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ควำมเป็นมำกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชน 
สืบเนื่องจากการสัมมนาวันเยาวชนแห่งชาติ  : เสียงสะท้อนจากเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ประจ าปี 2547 เยาวชนได้เสนอความต้องการให้มีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้น คณะกรรมการ
จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจึงมีมติให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินโครงการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดน าร่อง ในปี 2547 รวม 4 จังหวัด คือ เชียงราย สุรินทร์ ปราจีนบุรี และสตูล 

ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ได้สานต่อนโยบายดังกล่าว โดยมอบให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายผลการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนให้ครบ 
ทั้ง 76 จังหวัด ภายในปี 2549 ในหลักการ “เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัด
ด าเนินการ 

 มีนาคม 2549 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนระดับจังหวัดครบทั้ง 75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการแต่งตั้งแล้วตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน 
สู่ระดับชาติ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย  

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 โดยให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนระดับ
อ าเภอ จ านวน 878 อ าเภอ และระดับจังหวัด 76 จังหวัด และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดให้มีสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการ “เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” 
โดยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และในปี 2553 รัฐบาล 
มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนให้มีการจัดให้มสีภาเด็กและเยาวชนต าบล แม้ว่าจะมิได้ก าหนดไว้
ในกฎหมายก็ตาม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมที่ เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งพบว่ามีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลกว่า 5,000 แห่ง 

ในปี 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก
และเยาวชน ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอปรับแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) แล้ว 
ประเด็นส าคัญ คือ การก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน 
การจัดให้มีและด าเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขต และสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตลอดจน 
ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้ง และการด าเนินกิจการของสภา
เด็กและเยาวชนทุกระดับ 





 
 

พระราชบัญญัติ ส่ ง เ สริ มการ พัฒนา เด็ กและ เยาวชนแห่ งชาติ  (ฉบับที่  2 )  พ . ศ .  2560  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
 สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกัน 
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
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บทที่ 2 
 

สรุปสำระส ำคัญ 
พระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ 

เด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 





 
 

บทท่ี 2 
สรุปสำระส ำคัญพระรำชบัญญัติส่งเสรมิกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 

พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 ได้จัดแยกเนื้อหาของกฎหมาย เป็น 3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล สรุปสาระส าคัญดังนี้  
ค ำนิยำมตำมมำตรำ 4 ที่ส ำคัญมีดังนี้ 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
“เยำวชน” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
“คณะกรรมกำร” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
“คณะบริหำร” หมายความว่า คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล คณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาล คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย 

“ส ำนักงำน” หมายความว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
“ผู้อ ำนวยกำร” หมายความว่า อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 

 

หมวด 1 บททั่วไป ก าหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ 
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้ งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน 
โดยก าหนดให้เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนการเกิด การยอมรับ การคุ้มครองและโอกาส  
ในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน เ พ่ือให้ เด็กและเยาวชนมีความผูกพันต่ อครอบครัวภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด มีวุฒิภาวะ 
ทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม รวมทั้งมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีศักดิ์ศรี
และความภาคภูมิใจในการท างานสุจริต และให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งเสริมและประสานงาน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 

หมวด 2 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ 
(1) คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือ

รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ บัญชาการต ารวจแห่ งชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนเด็กและเยาวชน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยให้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
เป็นกรรมการและเลขานุการ



 
 

(2) คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่ เสนอนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยต้องค านึงถึงพันธกรณีระหว่างประเทศ เสนอแนวทางปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก าหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เงินอุดหนุน สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติอย่างน้อยปีละครั้งเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวนกลไกและ
กระบวนการท างาน และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ 
ตลอดจนจัดการประเมินผลการด าเนินงาน และเสนอรายงานการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาอย่างน้อยปีละครั้ง  

(3) กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ มีอ ำนำจหน้ำที่ ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และรับผิดชอบ
งานธุรการและวิชาการของคณะกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่จัดท านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการ ก าหนดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง  ๆ ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน      
การส ารวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเด็กและ
เยาวชนตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตลอดจน
กฎหมายภายในประเทศ การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการด าเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ 
เป็นศูนย์กลางประสานงาน วางแผนงบประมาณเกี่ยวกับพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้การสนับสนุน
องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด าเนินการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยอย่างน้อยปีละครั้ง จัดท ารายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
เสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละครั้ง 
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หมวด 3 มำตรกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 
ส่วนที่ 1 สภำเด็กและเยำวชน 

1) กำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล 
โดยค าแนะน าของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวในแต่ละจังหวัดจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี ซึ่งสมำชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือเทศบาลนั้น โดยให้มีคณะบริหำรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และผู้บริหาร ไม่เกิน 20 คน 
ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณี 
โดยค านึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใด  
ที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือ 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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2) กำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ ก าหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ซึ่งสมำชิกประกอบด้วย คณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนต าบล และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนั้น โดยให้มี 
คณะบริหำรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และผู้บริหาร ไม่เกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอ ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่  รวมทั้งด าเนินกา รอ่ืนใดที่จ าเป็น 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
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3) กำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนเขต ก าหนดให้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมกิจการเด็กและ
เยาวชนจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ซึ่งสมำชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครในแต่ละเขตนั้น โดยให้มีคณะบริหำรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และผู้บริหาร ไม่เกิน 20 คน  
ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยค านึงถึงผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีหน้าที่
บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลให้แล้วเสร็จ
ภายใน 150 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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4) กำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด ก าหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนด าเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ซึ่งสมำชิกประกอบด้วย ประธานสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอแต่ละอ าเภอ ๆ ละ 4 คน 
โดยให้มีคณะบริหำรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และผู้บริหาร ไม่เกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือร่วมกัน 
เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็น 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
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5) กำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร ก าหนดให้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ซึ่งสมำชิกประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกเขต 
ในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย (ก) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละ 11 คน และ (ข)  
ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามระเบี ยบ 
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด โดยค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 12 คน
โดยให้มีคณะบริหำรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และผู้บริหาร ไม่เกิน 20 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน และปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งด าเนินการอ่ืนใด  
ที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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6) สภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย ก าหนดให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทย สมำชิกประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด ประธานสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากกลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 38 คน 
โดยให้มีคณะบริหำรประกอบด้วย ประธาน 1 คน และผู้บริหาร ไม่เกิน 25 คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านต่าง  ๆ ต่อกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นผู้แทน หรือเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้ 
 

12 





 
 

 

13 





 
 14 





 
 
ส่วนที่ 2 กำรส่งเสริมบทบำทขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 

1) ให้องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและ
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งหาก าไร มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2) องค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่จดทะเบียนอาจได้รับเ งินอุดหนุนความช่วยเหลือหรือ 
การสนับสนุนจากรัฐ ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารเพ่ือสร้างจิตส านึก  
ของสาธารณชน ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในด้านอ่ืน ๆ 
แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย การแพทย์ การบ าบัดฟ้ืนฟู  
การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เป็นต้น 

 
 

บทเฉพำะกำล 
ให้สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และ

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2550 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอคณะบริหารสภาเด็ก 
และเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  
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บทที่ 3 
 

แนวทำงกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชน 
ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพัฒนำ 
เด็กและเยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. 2550  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล 
 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรเตรียมกำรจัดให้มีสภำ
เด็กและเยำวชน  

   

 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดให้มีสภา
เด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล ให้นำยก อบต. หรือนำยกเทศมนตรีแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรฯ ตามแบบฟอร์ม สดย.01.1 โดยมี นายก อบต./
นายกเทศมนตรี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัด อบต./
เทศบาลเป็นประธาน ผู้แทนจากหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ เป็นกรรมการ เช่น ผู้แทน กศน.ต าบล 
สถานศึกษา รพ.สต. สถานีต ารวจ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร 
เป็นต้น และเจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาลที่รับผิดชอบสภาเด็กและ
เยาวชน เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผน เตรียม
ความพร้อม จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และ
ขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต่อไป 
 

1 – 2 เดือน 
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก  

คณะบริหาร 
 
 
 

อบต./เทศบาล  
 
 
 
 
 
 

 1.2 การประชาสัมพันธ์การ
จั ด ใ ห้ มี ส ภ า เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 
 

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล คือ เด็กและเยาวชนทุกคนที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน  
(ทร. 14) ในพื้นที่ อบต./เทศบาลนั้น ได้ทราบถึงประโยชน์ของ
กำรมีสภำเด็กและเยำวชน ที่เป็นองค์กรของเด็กและเยาวชน 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เช่น การท างาน 
เป็นทีม การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การคิดวิเคราะห์  
การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาของ
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่  เป็นต้น และเข้ำ ร่วมประชุม 
เพ่ือคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
ตามวันที่ส่วนกลางก าหนด โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน  
 

1 – 2 เดือน 
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก   

คณะบริหาร 
 
 

อบต./เทศบาล 
และ 

คณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 

 1 . 3  ร ว บ รว ม ร า ย ชื่ อ
ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนต าบล/เทศบาล 

- อบต./เทศบาล อาจจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล/เทศบาลไว้เป็นข้อมูลก็ได้ (เด็กและเยาวชนที่อายุ 
25 ปี ลงมาทุกคน) โดยการรวบรวมหรือส ารวจข้อมูลเด็กและ
เยาวชนใน อบต. หรือเทศบาล ตามแบบฟอร์ม สดย.02.1 

1 – 2 เดือน     
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก    

คณะบริหาร 

อบต./เทศบาล 

2 กำรคัดเลือกคณะบริหำร
สภำ เ ด็ ก และ เยำวช น
ต ำบล/เทศบำล 

2.1 ประสำนเชิญชวน ให้ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มี ช่ือ 
ในทะเบียนบ้าน (ทร. 14) ใน อบต./เทศบาลนั้น เข้าร่วมประชุม
เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
ตามวันที่ส่วนกลางก าหนด (เพื่อให้คณะบริหารเข้าสู่ต าแหน่งและ
พ้นวาระพร้อมกัน) 
 
 

2.2 สมาชิกที่มาร่วมประชุมการคัดเลือกคณะบริหาร ลงทะเบียน
แสดงตน ตามแบบฟอร์ม สดย. 03.1 และ สดย. 04.1 

 

1 – 2 
สัปดาห์ก่อน
วันประชุม
คัดเลือก  

คณะบริหาร      
(ข้อ 2.1) 

 

ข้อ 2.2 – 2.4 
ด าเนนิการใน
วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร 

อบต./เทศบาล 
และ 

คณะกรรมการฯ 
(ข้อ 2.1 – 2.4) 

 

 

19 



 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  2.3 ชี้ แจง เกี่ ย วกับความส าคัญของสภาเด็กและเยาวชนที่ มี 
คณะบริหำรเป็นกลุ่มผู้น า และร่วมคิดร่วมท าโดยสมำชิกที่เป็นเด็กและ
เยาวชนทุกคนใน อบต./เทศบาลนั้น ให้กับสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมฯ 
รับรู้ร่วมกัน ดังนี ้

  

