงานเพือ่ดำาเนนิกจิกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
 (๒) ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออก 
อย่างสอดคลอ้งกับความรูค้วามสามารถทีพ่ฒันาไปตามวยัของเดก็หรอืเยาวชน โดยเฉพาะเรือ่ง
ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
 (๔) ให้ความเห็นในการกำาหนดแนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของ

๑๓



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

หน่วยงานของรัฐ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๕) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็ก 
และเยาวชนและข้อมูลที่ถูกส่งต่อมายังสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพื่อเสนอ 
คณะกรรมการพิจารณาเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๖) เสนอความเหน็ตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมการสง่เสรมิและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน
 (๗) เสนอความเหน็ตอ่คณะกรรมการเกีย่วกบัการปฏบิตังิานของหนว่ยงานของรฐั
และองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
 (๘) จัดทำาประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
 (๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่  
โดยให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ
 สภาเดก็และเยาวชนแหง่ประเทศไทยตอ้งจดัใหม้กีารประชมุสามญัอยา่งนอ้ยปลีะ
สองครั้ง
 มาตรา ๓๒๒๑ คณะบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 (๑) มีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี
 (๒) ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งท่ีรับผิดชอบ
ในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 มาตรา ๓๓๒๒ คณะบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ 
ได้รับการคัดเลือก ประธานสภาหรือผู้บริหารในคณะบริหารซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับการ 
คัดเลือกอีกได้ แต่ต้องดำารงตำาแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
 กรณีที่คณะบริหารพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ ให้ดำาเนินการคัดเลือกใหม่ภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันท่ีคณะบริหารพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ แต่ในระหว่างท่ียังมิได้มีการคัดเลือก
คณะบริหาร ให้คณะบริหารน้ันปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการคัดเลือกคณะบริหารใหม่
 ในวาระเริ่มแรก เม่ือคณะบริหารดำารงตำาแหน่งครบหนึ่งปี ให้คณะบริหารยกเว้น
ประธานสภาจับสลากออกก่ึงหน่ึง และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำาแหน่งที่ว่าง โดยให้ผู้ที่ 
ได้รับการคัดเลือกใหม่มีวาระการดำารงตำาแหน่งสองปี
 มาตรา ๓๔๒๓ นอกจากการพน้จากตำาแหนง่ตามวาระ คณะบรหิารพน้จากตำาแหนง่
เมื่อ
 (๑) ตาย
 (๒) ลาออก

 
๒๑

มาตรา ๓๒  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
 

๒๒
มาตรา ๓๓  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐
 

๒๓
มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐

๑๔



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 
๒๔

มาตรา ๓๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐
 

๒๕
มาตรา ๓๖  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐
 

๒๖
มาตรา ๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
 

๒๗
มาตรา ๓๘  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐
 

๒๘
มาตรา ๓๙  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๐
 

๒๙
มาตรา ๔๐  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๖๐

 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒
 (๔) ถกูถอดถอนจากตำาแหนง่ตามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสภาเดก็และเยาวชน
 มาตรา ๓๕๒๔ ในกรณีที่คณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนพ้นจากตำาแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้มีการคัดเลือกผู้อื่นแทนตำาแหน่งที่ว่าง เว้นแต่วาระของผู้ที่พ้นจากตำาแหน่ง 
เหลอืไมถ่งึเก้าสบิวนั อาจคดัเลอืกผูอ้ืน่แทนตำาแหนง่ทีว่า่งนัน้ก็ได ้และใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการคัดเลอืก
แทนตำาแหน่งที่ว่างอยู่ในตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
 มาตรา ๓๖๒๕ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดำาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการจัดต้ังและการดำาเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตำาบล สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล สภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย
 ใหก้รมกจิการเดก็และเยาวชนรว่มกับกรงุเทพมหานครดำาเนนิการส่งเสรมิ สนบัสนนุ
และประสานงานการจัดตั้งและการดำาเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตและสภาเด็ก 
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 มาตรา ๓๗๒๖ การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน ต้องมีสมาชิกมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งน้ี ให้การประชุมของ 
สภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนคนหน่ึง
ใหม้เีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 มาตรา ๓๘๒๗ การดำาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้สภาเด็ก 
และเยาวชนจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง เว้นแต่สภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง และให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง
 มาตรา ๓๙๒๘ (ยกเลิก)
 มาตรา ๔๐๒๙ (ยกเลิก)