   1)  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2560  
 2)  วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับ 
เมื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาลคือ การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เช่น การท างานเป็นทีม 
การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
เป็นต้น 
 3)  สมาชิกพิจารณาวิธีการคัดเลือกคณะบริหาร (วาระ 2 ปี) 
ตามที่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลที่มาร่วมประชุม
เห็นชอบร่วมกัน บนหลักการที่โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง เช่น 
 3.1) คัดเลือกประธานก่อน แล้วให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้บริหาร
อีกไม่เกิน 20 คน จากสมาชิกท่ีมาเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว  
 3.2) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน แล้วให้ 
คณะบริหารคัดเลือกประธาน  
  3.3) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน ผู้ที่ได้คะแนน
เสียงเป็นอันดับท่ี 1 เป็นประธาน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่                     
2 – 21 เป็นผู้บริหาร เป็นต้น 
 

  

  2.4 ขั้นตอนกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล ด าเนินการดังนี ้
 1)  รับสมัครคณะบริหาร โดยสมาชิกเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ที่ มี 
ความเหมาะสมที่จะเป็นคณะบริหาร จากสมาชิกท่ีมาร่วมประชุม หรือ 
การสมัครเป็นคณะบริหารด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์ม สดย. 05.1 
 2)  ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครเป็นคณะบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
           ก) มีอายุไม่เกิน 25 ปี 
           ข) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือ           
ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
           ค) เป็นเด็กและเยาวชนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร. 14)      
ในพื้นที่ อบต./เทศบาลนั้น 
 3) คัดเลือกคณะบริหาร โดยคณะกรรมการฯ ด าเนินการตามข้อ 2.3        
ข้อย่อยที่ 3) 
 4) สรุปผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล 
* เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ ไม่สำมำรถจัดให้มีกำรคัดเลือกได้ 
ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรจัดให้มี ภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่
ส่วนกลำงก ำหนด 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3 ประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนต ำบล/เทศบำล 

3.1 จัดท าประกาศรายช่ือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล (ตามแบบฟอร์ม สดย. 06.1) และจัดท าท าเนียบ
คณะบริหาร (ตามแบบฟอร์ม สดย. 08.1)   
3.2 เสนอประกาศให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
นายกเทศมนตรีลงนาม 

5 วัน หลังจาก
วันคัดเลือก โดย
มีผลตั้งแต่วันท่ี

ได้รับการ
คัดเลือกใหเ้ป็น 

คณะบรหิาร 

อบต./เทศบาล 
และ 

คณะกรรมการฯ 
 

4 กำรคั ด เลื อกที่ ป รึกษำ
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนต ำบล/เทศบำล 

4.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล เสนอ
รายช่ือที่ปรึกษาคณะบริหารฯ ให้ อบต./เทศบาล โดยมี
นายอ าเภอเป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง   
 
 
 

4.2 อบต. / เทศบาล จัดท าประกาศแต่ งตั้ งที่ ปรึ กษาฯ 
(ตามแบบฟอร์ม สดย. 07.1) เสนอให้นายอ าเภอเป็นผู้ลงนาม  

5 วัน หลังจาก
วันที่มีการ
คัดเลือก 

 
 
 

5 วัน หลังจาก
คณะบริหาร
เสนอรายช่ือ 
ที่ปรึกษา 

คณะบริหาร
สภาเด็กและ
เยาวชนอบต./

เทศบาล 
 

 
อบต./เทศบาล 

5 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลสภำเด็กและ
เยำวชนต ำบล/เทศบำล    

5.1 อบต./เทศบาลจัดส่งรายช่ือคณะบริหาร (สดย. 06.1) 
ท าเนียบคณะบริหาร (สดย. 08.1) และที่ปรึกษาคณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล (สดย. 07.1) ให้ 
บ้านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) 
 
 
 
 
 

 

ภายใน 5 วัน 
ท าการหลังจากมี
ประกาศรายช่ือ
คณะบริหาร และ

รายช่ือ 
ที่ปรึกษา 

คณะบริหาร 

อบต./เทศบาล  
 
 

  5.2 บพด. บันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล/เทศบาล ภายหลังจากการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล/เทศบาล 
 

ภายใน 
5 วันท าการ 

บพด. 

  5.3 บพด. เสนอรายชื่อคณะบริหาร และที่ปรึกษาคณะบริหาร
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลทุกแห่งในอ าเภอนั้น
ต่อนายอ าเภอเพื่อทราบเป็นการประสานงาน 
 

ภายใน 
5 วันท าการ 

บพด. 

  5.4 ในกรณีที่ อบต. เทศบาล ไม่แจ้งข้อมูล ให้ บพด. ตรวจสอบ 
และติดตามไปยัง อบต. เทศบาล (ผ่านนายอ าเภอ) 

ภายใน 
5 วันท าการ 

บพด. 

6 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของสภำเด็กและเยำวชน
ต ำบล/เทศบำล 

-  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมในต าบล/
เทศบาล ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน ให้สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
ของสมาชิก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น จิตอาสา 
กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน ชุมชน 
สังคม การประชุมคณะบริหาร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ ง  
การประชุมสามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น 
ตามมาตรา 25 และมาตรา 38 

ภายหลังจาก    
การคัดเลือกจน

ครบก าหนด
วาระ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

องค์กรเอกชน 
ภาคประชา
สังคมใน 
ต าบล/
เทศบาล 

* บพด หมายถึง บ้านพักเด็กและครอบครัว
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

1 บ้านพักเด็กและครอบครัว 
(บพด.) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล  
2. ส่งเสริม สนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบล/เทศบาล  
3. ส่งเสริม และพัฒนาพ่ีเลี้ยง (เจ้าหน้าที่ อปท.) ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลให้มีความเข้มแข็ง
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด   
4. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลให้ม ี
ความเข้มแข็งได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
5. จัดท าฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล  

2 อบต./เทศบาล 1. ด าเนินการจัดให้มสีภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลตามแนวทางที่ก าหนด 
2. จัดท าประกาศและท าเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล 
3. จัดท าบัตรประจ าตัวให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
(ตามตัวอย่างหน้า 104) 
4. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลให้มีความเข้มแข็งได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประสานให้สมำชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลประชุมสามัญ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ประสานให้คณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลประชุม     
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนจัดท าข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่ง
ประเทศไทย 
8. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล ตามแผนปฏิบัติการของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
10. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล 
11. สรุปผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว 

บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล 

 
................................................ 
 (............................................) 

........./........../............. 
ผู้รายงานข้อมูล 

 
................................................ 
 (............................................) 

........./........../............. 
ผู้รายงานข้อมูล 
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

3 นายอ าเภอ 
 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล โดยการ 
ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลเกิดปัญหา
อุปสรรค 

4 
 

พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(พมจ.) 

1. ร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัว สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
3. เป็นที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะแก่สภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล 

5 ส านักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 
(สสว.) 

1. ศึกษา พัฒนารูปแบบ แนวทาง โดยศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรม 
การถอดบทเรียน น าไปต่อยอดขยายผล 
2. การประเมินผล ติดตามผล วิเคราะห์สังเคราะห์ ผลกระทบในระดับ
นโยบาย และสัมฤทธิ์ผลของสภาเด็กและเยาวชน ต่อทิศทางการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าโครงการ กิจกรรม 
บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

6 ศึกษาธิการจังหวัด 1. ให้ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล ใน-นอกระบบโรงเรียน 
2. ให้ความร่วมมือกับ พมจ. และบ้านพักเด็กและครอบครัวในการด าเนินการ
ของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 

7 
 

หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
อ่ืน ๆ ในพื้นที่ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล โดยการ 
ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลเกิดปัญหา
อุปสรรค 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ 
 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรเตรียมกำรจัดให้มี 
สภำเด็กและเยำวชน  

   

 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ใ ห้ มี 
สภา เ ด็ กและ เยาวช น
อ าเภอ 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ตาม
แ บ บ ฟ อ ร์ ม  ส ด ย . 0 1 . 2  ใ ห้ น ำ ย อ ำ เ ภ อ เ ป็ น ผู้ ล ง น ำ ม  
โดยมีนายอ าเภอเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ หัวหน้ากลุ่มงาน/ 
ฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอ เป็นประธาน นายก อบต. และ
นายกเทศมนตรีทุกแห่งในอ าเภอนั้น สาธารณสุขอ าเภอ พัฒนาชุมชน
อ า เภอ  เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษาอ า เภอ กศน .อ า เภอ  ฯลฯ  ตาม 
ความเหมาะสมของอ าเภอ เป็นกรรมการ ท้องถิ่นอ าเภอ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ทีมงานบูรณาการของ พมจ. เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่วางแผน เตรียมความพร้อม จัดประชุม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอต่อไป 
 

1 – 2 
เดือนก่อนมี
การประชุม

เพื่อ
คัดเลือก     

คณะบรหิาร   
 

 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

 
 

 1.2 การประชาสัมพันธ์
การจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ 
 

- เชิญชวนให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ (คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนทุกต าบล/เทศบาลในอ าเภอนั้น) เข้าร่วม ประชุม 
เพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ตามวันที่ส่วนกลาง
ก าหนด 
 

1 – 2 
สัปดาห์ 

ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก 

คณะบริหาร   
 
 

คณะกรรมการฯ  
 

 1 . 3  จั ด ท า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอ 

- รวบรวมรายช่ือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอจาก คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนต าบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลทุกแห่ง 
ในอ าเภอนั้น ตามแบบฟอร์ม สดย. 04.2 

1 – 2 
สัปดาห์ 

ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ

คัดเลือก        
คณะบรหิาร  

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

2 กำรคัดเลือกคณะบริหำร
สภำ เ ด็ กและ เย ำวช น
อ ำเภอ 

2.1 ประสำนเชิญชวนให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเข้าร่วม
ประ ชุม เพื่ อคั ด เลือกคณะบริหาร ตามวันที่ ส่ วนกลางก าหนด 
โดยประสานไปยัง อบต. และเทศบาลในการเชิญชวนให้คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลซึ่งเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอ เข้าร่วมประชุม   
 

 

1 – 2 
สัปดาห์
ก่อนวัน
ประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร 
(ข้อ 2.1) 

 

คณะกรรมการฯ 
(ข้อ 2.1 – 2.4) 

  2.2 ช้ีแจงเกี่ยวกับความส าคัญของสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีคณะบริหำร
เป็ นกลุ่ ม ผู้ น า  และร่ วมคิด ร่ วมท า โดยสมำชิก ให้ กั บสมา ชิก 
ที่มาร่วมประชุมรับรู้ร่วมกัน ดังนี ้
1) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  

ข้อ 2.2–2.4 
ด าเนินการ

ในวัน
ประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

       2) วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับเมื่อ 
เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ คือ  
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เช่น การท างานเป็นทีม การมีภาวะเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา กิจกรรม
ป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
     3) สมาชิกพิจารณาวิธีการคัดเลือกคณะบริหาร ตามที่สมาชิก 
สภาเด็กและเยาวชนอ า เภอที่มาร่ วมประชุมเห็นชอบร่ วมกัน 
บนหลักการที่โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง เช่น  
          3.1) คัดเลือกประธานก่อน แล้วให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้บริหาร
อีกไม่เกิน 20 คน จากสมาชิกท่ีมาร่วมประชุม ดังกล่าว  
          3.2) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่ เกิน 21 คน แล้วให้ 
คณะบริหารคัดเลือกประธาน  
          3.3)  คัด เลือกคณะบริหารจ านวนไม่ เกิน  21 คน ผู้ที่ ได้ 
คะแนนเสียงเป็นอันดับที่ 1 เป็นประธาน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเสียงอันดับ
ที่ 2 – 21 เป็นผู้บริหาร เป็นต้น 
 

2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
ด าเนินการดังนี้ 
        1) รับสมัครคณะบริหาร โดยสมาชิกเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ที่ มี 
ความเหมาะสมที่จะเป็นคณะบริหารจากสมาชิกที่มาร่วมประชุม  
หรือการสมัครเป็นคณะบริหารด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์ม สดย. 05.2 
        2) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครเป็นคณะบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
         2.1) มีอายุไม่เกิน 25 ปี 
         2.2) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
         2.3) เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ คือ เป็นคณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือเทศบาลในอ าเภอนั้น 
        3) การคัดเลือกคณะบริหาร โดยคณะกรรมการฯ ด าเนินการ 
ตามข้อ 2.2 ข้อย่อยที่ 3) 
      4) สรุปผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
2.4 การคัดเลือกผู้แทนคณะบริหารเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด โดยให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอคัดเลือกกันเอง 
จ านวน 4 คน รวมกับประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 5 คน เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 
*  เว้นแต่ มี เหตุ อันสมควรที่ ไม่ สามารถจัดให้ มี การคั ดเลื อกได้   
ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการจัดให้มี ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ส่วนกลาง
ก าหนด 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

3 ประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนอ ำเภอ 

3.1 จัดท าประกาศรายช่ือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ  
(ตามแบบฟอร์ม สดย. 06.2)  และจัดท าท า เนียบคณะบริหาร 
(ตามแบบฟอร์ม สดย. 08.2) 
3.2 เสนอประกาศให้นายอ าเภอลงนาม 
 

5 วัน 
หลังจากวัน

คัดเลือก โดย
มีผลตั้งแต่
วันท่ีได้รับ

การคัดเลือก
ให้เป็น   

คณะบริหาร 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

4 กำรคั ด เลื อกที่ ป รึกษำ         
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนอ ำเภอ 

4.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ เสนอรายช่ือที่ปรึกษา 
คณะบริหารฯ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีนายอ าเภอเป็น 
ที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง   
 

5 วัน 
หลังจากวันที่
มีการคดัเลือก 

 

คณะบริหาร
สภาเด็กและ

เยาวชนอ าเภอ 
 

  4.2 จัดท าประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ ตามแบบฟอร์ม สดย. 07.2 เสนอ
ให้นายอ าเภอเป็นผู้ลงนาม 

5 วัน 
หลังจากคณะ
บริหารเสนอ
ช่ือท่ีปรึกษา 

 
ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการฯ 

5 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลสภำเด็กและ
เยำวชนอ ำเภอ 

- บันทึกข้อมูลรายช่ือสมาชิก (สดย. 04.2) คณะบริหาร (สดย. 06.2)            
ท าเนียบคณะบริหาร (สดย. 08.2) ที่ปรึกษา (สดย. 07.2) และรายช่ือ
ผู้แทนคณะบริหารเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด (สดย. 06.2) 
ลงในระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ภายหลังจากการจัด
ให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ   
 

ภายใน  
5 วันท าการ 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

6 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของสภำเด็กและเยำวชน
อ ำเภอ 

-  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมในอ าเภอ 
ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน  
ให้สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสมาชิก จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น จิตอาสา กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ของเด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม การประชุมคณะบริหาร อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง การประชุมสามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น  
ตามมาตรา 25 และมาตรา 38 
 

ภายหลังจาก    
การคัดเลือก

จนครบ
ก าหนดวาระ 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

องค์กรเอกชน 
ภาคประชาสังคม

ในอ าเภอ 

 
* บพด. หมายถึง บ้านพักเด็กและครอบครัว 
 
 

27 



 
 

 
 
 

ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

1 บ้านพักเด็กและครอบครัว 1. ด าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอตามแนวทางท่ีก าหนด 
2. จัดท าประกาศและท าเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
3. จัดท าบัตรประจ าตัวให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ  
(ตามตัวอย่างหน้า 104) 
4. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอให้มีความเข้มแข็งได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประสานให้สมำชิกสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอประชุมสามัญประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ประสานให้คณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอประชุมคณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอจัดท าข้อบังคับของสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย 
8. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ  
ตามแผนปฏิบัติการของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
10. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอ 
11. สรุปผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอให้กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 
12. จัดท าฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
 

2 อ าเภอ 
 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ โดยการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเกิดปัญหาอุปสรรค 
 

3 
 

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด 

1. ร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัว สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
3. เป็นที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะแก่สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
 

บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ 
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ล ำดับ
ที ่

หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

4 ส านักงานส่งเสริม
และสนันสนุนวิชาการ 

1. ศึกษา พัฒนารูปแบบ แนวทาง โดยศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน น าไปต่อยอดขยายผล 
2. การประเมินผล ติดตามผล วิเคราะห์สังเคราะห์ ผลกระทบในระดับนโยบาย 
และสัมฤทธิ์ผลของสภาเด็กและเยาวชน ต่อทิศทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าโครงการ กิจกรรม  
บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

5 ศึกษาธิการจังหวัด 1. ให้ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ   
ใน-นอกระบบโรงเรียน 
2. ให้ความร่วมมือกับ พมจ. และบ้านพักเด็กและครอบครัวในการด าเนินการ
ของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
 

6 
 

หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
อ่ืน ๆ ในพื้นที่ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ โดยการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเกิดปัญหาอุปสรรค 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด 
 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรเตรียมกำรจัดให้มีสภำ
เด็กและเยำวชน  

   

 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดให้มีสภา
เด็กและเยาวชนจังหวัด 

- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
ตามแบบฟอร์ม สดย.01.3 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้ลงนำม โดยมี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน นายอ าเภอทุกอ าเภอ 
ท้องถิ่นจังหวัด นายก อบจ. และภาครัฐ ภาคเอกชนตามความเหมาะสม
ของจังหวัด เป็นกรรมการ พมจ. เป็นกรรมการและเลขานุการ บพด. 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีหน้าที่วางแผน เตรียมความพร้อม  
จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด รวมทั้ งสนับสนุนการด า เนินงาน 
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดต่อไป 
 

1 เดือน ก่อน
มีการประชุม
เพื่อคัดเลือก 
คณะบริหาร   

 
 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

 

 1.2 การประชาสัมพันธ์
การจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด 
 

- ประสานเชิญชวนให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตามวัน 
ที่ส่วนกลางก าหนด  
 
 

1 – 4 
สัปดาห์ก่อน
มีการประชุม
เพื่อคัดเลือก
คณะบริหาร 

 

คณะกรรมการฯ 
 
 

 1 . 3 จั ด ท า ร ะ บ บ
ฐานข้อมูลสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด 

- รวบรวมจากผู้แทนคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ อ าเภอละ 
4 คน และประธาน 1 คน รวมอ าเภอละ 5 คน ตามแบบฟอร์ม  
สดย. 04.3 

 ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

 
2 กำรคัดเลือกคณะบริหำร

สภำ เ ด็ กและ เย ำวช น
จังหวัด 

2.1 ประสำนเชิญชวนให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเข้าร่วม
ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตามวันที่ส่วนกลาง
ก าหนด  
 
 
 

 

1 – 2 
สัปดาห์ก่อน
วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร 
(ข้อ 2.1) 

คณะกรรมการฯ 
(ข้อ 2.1 – 2.3) 

  2.2 ชี้แจงเกี่ยวกับความส าคัญของสภาเด็กและเยาวชนท่ีมีคณะบริหำร
เป็นผู้น า และร่วมคิดร่วมท าโดยสมาชิก ให้กับสมำชิกที่มาร่วมประชุม 
รับรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
     1) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
     2) วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับเมื่อ 
เข้ า มาร่ วมด า เนิ นการกั บ สภา เด็ กและ เยาวชนจั งหวัด  เ ช่น  
การท างานเป็นทีม การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ เป็นต้น 
     3) สมาชิกพิจารณาวิธีการคัดเลือกคณะบริหาร ตามที่สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดที่มาร่วมประชุมเห็นชอบร่วมกัน  บนหลักการ 
ที่โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง เช่น 

ข้อ 2.2 – 2.3 
ด าเนินการใน

วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหารฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

            3.1) คัดเลือกประธานก่อน แล้วให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้บริหาร
อีกไม่เกิน 20 คน จากสมาชิกท่ีมาร่วมประชุม ดังกล่าว  
          3.2) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน  แล้วให้ 
คณะบริหารคัดเลือกประธาน  
          3.3 คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน ผู้ที่ได้คะแนน
เสียงเป็นอันดับที่ 1 เป็นประธาน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่  
2 – 21 เป็นผู้บริหาร เป็นต้น 
 

  

  2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
ด าเนินการดังนี้ 
        1) รับสมัครคณะบริหาร โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่มี 
ความเหมาะสมที่จะเป็นคณะบริหารจากสมาชิกที่มาร่วมประชุม หรือ
การสมัครเป็นคณะบริหารด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์ม สดย. 05.3 
        2) ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครเป็นคณะบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
         2.1) มีอายุไม่เกิน 25 ปี 
         2.2) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง 
เจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
         2.3) เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  คือ ผู้แทน 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ๆ ละ 4 คน กับประธานสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอทุกอ าเภอ รวมทั้งสิ้นอ าเภอละ 5 คน 
        3) การคัดเลือกคณะบริหาร โดยคณะกรรมการฯ ด าเนินการ 
ตามข้อ 2.2 ข้อย่อยที่ 3) 
        4) สรุปผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
* เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่สำมำรถจัดให้มีกำรคัดเลือกได้ ให้คณะกรรมกำรฯ 
ด ำเนินกำรจัดให้มี ภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่ส่วนกลำงก ำหนด 

  

3 ประกำศผลกำรคัดเลือก     
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนจังหวัด 

3.1 จัดท าประกาศรายช่ือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  
(ตามแบบฟอร์ม สดย. 06.3)  และจัดท าท า เนียบคณะบริหาร 
(ตามแบบฟอร์ม สดย. 08.3) 
3.2 เสนอประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 

5 วัน 
หลังจากวัน

คัดเลือก โดย
มีผลตั้งแต่
วันท่ีได้รับ

การคัดเลือก
ให้เป็น 

คณะบริหาร 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการฯ 

4 กำรคัด เลื อกที่ ป รึกษำ
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนจังหวัด 

4.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เสนอรายช่ือที่ปรึกษา 
คณะบริหารฯ ใหฝ้่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง  
 
 

5 วัน 
หลังจากวันที่
มีการคดัเลือก 

 

คณะบริหาร
สภาเด็กและ

เยาวชน
จังหวัด 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  4.2 จัดท าประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ ตามแบบฟอร์ม สดย. 07.3   
เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม  
 

5 วันหลังจาก 
คณะบริหาร
เสนอรายช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

5 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลสภำเด็กและ
เยำวชนจังหวัด 

- บพด. บันทึกข้อมูลรายช่ือสมาชิก (สดย. 04.3) คณะบริหาร (สดย. 06.3)   
ท า เนียบคณะบริหาร (สดย. 08.3) และที่ปรึกษาคณะบริหาร  
(สดย. 07.3) ลงในระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
ภายหลังจากการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  
 

ภายใน 
5 วันท าการ 

บพด. 