๑๕
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ส่วนที่ ๒
การส่งเสริมบทบาทขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 มาตรา ๔๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้องค์กรเอกชนหรือองค์การชุมชนท่ีมีกิจกรรมหรือผลงาน 
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหากำาไร
จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าวมีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำาหนดในกฎกระทรวง
 มาตรา ๔๒ องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๔๑ 
อาจได้รับเงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากรัฐในการดำาเนินการ ดังต่อไปนี้
 (๑) การจัดให้มีอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน
 (๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสาร เพ่ือสร้างจิตสำานึกของสาธารณชน
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๓) การจัดตั้งหรือดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๔) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 (๕) การให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านอื่นๆ แก่เด็กและเยาวชนที่ถูก
ละเมดิสทิธ ิเชน่ การใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมาย การแพทย ์การบำาบดัฟืน้ฟ ูการสงเคราะห์
เด็กและเยาวชน
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ หรือ 
การสนับสนุนจากรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด
 มาตรา ๔๓ ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่ได้รับความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนจากรัฐตามมาตรา ๔๒ มีหน้าท่ีจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานเสนอต่อสำานักงาน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนด
 มาตรา ๔๔ องคก์รเอกชนหรอืองคก์รชมุชนใดทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ดำาเนนิกจิการ
ทีอ่าจกอ่ความวุน่วายหรอืขดัตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ไมด่ำาเนนิ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม หรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีกำาหนด 
ให้รัฐมนตรีมีอำานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนหรือระงับการให้เงินอุดหนุน ความช่วยเหลือ
หรือการสนับสนุนที่ให้แก่องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนนั้นได้

๑๖



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

บทเฉพาะกาล

 มาตรา ๔๕ ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแหง่ชาตติามพระราชบญัญตันิี ้ ใหค้ณะกรรมการสง่เสรมิและประสานงานเยาวชน 
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๒๑ ซึ่งดำารง
ตำาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทำาหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้า
รับหน้าที่ ทั้งนี้ ไม่เกินสามร้อยวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
   พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์
          นายกรัฐมนตรี

๑๗



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.   ๒๕๒๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควร
กำาหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมในปจัจบุนั โดยกำาหนดใหม้กีารจดัตัง้ศนูยเ์ดก็และเยาวชนอำาเภอ 
และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๓๐

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก ให้มีการดำาเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำาบลหรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตามมาตรา ๒๒ 
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่ิสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 (๒) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตตามมาตรา ๒๔ ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 (๓) ใหม้สีภาเด็กและเยาวชนกรงุเทพมหานครตามมาตรา ๒๘ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
 มาตรา ๑๑ ให้สภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตาม 
พระราชบญัญตัสิง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิพ.ศ.  ๒๕๕๐ ทีม่อียูใ่นวนักอ่นวนัที ่
พระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบัเปน็สภาเดก็และเยาวชนอำาเภอ สภาเดก็และเยาวชนจงัหวดั สภาเดก็
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ 
สง่เสรมิการพฒันาเดก็และเยาวชนแหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตันิี้
 มาตรา ๑๒ ให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่
อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำาเภอ คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ.   ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

 
๓๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๖๓ ก/หน้า ๑/๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑๘



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 มาตรา ๑๓   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.    ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำาให้ไม่อาจส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วม 
ในการดำาเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ 
ความสามารถ ซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ 
เพื่อให้การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 
 
 
  
 

 

   
 

๑๙





ภาคผนวก





พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “คณะบริหาร”  “สํานักงาน”  และ  “ผู้อํานวยการ”  

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

““คณะบริหาร”  หมายความว่า  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล  คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

๒๓



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้กระทําโดยมีแนวทาง  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่อครอบครัว  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีวิถีชีวิตแบบ

ประชาธิปไตย 
(๒) ให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย  รู้จักเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  รวมทั้ง

กฎหมาย  กฎเกณฑ์  และกติกาในสังคม 
(๓) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา  ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ  เพื่อให้เดก็และเยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
(๔) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการ  เด็กที่ มีข้อจํากัดทาง 

การเรียนรู้  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ให้สามารถพึ่งตนเองได้  ให้มีคุณธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ 

(๕) ให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคภัยและสิ่งเสพติด 
(๖) ให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย  รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม   
(๗) ให้มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการทํางาน  มีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจในการทํางานที่สุจริต 
(๘) ให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งม่ันพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(๙) ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นโดยมีจิตสํานึกในการให้และการเป็นอาสาสมัคร  รวมทั้งมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 
(๑๐) ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ผู้อื่น  และต่อส่วนรวม  ตามสมควรแก่วัย 
(๑๑) ให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ 

ที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
(๑๒) ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและ

เยาวชนอย่างเหมาะสม  ไม่ว่าจะโดยทางตรง  หรือผ่านผู้แทนหรือองค์กรเพื่อเด็กและเยาวชน” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๔)  กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน  และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” 

๒๔
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มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งเลือกกันเอง  จํานวนสามคน” 
มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๔/๑  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“มาตรา  ๑๔/๑  ผู้แทนเด็กและเยาวชนในคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ  ตามมาตรา  ๑๐  (๗)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ    
(๑) มีอายุเกินย่ีสิบห้าปี 
(๒) พ้นจากการเป็นผู้แทนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  และมีอํานาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทยตามท่ีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกบทบัญญัติในส่วนที่  ๑  สภาเด็กและเยาวชน  ของหมวด  ๓  
มาตรการส่งเสริมการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  
มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  และ
มาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

“ส่วนที่  ๑ 
สภาเด็กและเยาวชน 

 
 

มาตรา ๒๒ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  โดยคําแนะนําของหัวหน้าบ้านพักเด็ก
และครอบครัวในแต่ละจังหวัด  จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี  
ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลนั้น   

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  
ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน  และผู้บริหารอีกไม่เกินย่ีสิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล  หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี  โดยคํานึงถึงผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีหน้าที่บริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชนและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  รวมทั้งดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้   
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ให้นายอําเภอ  เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล  และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล  จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกเทศมนตรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
ปลัดเทศบาล  แล้วแต่กรณี  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ผู้แทนบ้านพักเด็ก
และครอบครัวในแต่ละจังหวัด  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลน้ัน  และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม
ที่มีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ 

มาตรา ๒๓ สภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนตําบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  สภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  
อาชีพ  และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน   

(๔) จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  
เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้ 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอ  
ทั้งนี ้ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

๒๖
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มาตรา ๒๔ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล  และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  ที่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอนั้น   

ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต  ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละเขตนั้น   

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  
ประกอบด้วยประธานสภาหน่ึงคน  และผู้บริหารอีกไม่เกินย่ีสิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอหรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต  แล้วแต่กรณี  โดยคํานึงถึงผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีหน้าที่บริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชน  และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  รวมทั้งดําเนินการอื่นใดท่ีจําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขต  เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  แล้วแต่กรณี  และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  แล้วแต่กรณี  จากพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัด  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัด  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอหรือเขตในกรุงเทพมหานคร  
และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตเสนอ   

มาตรา ๒๕ ให้สภาเด็กและเยาวชนอําเภอและสภาเด็กและเยาวชนเขต  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนเขต  สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด  และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
ในด้านต่าง ๆ  ของเดก็และเยาวชน 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  
อาชีพ  และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้อง 
กับความรู้ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน   

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ  
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

๒๗
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(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่  
เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด   สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้ 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอ  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประธานสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอทุกอําเภอ  และผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอแต่ละอําเภอ  อําเภอละสี่คน 

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ประกอบด้วยประธานสภาหนึ่งคน  และผู้บริหาร
อีกไม่เกินย่ีสิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ให้มีหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  และให้แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในแต่ละจังหวัด  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และ
ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามท่ี
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเสนอ 