6 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของสภำเด็กและเยำวชน
จังหวัด 

- หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัด  
ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
ให้สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสมาชิก จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น จิตอาสา กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาของ
เด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม การประชุมคณะบริหาร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
การประชุมสามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น ตามมาตรา 29 
และมาตรา 38 
 

ภายหลังจาก
การคัดเลือก
คณะบริหาร   

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

 องค์กรเอกชน 
ภาคประชาสังคม

ในจังหวัด 
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

1 บ้านพักเด็กและครอบครัว 1. ด าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตามแนวทางที่ก าหนด 
2. จัดท าประกาศและท าเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
3. จัดท าบัตรประจ าตัวให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
(ตามตัวอย่างหน้า 105) 
4. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให้มีความเข้มแข็งได้ 
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประสานให้สมำชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประชุมสามัญประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ประสานให้คณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประชุมคณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดจัดท าข้อบังคับของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย 
8. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  
ตามแผนปฏิบัติการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
10. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 
11. สรุปผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดส่งให้กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 
12. จัดท าฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

2 ผู้ว่าราชการจังหวัด  1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเกิดปัญหา 

3 
 

พมจ. 1. ร่วมมือกับบ้านพักเด็กและครอบครัว สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการจัดให้มี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
3. เป็นที่ปรึกษาในการให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะแก่สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 

4 สสว. 1. ศึกษา พัฒนารูปแบบ แนวทาง โดยศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการถอด
บทเรียน น าไปต่อยอดขยายผล 
2. การประเมินผล ติดตามผล วิเคราะห์สังเคราะห์ ผลกระทบในระดับนโยบาย 
และสัมฤทธิ์ผลของสภาเด็กและเยาวชน ต่อทิศทางการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด 
3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าโครงการ กิจกรรม  
บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด 
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

5 ศึกษาธิการจังหวัด 1. ให้ความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด   
ใน-นอกระบบโรงเรียน 
2. ให้ความร่วมมือกับ พมจ. และบ้านพักเด็กและครอบครัวในการด าเนินการ
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 

6 
 

หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
อ่ืน ๆ ในพื้นที่ 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยการให้ค าปรึกษา 
ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเกิดปัญหาอุปสรรค 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนเขต 
 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรเตรียมกำรจัดให้มี
สภำเด็กและเยำวชน  

   

 1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดให้มีสภา
เด็กและเยาวชนเขต 
 
 
 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต  
ตามแบบฟอร์ม สดย.01.4 ให้ผู้อ ำนวยกำรเขตแต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ 
โดยมีผู้อ านวยการเขตเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้อ านวยการเขต
หรือผู้ ช่วยผู้ อ านวยการเขตที่ ได้ รับมอบหมายเป็นประธาน  
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชน  
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เขต ผู้แทนกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ผู้แทนจากประธานชุมชนในพื้นที่เขตฝ่ายพัฒนาชุมชน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผนเตรียมความพร้อม 
จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มี 
สภาเด็กและเยาวชนเขต รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนต่อไป 
 

1 – 2 เดือน 
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก 

คณะบริหาร   
 

ส านักงานเขต 
 

1.2  การประชาสัมพันธ์
การจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนเขต 
 

- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต คือ 
เด็กและเยาวชนทุกคนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร.14) ในพ้ืนที่เขต
นั้นได้ทราบถึงประโยชน์ของกำรมีสภำเด็กและเยำวชน  เช่น  
การท างานเป็นทีม การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปั ญ ห า ข อ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น พื้ น ที่  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย เ น้ น 
การประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน โรงเรียน และสถานศึกษา  และ 
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนเขต  
ตามวันที่ส่วนกลางก าหนด   

1 – 2 เดือน 
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก 

คณะบริหาร   
 

ส านักงานเขต 
 

1 . 3  รวบ รวมร ายชื่ อ
ส ม า ชิ ก สภ า เ ด็ ก แล ะ
เยาวชนเขต 

- ส านักงานเขต อาจจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตไว้
เป็นข้อมูลก็ได้ (เด็กและเยาวชนที่อายุ 25 ปี ลงมาทุกคน)  โดย 
การรวบรวมหรือส ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนในเขตของ กทม. นั้น  
ตามแบบฟอร์ม สดย. 02.4 

1 – 2 เดือน     
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก    

คณะบริหาร    

ส านักงานเขต 
และ 

คณะกรรมการฯ 
 
 

2 กำรคัดเลือกคณะบริหำร
สภำเด็กและเยำวชนเขต 
 
 

2.1 ประสำนเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ที่มีช่ือในทะเบียน
บ้าน (ทร. 14) ในเขตของ กทม. นั้น เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตตามวันที่ส่วนกลางก าหนด  

1 – 2 
สัปดาห์ก่อน
วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร      
(ข้อ 2.1) 

 

ส านักงานเขต 
และ 

คณะกรรมการฯ  
(ข้อ 2.1 – 2.4) 

 

  2.2 สมาชิกที่มาร่วมประชุมกำรคัดเลือกคณะบริหาร ลงทะเบียนแสดงตน 
ตามแบบฟอร์ม สดย. 03.4 และ สดย. 04.4 
 

  

  2.3 ชี้แจง เกี่ยวกับความส าคัญของสภาเด็กและเยาวชนที่มี 
คณะบริหำรเป็นกลุ่มผู้น า และร่วมคิดร่วมท าโดยสมำชิกที่เป็นเด็ก
และเยาวชนทุกคนในเขตของ กทม. นั้น ให้กับสมาชิกที่มาเข้าร่วม
ประชุมฯ รับรู้ร่วมกัน ดังนี ้
 
 

ข้อ 2.2 – 2.4 
ด าเนินการใน
วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

       1) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
     2) วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับเมื่อ 
เข้ามาเป็นสภาเด็กและเยาวชนเขต เ ช่น การท างานเป็นทีม  
การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ 
งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เป็นต้น 
     3) วิธีการคัดเลือกคณะบริหาร ตามที่สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
เขตที่มาร่วมประชุมเห็นชอบร่วมกัน บนหลักการที่โปร่งใส เป็นธรรม 
และทั่วถึง เช่น 
          3.1) คัดเลือกประธานก่อน แล้วให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้บริหาร
อีกไม่เกิน 20 คน จากสมาชิกท่ีมาเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว  
          3.2) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน แล้วให้คณะ
บริหารคัดเลือกประธาน  
          3.3) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน ผู้ที่ได้คะแนน
เสียงเป็นอันดับที่ 1 เป็นประธาน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่ 2 – 21 
เป็นผู้บริหาร  เป็นต้น 

  

2.4 ขั้นตอนกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนเขต
ด าเนินการดังนี้ 
        1) รับสมัครคณะบริหาร โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่มี 
ความเหมาะสมที่จะเป็นคณะบริหาร จากสมาชิกที่มาร่วมประชุม 
หรือการสมัครเป็นคณะบริหารด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์ม สดย. 05.4 
        2 )  ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ เ อ ก ส า ร ข อ ง ผู้ ส มั ค ร 
เป็นคณะบริหาร ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
         ก) มีอายุไม่เกิน 25 ป ี
         ข) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
         ค) เป็นเด็กและเยาวชนที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน (ทร. 14)  
ในพื้นทีเ่ขตของ กทม. นั้น 
         3) การคัดเลือกคณะบริหาร โดยคณะกรรมการฯ ด าเนินการ 
ตามข้อ 2.2 ข้อย่อยที่ 3) 
         4) สรุปผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต 
* เว้นแต่มี เหตุอันสมควรที่ ไม่สำมำรถจัดให้มีกำรคัดเลือกได้  
ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรจัดให้มี ภำยใน 5 วัน นับแต่วันที่
ส่วนกลำงก ำหนด 

3 ประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนเขต 

3.1 จัดท าประกาศรายช่ือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  
(ตามแบบฟอร์ม สดย. 06.4) และจัดท าท าเนียบคณะบริหาร 
(ตามแบบฟอร์ม สยด. 08.4) 
3.2 เสนอประกาศให้ผู้อ านวยการเขตลงนาม 
 

5 วัน หลังจาก
วันคัดเลือก โดย
มีผลตัง้แต่วันที่

ไดร้ับการ
คัดเลือกให้เป็น  
คณะบริหาร 

ส านักงานเขต
และ

คณะกรรมการฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

4 กำรคัด เลื อกที่ ป รึกษำ
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนเขต 

4.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต เสนอรายช่ือที่ปรึกษา      
คณะบริหารฯ ให้ ส านักงานเขต โดยมีผู้อ านวยการเขตเป็นที่ปรึกษา
โดยต าแหน่ง   
 

5 วัน 
หลังจากวันที่
มีการคดัเลือก 

 
 

คณะบริหาร
สภาเด็กและ
เยาวชนเขต 

 
  4.2 ส านักงานเขต จัดท าประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาฯ  ตามแบบฟอร์ม 

สดย. 07.4 เสนอใหผู้้อ านวยการเขตเป็นผู้ลงนาม 
5 วัน 

หลังจาก 
คณะบริหาร

เสนอช่ือ 
ที่ปรึกษา 

ส านักงานเขต   

5 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลสภำเด็กและ
เยำวชนเขต    

5.1 ส านักงานเขตจัดส่งรายช่ือคณะบริหาร (สดย. 06.4) ท าเนียบ   
คณะบริหาร (สดย. 08.4) และที่ปรึกษาคณะบริหาร สภาเด็กและ
เยาวชนเขต (สดย. 07.4) ให้ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
 
 

ภายใน 5 วัน
ท าการ

หลังจากมี
ประกาศ
รายชื่อ   

คณะบริหาร 
และรายชื่อ       
ที่ปรึกษา

คณะบริหาร 
 

ส านักงานเขต 
 
 
 
 
 

  5.2 ส านักงานเขตบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและ
เยาวชนเขต ภายหลังจากการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต 
 

ภายใน  
5 วันท าการ 

 

ส านักงานเขต 
 

  5.3 ส านักงานเขตเสนอรายช่ือคณะบริหาร และที่ปรึกษาคณะบริหาร
ของสภาเด็กและเยาวชนเขตต่อปลัดกรุงเทพมหานคร และกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนเพื่อทราบเป็นการประสานงาน 
 

ภายใน  
5 วันท าการ 

 

ส านักงานเขต 
 

6 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของสภำเด็กและเยำวชน
เขต 

-  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมในเขตของ กทม. 
ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 
ให้สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสมาชิก จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น จิตอาสา กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาของ
เด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม การประชุมคณะบริหาร อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง การประชุมสามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น       
ตามมาตรา 24 และมาตรา 38 
 

ภายหลังจาก 
การคัดเลือก 
คณะบริหาร   

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

องค์กรเอกชน 
ภาคประชาสังคม

ในเขตของ 
กทม. 
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
และกรุงเทพมหานคร  
(ส่วนกลาง) 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขต 
2. ส่งเสริม สนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
3. ส่งเสริม และพัฒนาพ่ีเลี้ยง (เจ้าหน้าที่ จนท.กทม.เขต) ให้มีความรู้  
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตให้มีความเข้มแข็ง
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตให้มีความเข้มแข็งได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. จัดท าฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนเขต 
 

2 ส านักงานเขตใน
กรุงเทพมหานคร 

1. ด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขตตามแนวทางท่ีก าหนด 
2. จัดท าประกาศและท าเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต 
3.  จัดท าบัตรประจ าตัว ให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  
(ตามตัวอย่างหน้า 105) 
4. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตให้มีความเข้มแข็งได้ตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด 
5. ประสานให้สมำชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประชุมสามัญประจ าปีอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
6. ประสานให้คณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนเขตประชุมคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเขต อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนเขตจัดท าข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
8. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนเขต จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ 
สภาเด็กและเยาวชนเขต 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขต  
ตามแผนปฏิบัติการของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
10. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
11. สรุปผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตให้กับกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน 
 

3 ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  
บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
อ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยการให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนเขตเกิดปัญหาอุปสรรค 
    

บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนเขต 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดให้มีสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
 

ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรเตรียมกำรจัดให้มี
สภำเด็กและเยำวชน  

   

 
 

1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดให้มีสภา
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
กรุงเทพมหานคร  
 

- แต่ งตั้ งคณะกรรมการส่ ง เสริ มกิ จการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ตามแบบฟอร์ม  สดย .01. 5 ให้ ผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร แต่งต้ังคณะกรรมกำรฯ โ ดยมี ผู้ ว่ า ร าชการ
กรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร
หรือผู้แทนเป็นประธาน ผู้อ านวยการเขตทุกเขต ผู้อ านวยการส านัก
วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อ านวยการส านักพัฒนา 
ส านักการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่วางแผน เตรียมความพร้อม  
จัดประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มี
สภา เด็ กและ เยาวชนกรุ ง เทพมหานคร  รวมทั้ ง สนับสนุ น 
การด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต่อไป 
 

1 – 2 เดือน 
ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก         

คณะบริหาร   
 

ส านักวัฒนธรรม 
กีฬา และ     

การท่องเที่ยว 
 

1.2  การประชาสัมพันธ์
การจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
 

-  ประชาสัมพันธ์ เ ชิญชวนให้สมา ชิกสภา เด็กและ เยาวชน
กรุงเทพมหานคร ได้ทราบถึงประโยชน์ของกำรมีสภำเด็กและ
เยำวชน เช่น การท างานเป็นทีม การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี      
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกัน
แก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี เป็นต้น และเข้ำร่วมประชุม
เพ่ือคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร         
ตามวันที่ส่วนกลางก าหนด   

1 เดือน ก่อน
มีการประชุม
เพื่อคัดเลือก
คณะบริหาร   

ฝ่ายเลขานุการ
และ

คณะกรรมการฯ 
 

1.3 การคัดเลือกผู้แทน
เด็กและเยาวชนในสังกัด
สถานศึกษา 
 
 

- การคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนในสังกัดสถานศึกษา โดยฝ่าย
เลขานุการ ประสาน สพฐ. สอศ. สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน ในสังกัดสถานศึกษา สังกัดละ 11 คน 
รวม 33 คน ให้กับ กทม. ตามวันเวลาที่ กทม. ก าหนด 
 

1 เดือน ก่อน
มีการประชุม
เพื่อคัดเลือก
คณะบริหาร   

ฝ่ายเลขานุการ
และ

คณะกรรมการฯ 
 

 1.4 การคัดเลือกกลุ่มเด็ก
และเยาวชน 
 

1.4.1 ฝ่ายเลขานุการจัดท าระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
1.4.2 คัดเลือกกลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 12 คน ตามที่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนมายื่นลงทะเบียนไว้กับกรุงเทพมหานคร โดยการ
คัดเลือกกันเองของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
1.4.3 ประกาศรายช่ือผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการคัดเลือก 
จ านวน 12 คน 

1 เดือน ก่อน
มีการประชุม
เพื่อคัดเลือก
คณะบริหาร   

ฝ่ายเลขานุการ
และ

คณะกรรมการฯ 
 

 1 . 5  รวบ รวมร ายชื่ อ
ส ม า ชิ ก สภ า เ ด็ ก แล ะ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

- รวบรวมข้อมูลสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครจาก 
กลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 12 คน ผู้แทนเด็กและเยาวชนจาก สพฐ. 
สอศ. สกอ. สังกัดละ 11 คน ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต จ านวน 50 คน 
ตามแบบฟอร์ม สดย.04.5  
 
 

1 – 2 
สัปดาห์  

ก่อนมีการ
ประชุมเพื่อ
คัดเลือก 

คณะบริหาร 

ฝ่ายเลขานุการ
และ

คณะกรรมการฯ 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

2 กำรคัดเลือกคณะบริหำร
สภำ เ ด็กและ เยำวชน
กรุงเทพมหำนคร 

2 . 1  ประสำน เชิญช วน ใ ห้ ส ม า ชิ กส ภ า เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ชน
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามห้วงเวลาที่ส่วนกลางก าหนด 

1 – 2 
สัปดาห์ก่อน
วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร
(ข้อ 2.1) 

คณะกรรมการฯ 
(ข้อ 2.1 – 2.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ชี้แจง เกี่ยวกับความส าคัญของสภาเด็กและเยาวชนที่มี          
คณะบริหำรเป็นกลุ่มผู้น า และร่วมคิดร่วมท า ให้กับสมำชิกที่มาเข้า
ร่วมประชุมฯ รับรู้ร่วมกัน ดังนี ้
     1) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
     2) วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนจะได้รับเมื่อ
เข้ามาร่วมด าเนินงานกับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เช่น 
การท างานเป็นทีม การมีภาวะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ งานจิตอาสา กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหา
ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เป็นต้น 
     3) สมาชิกพิจารณาวิธีการคัดเลือกคณะบริหาร ตามที่สมาชิก 
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มาร่วมประชุมเห็นชอบ
ร่วมกัน บนหลักการที่โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง เช่น 
          3.1) คัดเลือกประธานก่อน แล้วให้ที่ประชุมคัดเลือกผู้บริหาร
อีกไม่เกิน 20 คน จากสมาชิกท่ีมาเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว  
          3.2) คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่เกิน 21 คน แล้วให้ 
คณะบริหารคัดเลือกประธาน  
          3.3)  คัดเลือกคณะบริหารจ านวนไม่ เกิน 21 คน ผู้ที่ ได้        
คะแนนเสียงเป็นอันดับที่ 1 เป็นประธาน ส่วนผู้ที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่       
2 – 21 เป็นผู้บริหาร เป็นต้น 
 
2.3 ขั้นตอนกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการดังนี ้
        1) รับสมัครคณะบริหาร โดยให้สมาชิกเป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่มี 
ความเหมาะสมที่จะเป็นคณะบริหารจากสมาชิกท่ีมาร่วมประชุม หรือ
การสมัครเป็นคณะบริหารด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์ม  สดย. 05.5 
        2 )  ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารของผู้ สมัคร เป็น           
คณะบริหาร ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ดังน้ี 
         ก) มีอายุไม่เกิน 25 ป ี
         ข) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งในทางการเมือง กรรมการหรือ       
ผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
        ค) เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คือ 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกเขต ผู้แทนเด็กและเยาวชนใน
สังกัดสถานศึกษา และกลุ่มเด็กและเยาวชน 
         3) การคัดเลือกคณะบริหาร โดยคณะกรรมการฯ ด าเนินการ       
ตามข้อ 2.2 ข้อย่อยที่ 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 2.2 – 2.3 
ด าเนินการใน
วันประชุม
คัดเลือก 

คณะบริหาร 
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ล ำดับ
ที ่

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน วิธีด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

  
 
 
 
 
 

         4) สรุปผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
* เว้ นแต่มี เหตุ อั นสมควรที่ ไม่ สำมำรถจั ดให้ มี กำรคั ดเลื อกได้ 
ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเนินกำรจัดให้มี  ภำยใน 5 วัน นับแต่ วั น 
ที่ส่วนกลำงก ำหนด 

 
 
 
 
 

 

3 ประกำศผลกำรคัดเลือก
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

3.1 จัดท าประกาศรายช่ือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ตามแบบฟอร์ม สดย. 06.5) 
3.2 เสนอประกาศให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม 

5 วัน 
หลังจากวัน

คัดเลือก โดย
มีผลตั้งแต่
วันท่ีได้รับ

การคัดเลือก
ให้เป็น  

คณะบริหาร 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

4 กำรคัด เลื อกที่ ป รึกษำ
คณะบริหำรสภำเด็กและ
เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

- คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอรายช่ือ 
ที่ปรึกษาคณะบริหารฯ ให้กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นที่ปรึกษาโดยต าแหน่ง   

5 วัน 
หลังจากวันที่
มีการคดัเลือก 

 

คณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

 
5 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ

ฐำนข้อมูลสภำเด็กและ
เยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

5.1 กรุงเทพมหานครบันทึกรายชื่อคณะบริหาร (สดย. 06.5) ท าเนียบ
คณะบริหาร (สดย. 08.5) และที่ปรึกษาคณะบริหาร สภาเด็กและ
เยาวชนเขต (สดย. 07.5) ลงในระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
 

ภายใน 5 วัน
ท าการ

หลังจากมี
ประกาศ
รายชื่อ   

คณะบริหาร 
และรายชื่อที่

ปรึกษา  
คณะบริหาร 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

 
 
 
 

  5.2 กรุงเทพมหานครเสนอรายช่ือคณะบริหาร และที่ปรึกษา       
คณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้กรมกิจการ
เด็กและเยาวชนเพื่อทราบเป็นการประสานงาน 
 

ภายใน 
 5 วันท าการ 

 

ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ 

 

6 ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของสภำเด็กและเยำวชน
กรุงเทพมหำนคร 

-  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมใน กทม.       
ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน        
ให้สามารถท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสมาชิก จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น จิตอาสา กิจกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาของ
เด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม การประชุมคณะบริหาร อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง การประชุมสามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นต้น    
ตามมาตรา 27 และมาตรา 38 
 

ภายหลังจาก 
การคัดเลือก 
คณะบริหาร   

หน่วยงาน
ภาครัฐ  

องค์กรเอกชน  
ภาคประชาสังคม

ใน กทม.        
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน  1. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
2. ส่งเสริม สนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
3. ส่งเสริม และพัฒนาพ่ีเลี้ยง (เจ้าหน้าที่ จนท.กทม.) ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ในการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็ง
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4. ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้มี
ความเข้มแข็งได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. จัดท าฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

2 กรุงเทพมหานคร 1. ด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตามแนวทางที่ก าหนด 
2. จัดท าประกาศและท าเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
3. จัดท าบัตรประจ าตัวให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ตามตัวอย่างหน้า 106) 
4. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้มีความเข้มแข็งได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประสานให้สมำชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประชุมสามัญ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ประสานให้คณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครประชุม 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครจัดท าข้อบังคับของ 
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ 
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
8. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
9.  ส่ ง เสริม และสนับสนุนการด า เนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรุ ง เทพมหานคร  ตามแผนปฏิ บั ติ ก า ร ขอ งสภ า เ ด็ กแ ละ เย า วชน
กรุงเทพมหานคร 
10. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
11. สรุปผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

3 ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร  
บ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร และ
หน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
อ่ืน ๆ ในกรุงเทพมหานคร 

1.  ส่ ง เสริม และสนับสนุนการด า เนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยการให้
ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเกิดปัญหา
อุปสรรค 

 

บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
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ล ำดับที่ หน่วยงำน บทบำท/ภำรกิจหน้ำที่ 

1 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
(ดย.) 