มาตรา ๒๗ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต  จากทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน  ประกอบด้วย   
 (ก) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับอาชีวศึกษา  

และระดับอุดมศึกษา  ระดับละสิบเอ็ดคน 

๒๘
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 (ข) ผู้แทนเด็กและเยาวชน  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน  จํานวนสิบสองคน  ซึ่งต้องมาจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน 

ทั้งนี้  การคัดเลือกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้คํานึงถึงผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสด้วย 

มาตรา ๒๘ ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย
ประธานสภาหนึ่งคน  และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  ให้มีหน้าที่บริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชน  และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อ
กําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งดําเนินการอื่นใด
ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้   

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  จากผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
สังคม  ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  ผู้แทน 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชน  และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอ 

มาตรา ๒๙ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร   
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ   
ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  อาชีพ  
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้อง 
กับความรู้ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน   

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  
เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(๖) เสนอความเห็นตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

๒๙



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  เก่ียวกับการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้คณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอ  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๓๐ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย 
(๑) ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจากทุกจังหวัด 
(๒) ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(๓) ผู้แทนเด็กและเยาวชน  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีได้

ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  จํานวนสามสิบแปดคน   

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วยประธานสภาหน่ึงคน  และผู้บริหาร
อีกไม่เกินยี่สิบห้าคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ให้มีหน้าที่
บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในด้านต่าง ๆ  ต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน  เพื่อประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ  รวมทั้งเป็นผู้แทน  หรือเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศ 
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
ตลอดจนดําเนินการอื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจาก 
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม  ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด  
ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชน  และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเสนอ 

มาตรา ๓๑ ให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพื่อดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๒) ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการส่งเสริม

และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถท่ีพัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชน   

๓๐
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(๔) ให้ความเห็นในการกําหนดแนวทาง  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  และข้อมูล 
ที่ถูกส่งต่อมายังสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นแนวทาง 
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

(๗) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 

(๘) จัดทําประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้คณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ 
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยต้องจัดให้มีการประชุมสามัญอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
มาตรา ๓๒ คณะบริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่เกินย่ีสิบห้าปี 
(๒) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

มาตรา ๓๓ คณะบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ ได้รับ 
การคัดเลือก  ประธานสภาหรือผู้บริหารในคณะบริหารซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
แต่ต้องดํารงตําแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีที่คณะบริหารพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่คณะบริหารพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกคณะบริหาร  ให้คณะบริหารนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการคัดเลือกคณะบริหารใหม่ 

ในวาระเร่ิมแรก  เม่ือคณะบริหารดํารงตําแหน่งครบหนึ่งปี  ให้คณะบริหารยกเว้นประธานสภา
จับสลากออกก่ึงหน่ึง  และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ 
มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  คณะบริหารพ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๒ 
(๔) ถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในขอ้บังคับของสภาเด็กและเยาวชน 

๓๑
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มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้มีการคัดเลือกผู้อื่นแทนตําแหน่งที่ว่าง  เว้นแต่วาระของผู้ที่พ้นจากตําแหน่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน   
อาจคัดเลือกผู้อื่นแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๓๖ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงาน
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตําบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  สภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับกรุงเทพมหานครดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตและสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๗ การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน  ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ทั้งนี้  ให้การประชุมของสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนคนหน่ึงให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๘ การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน  และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนได้กําหนดไว้  ทั้งนี้  ให้สภาเด็กและเยาวชนจัดให้มี 
การประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  เว้นแต่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๓๑  
วรรคสอง  และให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง” 

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้มีการดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตามมาตรา  ๒๒  ให้แล้วเสร็จ

ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๒) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตตามมาตรา  ๒๔  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๓) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา ๑๑ ให้สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร  และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
เป็นสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร   
และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

๓๒
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มาตรา ๑๒ ให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๖๐

หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ทําให้ไม่อาจ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกท่ีสอดคล้องกับระดับ
ความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน  สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพ่ือให้การส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๓๔



พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
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