1. ด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามแนวทางที่ก าหนด 
2. จัดท าประกาศและท าเนียบของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
แห่งประเทศไทย 
3. จัดท าบัตรประจ าตัวให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
(ตามตัวอย่างหน้า 106) 
4. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง 
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
5. ประสานให้สมำชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประชุมสามัญ
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
6. ประสานให้คณะบริหำรสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยประชุม 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
7. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจัดท าข้อบังคับของสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย  
8. ประสานให้สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
9. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
ตามแผนปฏิบัติการของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
10. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน  
แห่งประเทศไทย 
11. สรุปผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
12. จัดท าฐานข้อมูลของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

2 พม. มท. ยธ. สธ. ศธ. วธ.   
และหน่วยงานของรัฐ/
เอกชนอื่น ๆ   

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  
2. เป็นที่ปรึกษาให้กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย โดยการ 
ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเมื่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
เกิดปัญหาอุปสรรค 

 
 

บทบำทของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 
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ภำคผนวก



 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล 

 





 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล………………………………… 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล........................................  

 

………………………………………………….. 
 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลด าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาลขึ้น เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา 
สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ   
ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบล/เทศบาล...........................จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
ต าบล/เทศบาล................................. โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
    นายก อบต. หรือนายกเทศมนตรี 
2. ชื่อ - นามสกุล     ประธานกรรมการ 
    ปลัด อบต./เทศบาล 
. 
. 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
   เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสภาเด็กและเยาวชน 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล..... 

ให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนด 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
  
 

สั่ง ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............................. 
 
 
 
 
.................................................... 

 (.......................................................) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี………...........…. 
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ข้อมูลเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล......................................... 

 
 

1. เพศชาย จ านวน ...............คน    เพศหญิง จ านวน ..............  คน รวมจ านวน .............. คน 
2. เด็ก แรกเกิด – 9 ปี    จ านวน...........................คน 
3. เด็ก อายุระหว่าง 10 - 17 ปี   จ านวน......... ..................คน 
4. เยาวชน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี จ านวน...........................คน 
5. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา   จ านวน...............คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน...............คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน...............คน 
    ระดับอาชีวศึกษา   จ านวน...............คน 
    ระดับอุดมศึกษา   จ านวน...............คน 
    ระดับ กศน.   จ านวน...............คน 
6. เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา    จ านวน...............คน 
7. ประเภทความพิการ (ถ้ามี) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
8. รายละเอียดข้อมูลเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เลขบัตรประชำชน ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 
     
     
     
     
     
     

 
 
 

                                                                                        ................................................ 
                                                                                        (...............................................) 

                                                                                       ........./......................./.......... 
                                                                          เจ้าหน้าที่ อบต./เทศบาล................................... 
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แบบลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในกำรเข้ำร่วม 

กำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล..................................... 
 

1. ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................นามสกุล......................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………………………………………………....................... 
2. เกิดวันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. ..............................................อายุ......................ปี  
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... ................... 
 ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด............ ...... 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร.......................................... .............................. 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail...................................................................... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.................................. ............................. 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล............ ................................................... 
5. การศึกษา 
 (      ) ก าลังศึกษา................................................................................................................... ............. 
   ชื่อสถานศึกษา..........................................................................................................................  
 (      ) จบการศึกษา ระดับ............................................................................................................. ..... 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................................... . 
7. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
8. ขอยื่ นลงทะ เบี ยน เ พ่ือแสดงตน ในการ เข้ าร่ วมคั ด เลื อกคณะบริหาร สภาเด็ กและ เยาวชน 
      ต าบล/เทศบาล........................... 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลังว่า

มีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล............................   

 
 
 

      ลงชื่อ.................................................................... 
            (..................................................................) 

      วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ........... 
 
 
 

 

สดย. 03.1 

หมำยเหตุ :  แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ  ที่ทางราชการออกให้ 
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ใบสรุปรำยช่ือของสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล 
เพื่อแสดงตนเข้ำร่วมกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล..................................... 

 
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประชำชน 
เพศ 

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่/เบอร์โทร/E-mail 
สถำนศึกษำ หรืออำชีพ 

ประเภท
ควำมพิกำร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

      ลงชื่อ............................................................................ 
             (..........................................................................) 
           ต าแหน่ง......................................................................... ..... 
                                              อบต./เทศบาล........................................................................ 

                                                           เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
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ใบสมัครคัดเลือก 
เป็นคณะบริหำรสภำเดก็และเยำวชนต ำบล/เทศบำล............................. 

 
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)........................................................นามสกุล....................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………........………............… 
2. เกิดวันที่..........................เดือน..................................................พ.ศ. ...........................อายุ.......................ป ี
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... .................... 
 ต าบล..................................................อ าเภอ...........................................จังหวัด...... .................................... 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร......................... ................................................ 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail....................................................................... 
4. บิดาชื่อ...................................................... ......................นามสกุล....................................................... ......... 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล..................................... ............................ 
5. การศึกษา 
 (    ) ก าลังศึกษาในระดับชั้น......................................................................................... ..................... 
   ชื่อสถานศึกษา............................................................................................... ............................ 
 (    ) จบการศึกษา ระดับ.................................................................................................. ................. 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ..................................................... 
7. ประสบการณ์การท างาน .......................................................................................................... .................... 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
 8. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลัง  

ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/
เทศบาล.................................. 

 
 
      
                    ลงชื่อ............................................................. ......ผู้สมัคร 
                           (................................................................) 
                   วันที่...............เดือน................................พ.ศ..............
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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/เทศบำล……………………………. 
เรื่อง คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล.....................................  

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ก าหนดให้ด าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาลขึ้น โดยมี
สมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลนั้น และให้มี     
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่ง และผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน 
ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพ่ือให้คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบล/เทศบาล และด าเนินการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล...........................ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล.................................................. เรียบร้อยแล้ว และได้มีการ
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล................................ เมื่อวันที่ ................เดือน
................พ.ศ. ........ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล 
2. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
4. ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
(ผู้บริหาร อาจมีการแต่งตั้งต าแหน่งอ่ืนๆ ตามที่ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ เช่น เหรัญญิก 

บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เป็นต้น) 
 . 
 . 
 . 
 . 
21. ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ. ............. 
 
 
 

   .............................................................. 
   (...............................................................) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/นายกเทศมนตรี
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ประกำศอ ำเภอ..................................... 
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล.................................... 

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 22 วรรค 3 ก าหนดให้นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหรือเทศบาล ตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลหรือเทศบาลเสนอ นั้น  

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล.......................................................... เสนอรายชื่อ 

ที่ปรึกษาคณะบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว และอ าเภอ..............................ขอประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนต าบล/เทศบาล...................... ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง นายอ าเภอ........... 
2. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง……………....……….. 
3. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง…………………....….. 
. 
. (ตามจ านวนที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเสนอ) 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............................. 
 
 
 

               .............................................................. 
                (..............................................................) 

                                             นายอ าเภอ...............................................................
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1. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………… 
   เกิดวันที.่.........เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail................................... 

 

 
2. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………....…… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง........................................................................................ 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................ 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่.................ซอย.......................... 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail..................................... 

 

 
3. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………… 
   เกิดวันที่............เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................        
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail.................................. 

 

 
4. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………….....….……… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .........อายุ.........ป ี
   ต าแหน่ง......................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................. 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail...................................... 

 

ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนอบต./เทศบำล........................... 
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แบบฟอร์ม 
สภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ



  
  

 

 
 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งอ ำเภอ............................................... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ.................................  

 

………………………………………………….. 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ก าหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอขึ้น เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือประสานงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย          
อ าเภอ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .จึงขอแต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ
................................. โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
    นายอ าเภอ............................. 
2. ชื่อ - นามสกุล     ประธานกรรมการ 
    หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครองอ าเภอ 
3. ชื่อ - นามสกุล     กรรมการ 
    นายก อบต. นายกเทศมนตรีทุกแห่ง 
. 
. 
. 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
   ท้องถิ่นอ าเภอ 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ทีมงานบูรณาการของ พม. ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ.................... 

ให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนด 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
  
 

สั่ง ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............................. 
 
 
 

........................................................... 
 (...............................................................) 

            นายอ าเภอ..........................................………
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ใบสรุปรำยช่ือของสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ 

เพื่อแสดงตนเข้ำร่วมกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ................................ 
 

ล ำดับ
ที ่

ค ำน ำหน้ำชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประชำชน 

เพศ 

 

วัน/เดือน/
ปีเกิด 

ที่อยู่/เบอร์โทร/E-mail  
สถำนศึกษำ หรืออำชีพ 

ประเภทควำม
พิกำร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

                                                         ลงชื่อ.............................................................................. 
                                                                  (.............................................................. ................) 
                                                         ท้องถิ่นอ าเภอ................................................................... 

                                                               เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
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ใบสมัครคัดเลือก 
เป็นคณะบริหำรสภำเดก็และเยำวชนอ ำเภอ............................. 

 
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).............................................นามสกุล...................................... .......................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………......................………..… 
2. เกิดวันที่.................เดือน..................................................พ.ศ. ........................อายุ...................................ป ี
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี................หมู่ที่.................ซอย...................................ถนน...................... ...................... 
 ต าบล......................................................อ าเภอ...............................................จังหวัด.................................. 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ ............................. 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail....................................................................... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.................................. .............................. 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล..................................................... ............ 
5. การศึกษา 
 (    ) ก าลังศึกษาในระดับชั้น....................................................................................................... ....... 
   ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ........... 
 (    ) จบการศึกษา ระดับ...................................................................................... ............................. 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................... .................. 
7. ประสบการณ์การท างาน .............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
8. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลัง  

ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน      
อ าเภอ............................................ 

 
 
 
                    ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร 
                           (................................................................) 
                     วันที่...............เดอืน................................พ.ศ..............
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ประกำศอ ำเภอ................................ 
เรื่อง คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ............................................ 

 

…………………………………………………………… 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ก าหนดให้ด าเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอขึ้น โดยมีสมาชิก
ประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบล และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล ที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอนั้นนั้น และให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและ
ผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอเพ่ือให้คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ และด าเนินการอื่นที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอนั้น  

อ าเภอ...........................ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ.................................................. เรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ................................ เม่ือวันท่ี ........เดือน................พ.ศ. ........ ดังนี ้

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
2. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
4. ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
(ผู้บริหาร อาจมีการแต่งตั้งต าแหน่งอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ เช่น เหรัญญิก 

บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เป็นต้น) 

21. ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 

และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ.............. ได้คัดเลือกผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอ จ านวน 4 คน และประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ รวมทั้งสิ้น 5 คน เพ่ือเป็นสมาชิก    
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ตามมาตรา 26 มีรายชื่อดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
2. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่งในคณะบริหาร 
3. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่งในคณะบริหาร 
4. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่งในคณะบริหาร 
5. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่งในคณะบริหาร 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ........... 
 

 
 

      .............................................. 
                                      (...............................................) 

                          นายอ าเภอ...................................................
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ประกำศอ ำเภอ................................. 
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ......................................... 

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรค 4 ก าหนดให้นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอ และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ ตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอเสนอ นั้น  

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ........................................................ เสนอรายชื่อที่ปรึกษา

คณะบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว และอ าเภอ..............................ขอประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนอ าเภอ...................... ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง นายอ าเภอ...................... 
2. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง……………...........…....…….. 
3. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง………....…………...........….. 
. 
. 
. 
. (ตามจ านวนที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเสนอ) 
. 
. 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ. ................. 
 
 
 
..................................................... 

(......................................................) 
   นายอ าเภอ....................................................
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1. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………… 
   เกิดวันที.่.........เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ที่ติดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail................................... 

 

 
2. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………....…… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง........................................................................................ 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................ 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่.................ซอย.......................... 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail..................................... 

 

 
3. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………… 
   เกิดวันที่............เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ที่ติดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................        
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail.................................. 

 

 
4. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………….....….……… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .........อายุ.........ป ี
   ต าแหน่ง......................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................. 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail...................................... 

 
 

ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ........................... 
 

สดย. 08.2 
64 

  

  



 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สภำเด็กและเยำวชนจังหวัด



  
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งจังหวัด........................................... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด.......................................  

 

………………………………………………….. 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขึ้น เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือประสานงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
จั งหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . จึ งขอแต่ งตั้ ง คณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน 
จังหวัด................................. โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
    ผู้ว่าราชการจังหวัด............................. 
2. ชื่อ - นามสกุล     ประธานกรรมการ 
    รองผู้ว่าราชการจังหวัด........................ 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
    ปลัดจังหวัด 
. 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการ 
   นายอ าเภอทุกอ าเภอ 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด...................... 

ให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนด 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
  
 

สั่ง ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............................. 
 
 
 

........................................................... 
 (...............................................................) 

            ผู้ว่าราชการจังหวัด..........................................……… 
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ใบสรุปรำยช่ือของสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด 
เพื่อแสดงตนเข้ำร่วมกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด....................................... 

 
ล ำดับ

ที ่
ค ำน ำหน้ำชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประชำชน 

เพศ 

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่/เบอร์โทร/E-mail  
สถำนศึกษำ หรืออำชีพ 

ประเภท
ควำมพิกำร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

ลงชื่อ...............................................................................                                                                         
(.............................................................................. ) 

                                                          ต าแหน่ง................................................................................... 
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด.............................. 

                                                             เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 
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ใบสมัครคัดเลือก 
เป็นคณะบริหำรสภำเดก็และเยำวชนจังหวัด............................. 

 
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................นามสกุล............................................. ............... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………......................………..… 
2. เกิดวันที่.................เดือน.................................................พ.ศ. ............................อายุ................................ป ี
3. สถานที่ติดต่อ เลขที่...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน....................................... 
 ต าบล..................................................อ าเภอ.................................................จังหวัด................................... 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ ............................. 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail.............................................................. ......... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.......... ...................................................... 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล..................................... ............................ 
5. การศึกษา 
 (    ) ก าลังศึกษาในระดับชั้น..................................................................................................... ......... 
   ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................ ............... 
 (    ) จบการศึกษา ระดับ............................................................................................................. ...... 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ....... .............................................. 
7. ประสบการณ์การท างาน .......................................................................................................... .................... 
 ........................................................... .................................................................................................... ....... 
8. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลัง  

ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
จังหวัด............................................. 

 
 
 
 
                    ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร  
                           (................................................................) 
                   วันที่...........เดือน................................พ.ศ. .............
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ประกำศจังหวัด..................................... 
เรื่อง คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด............................................ 

 

……………………………………………………......................... 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 26 ก าหนดให้ด าเนินการตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขึ้น โดยมีสมาชิก
ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
อ าเภอแต่ละอ าเภอ อ าเภอละสี่คน และให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วย 
ประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพ่ือให้          
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด และด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์         
ในการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนั้น  

จังหวัด........................... ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดให้มีสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด.................................... .............. เรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือก คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด................................ เม่ือวันท่ี ........เดือน................พ.ศ. ........ ดังนี ้

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 
2. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
4. ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
(ผู้บริหาร อาจมีการแต่งตั้งต าแหน่งอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ เช่น เหรัญญิก 

บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เป็นต้น) 
. 
. 
. 
21. ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน.................................พ.ศ. ................... 
 
 
 

             ......................................................... 
                                              (..............................................................) 
                                    ผู้ว่าราชการจังหวัด..............................................
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ประกำศจังหวัด................................ 
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด................................. 

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 26 วรรค 3 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเสนอ นั้น  

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด........................................................ เสนอรายชื่อที่ปรึกษา

คณะบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว และจังหวัด..............................ขอประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด...................... ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง…………………......….. 
3. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง…………………......….. 
. 
. 
. 
 . (ตามจ านวนที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเสนอ) 
. 
. 
. 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน........................พ.ศ. .................. 
 
 
 

   ......................................................... 
   (............................................................) 

       ผู้ว่าราชการจังหวัด................................................
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1. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………… 
   เกิดวันที.่.........เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail................................... 

 

 
2. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………....…… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง........................................................................................ 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................ 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่.................ซอย.......................... 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail..................................... 

 

 
3. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………… 
   เกิดวันที่............เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................        
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail.................................. 

 

 
4. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………….....….……… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .........อายุ.........ป ี
   ต าแหน่ง......................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................. 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail...................................... 

 

 
 

ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด........................... 
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แบบฟอร์ม 
สภำเด็กและเยำวชนเขต 

 
 



  
  

 

 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขต............................................... 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนเขต......................................  

 

………………………………………………….. 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มาตรา 24 ก าหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น เพ่ือให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง    
การเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือประสานงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย                
ส านักงานเขต...........................จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต
................................. โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
    ผู้อ านวยการเขต............................. 
2. ชื่อ - นามสกุล     ประธานกรรมการ 
    รองผู้อ านวยการเขต................... 
. 
. 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
   ฝ่ายพัฒนาชุมชน  
 

ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต.........................

ให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนด 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขต 
  
 

สั่ง ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............................. 
 
 

      ........................................................... 
      (...............................................................) 
    ผู้อ านวยการเขต...............................…………. 

สดย. 01.4 
73 





  
 

ข้อมูลเด็กและเยำวชนเขต............................................. 
 

1. เพศชาย จ านวน ...............คน    เพศหญิง จ านวน .............. คน รวมจ านวน .............. คน 
2. เด็ก แรกเกิด – 9 ปี    จ านวน...........................คน 
3. เด็ก อายุระหว่าง 10 - 17 ปี   จ านวน...........................คน 
4. เยาวชน อายุระหว่าง 18 - 25 ปี จ านวน...........................คน 
5. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา   จ านวน...............คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน...............คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน...............คน 
    ระดับอาชีวศึกษา   จ านวน...............คน 
    ระดับอุดมศึกษา   จ านวน...............คน 
    ระดับ กศน.   จ านวน...............คน 
6. เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา    จ านวน...............คน 
7. ประเภทความพิการ (ถ้ามี) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
8. รายละเอียดข้อมูลเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เลขบัตรประชำชน ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
                                                                                        ..................................................... 

                                                                                        (.......................................................) 
                                                                                       ........./........../............. 

                                                                              เจ้าหน้าที่เขต................................................. 
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แบบลงทะเบียนเพื่อแสดงตนในกำรเข้ำร่วม 
คัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขต..................................... 

 
1. ชื่อ(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.).............................................นามสกุล...................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………………....................….. 
2. เกิดวันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. ..............................................อายุ......................ปี  
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... ................... 
 แขวง..................................................เขต................................................จังหวัด....... .................................. 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ ............................ 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail...................................................................... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.................................. ............................. 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล...............................................................  
5. การศึกษา 
 (      ) ก าลังศึกษา................................................................................................................... ............. 
   ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ .......... 
 (      ) จบการศึกษา ระดับ................................................................................. ................................. 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................... ................. 
7. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
8. ขอยื่นลงทะเบียนเพ่ือแสดงตนในการเข้าร่วมจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต.............................................. 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลังว่า

มีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
เขต....................................   

 
 
 

             ลงชื่อ.................................................................... 
         (................................................................) 

      วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ...........

 

สดย. 03.4 

หมำยเหตุ :  แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ  ที่ทางราชการออกให้ 
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ใบสรุปรำยช่ือของสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนเขต 
เพื่อแสดงตนเข้ำร่วมกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขต............................................ 

 
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประชำชน 
เพศ 

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่/เบอร์โทร/E-mail 
สถำนศึกษำ หรืออำชีพ 

ประเภท
ควำมพิกำร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

       ลงชื่อ.............................................................................. 
                                                                     (.............................................................................) 
                                                           ต าแหน่ง................................................................................ 
                                                                เขต................................................................................ 

                                                                     เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน
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ใบสมัครคัดเลือก 
เป็นคณะบริหำรสภำเดก็และเยำวชนเขต............................. 

 
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)......................................................นามสกุล.......................................................  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………..………..….................... 
2. เกิดวันที่....................เดือน.................................................พ.ศ. .....................อายุ....................................ป ี
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... .................... 
 แขวง.................................................. เขต...........................................จังหวัด.............................................. 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ ............................. 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail....................................................................... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.................................. .............................. 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล......................................................... ........ 
5. การศึกษา 
 (    ) ก าลังศึกษาในระดับชั้น........................................................................................................ ...... 
   ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ........... 
 (    ) จบการศึกษา ระดับ...................................................................................... ............................. 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................... .................. 
7. ประสบการณ์การท างาน .............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
8. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลัง  

ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน  
เขต.................................. 

 
 
 
                    ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร 
                           (................................................................) 
                   วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ............. 
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ประกำศส ำนักงำนเขต...................................... 

เรื่อง คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขต.......................................... 
 

………………………………………………….................. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรค 2 ก าหนดให้ด าเนินการตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น โดยมีสมาชิก
ประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครนั้น และให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต 
ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต
เพ่ือให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขต พ้ืนที่  และด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเขตนั้น  

ส านักงานเขต........................... ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนเขต.................................................. เรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเขต................................ เมื่อวันที่........เดือน................พ.ศ. ........ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต 
2. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
4. ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
   (ผู้บริหาร อาจมีการแต่งตั้งต าแหน่งอื่นๆ ตามท่ีข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ เช่น 

เหรัญญิก บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เป็นต้น) 
. 
. 
. 
21. ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน..........................พ.ศ..................  
 
 
 
 

                                       ........................................................... 
                                       (.......................................................... ) 

                                  ผู้อ านวยการเขต................................................
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ประกำศส ำนักงำนเขต....................... 
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขต................................. 

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 วรรค 3 ก าหนดให้ผู้อ านวยการ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเขต และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามที่คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเขตเสนอ นั้น  

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต.............................................................. เสนอรายชื่อที่ปรึกษา

คณะบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว และส านักงานเขต.................................ขอประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนเขต...................... ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเขต 
2. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง…………………..….. 
3. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง…………………..….. 
. 
. 
. (ตามจ านวนที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเสนอ) 
. 
. 
. 
. 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน.........................พ.ศ. ................ 
 
 
 
 

     ............................................................. 
      (.............................................................) 

    ผู้อ านวยการเขต................................................
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1. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………… 
   เกิดวันที.่.........เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail................................... 

 

 
2. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………....…… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง........................................................................................ 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................ 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่.................ซอย.......................... 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail..................................... 

 

 
3. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………… 
   เกิดวันที่............เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................        
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail.................................. 

 

 
4. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………….....….……… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .........อายุ.........ป ี
   ต าแหน่ง......................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................. 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail...................................... 

 
 
 

ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขต........................... 
 

สดย. 08.4 80 

  

  



 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 
 
 

 
 
 
 

ค ำสั่งกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

 

………………………………………………….. 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2560 มาตรา 27 และมาตรา 28 ก าหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพ่ือให้สภาเด็ก
และเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม 
รวมทั้งเพ่ือประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย                
กรุงเทพมหานคร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร              
โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. ชื่อ - นามสกุล     ประธานกรรมการ 
    ปลัดกรุงเทพมหานคร 
. 
. 
.  ชื่อ - นามสกุล     กรรมการและเลขานุการ 
   ผู้อ านวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร   

ให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีส่วนกลางก าหนด 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
3. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
  
 

สั่ง ณ วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............................. 
 
 

    
 

     ........................................................... 
      (...............................................................) 

              ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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ใบสรุปรำยช่ือของสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

เพื่อแสดงตนเข้ำร่วมกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
 

ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประชำชน 

เพศ 

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่/เบอร์โทร/E-mail  
สถำนศึกษำ หรืออำชีพ 

ประเภท
ควำมพิกำร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 

       ลงชื่อ....................................................... 
                                                                    (.......................................................) 

                                                           ต าแหน่ง........................................................... 
                                                              เจ้าหนา้ที่ผู้รายงาน 
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ใบสมัครคัดเลือก 
เป็นคณะบริหำรสภำเดก็และเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

 
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)..............................................นามสกุล....................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………..….....................…..… 
2. เกิดวันที่....................เดือน....................................................พ.ศ. ..............................อายุ........................ป ี
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... .................... 
 แขวง........................................................เขต................................................จังหวัด.................................... 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร................ ......................................................... 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail....................................................................... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.......................................... ...................... 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล..................................... ........................... 
5. การศึกษา 
 (    ) ก าลังศึกษาในระดับชั้น................................................................................................. ............. 
   ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................. .............. 
 (    ) จบการศึกษา ระดับ.............................................................................................. ..................... 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................. .................... 
7. ประสบการณ์การท างาน .................................................................. ............................................................ 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
8. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลัง  

ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
                    ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร 
                           (................................................................) 
                   วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ............. 
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ประกำศกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร  

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 27 และ 28 ก าหนดให้ด าเนินการตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น 
โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และผู้แทนกลุ่มเด็กและ
เยาวชน ประกอบด้วย (ก) ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระดับมัธยมศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ระดับละ 11 คน (ข) ผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือก
กันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก าหนด          
โดยค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 12 คน และให้มีคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่งและผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบคน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิก     
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพ่ือให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด และด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนั้น  

กรุงเทพมหานครได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร       
เมื่อวันที่ ........เดือน................พ.ศ. ........ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
2. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
4. ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
   (ผู้บริหาร อาจมีการแต่งตั้งต าแหน่งอื่นๆ ตามท่ีข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ เช่น 

เหรัญญิก บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เป็นต้น) 
. 
. 
. 
. 
. 
 

21. ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน..............................พ.ศ........  
 
 
 

                                  ...................................................... 
                                  (.....................................................) 

                                   ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สดย. 06.5 
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ประกำศกรุงเทพมหำนคร 
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษำคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 28 วรรค 2 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ปรึกษาคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนกรุง เทพมหานคร และให้แต่งตั้ งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร ตามท่ีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครเสนอ นั้น  

 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เสนอรายชื่อที่ปรึกษาคณะบริหารฯ เรียบร้อยแล้ว 

และกรุงเทพมหานครขอประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
1. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
2. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง………………......................…….. 
3. ชื่อ - นามสกุล     ต าแหน่ง………………......................…….. 
. 
. 
. (ตามจ านวนที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเสนอ) 
. 
. 
. 
. 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ................ 
 
 
 
..................................................... 
(....................................................) 

           ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร

สดย. 07.5 
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1. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………… 
   เกิดวันที.่.........เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail................................... 

 

 
2. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………....…… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง........................................................................................ 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................ 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่.................ซอย.......................... 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail..................................... 

 

 
3. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………… 
   เกิดวันที่............เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................        
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail.................................. 

 

 
4. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………….....….……… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .........อายุ.........ป ี
   ต าแหน่ง......................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................. 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail...................................... 

 
 
 
 

ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
 

สดย. 08.5 87 

  

  



 

 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 





  
 

ใบสรุปรำยช่ือของสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 
เพื่อแสดงตนเข้ำร่วมกำรคัดเลือกคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 

 
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ – สกุล 

เลขบัตรประชำชน 
เพศ 

 

วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่/เบอร์โทร/E-mail  
สถำนศึกษำ หรืออำชีพ 

ประเภท
ควำมพิกำร 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

       ลงชื่อ......................................................................... . 
                                                                    ( .......................................................................  ) 
                                                           ต าแหน่ง......................................................................... 

                                                                เจ้าหน้าที่ผู้รายงาน 

สดย. 04.6  89 



  
 

ใบสมัครคัดเลือก 
เป็นคณะบริหำรสภำเดก็และเยำวชนแห่งประเทศไทย 

 
1. ชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)..............................................นามสกุล.......................................................  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………………………………………………………..………....................... 
2. เกิดวันที่........................เดือน.............................................พ.ศ. ....................อายุ.....................................ป ี
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................... ..................... 
 ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวดั.............. .......... 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร........................................... .............................. 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail................................................................ ....... 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล.................................. .............................. 
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล........... ...................................................... 
5. การศึกษา 
 (    ) ก าลังศึกษาในระดับชั้น........................................................................................................ .... 
   ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ......... 
 (    ) จบการศึกษา ระดับ................................................................................................. ................. 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................... ................ 
7. ประสบการณ์การท างาน ....................................................................... ..................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
 ................................................................................................................................................................ .... 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
8. ประเภทความพิการ (ถ้ามี)  
 ( 1 ) ความพิการทางการเห็น  
 ( 2 ) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
 ( 3 ) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
 ( 4 ) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
   ( 5 ) ความพิการทางสติปัญญา  
 ( 6 ) ความพิการทางการเรียนรู้  
  ( 7 ) ความพิการทางออทิสติก 
9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลัง  

ว่ามีข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน      
แห่งประเทศไทย 

 
 
 
                    ลงชื่อ...................................................................ผู้สมัคร 
                           (................................................................) 
                   วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ..............
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ประกำศกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
เรื่อง คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย  

 

………………………………………………….. 
 

ตามที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 30 ก าหนดให้ด าเนินการตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมี
สมาชิกประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดทุกจังหวัด  ประธานสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร และผู้แทนเด็กและเยาวชน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน       
จ านวน 38 คน และให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประกอบด้วยประธานสภาคนหนึ่ง และ
ผู้บริหารอีกไม่เกินยี่สิบห้าคน ซึ่งคัดเลือกจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพ่ือให้คณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ     
การพัฒนาเด็กและเยาวชน และด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทยนั้น  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และได้มีการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ ........เดือน................พ.ศ. ........ ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล     ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
2. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
3. ชื่อ - นามสกุล     รองประธาน 
4. ชื่อ - นามสกุล     ผู้บริหาร 
   (ผู้บริหาร อาจมีการแต่งตั้งต าแหน่งอื่นๆ ตามท่ีข้อบังคับสภาเด็กและเยาวชนก าหนดไว้ เช่น 

เหรัญญิก บริหารงานทั่วไป สวัสดิการ เป็นต้น) 
. 
. 
. 
. 
. 
 

21. ชื่อ - นามสกุล     เลขานุการคณะบริหารสภาฯ 
 

ประกาศ ณ วันที่........เดือน.................................พ.ศ............ 
 
 
 

                                          ....................................................... 
                                          (......................................................... ) 

                                          อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
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1. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………………………… 
   เกิดวันที.่.........เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail................................... 

 

 
2. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
    เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………....…… 
   เกิดวันที่........เดือน.................พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง........................................................................................ 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................ 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่.................ซอย.......................... 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail..................................... 

 

 
3. ช่ือ ..................................นามสกุล.......................... 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………… 
   เกิดวันที่............เดือน...............พ.ศ. .......อายุ........ป ี
   ต าแหน่ง.................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............ 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. ........ 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................ 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี).................................................................. 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี).......................................................... 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่...........ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล.......................................... 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................        
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail.................................. 

 

 
4. ช่ือ ..................................นามสกุล............................ 
   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………….....….……… 
   เกิดวันท่ี........เดือน.................พ.ศ. .........อายุ.........ป ี
   ต าแหน่ง......................................................................................... 
   ได้รับคัดเลือกเมื่อวันที่...............เดือน....................พ.ศ. ............... 
   หมดวาระด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่.......เดือน.................พ.ศ. .......... 
   การศึกษา.................................สถานศึกษา................................... 
   สถานท่ีท างาน (ถ้ามี)..................................................................... 
   ประเภทความพิการ (ถ้ามี)............................................................. 
   ที่อยู่ทีต่ิดต่อ เลขท่ี...............หมูท่ี่..............ซอย............................. 
   ถนน....................................... ต าบล............................................. 
   อ าเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
   โทรศัพท์มือถือ..............................E-mail...................................... 

 
 
 
 

ท ำเนียบคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 
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ประกำศกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 
เรื่อง กำรยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยำวชน 

 

…………………………………………… 
 

 ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จะรับสมัครกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเป็นสมาชิก
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จ านวน 38 คน ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
 1. คุณสมบัติ 
  1.1  เป็นกลุ่มหรือองค์กรของเด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป โดยท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม และรวมตัวกันท ากิจกรรมในประเทศไทย และรวมตัวกันท ากิจกรรมใน
ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด าเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     1) ด้านเอดส์ เพศศึกษา  
     2) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด  
     3) ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
     4) ด้านการศึกษา  
     5) ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     6) ด้านสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน 
     7) ด้านการเมืองและประชาธิปไตย  
     8) ด้านสื่อ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
     9) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     10) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน  
     11) ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
     12) ด้านชนเผ่าและชาติพันธุ์  
     13) ด้านคนพิการ ด้านผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก   
     14) ด้านการท างานกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม  
     15) ด้านการลดความรุนแรงและการใช้สันติวิธี  
     16) ด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ 
     17) ด้านชุมชนและชุมชนแออัด  
     18) ด้านเครือข่ายสภานักเรียน องค์การนิสิต นักศึกษา  
     19) ด้านเพศวิถี และด้านอ่ืนๆ 
  1.2 สมาชิกของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะขอยื่นลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
     2) อายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
     3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

/4) ต้องไม่เป็น...
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     4) ต้องไม่เป็นผู้แสวงหาผลประโยชน์ในทางการเมือง ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชน 
     5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
     6) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ 
     7) ต้องมีผู้รับรองกลุ่ม (ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน
ชุมชน/ผู้บริหารหรือครูสถานศึกษา ฯลฯ) และมีที่ตั้งชัดเจน  
     8) มีผลงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป และผลงาน
จะต้องเป็นที่ประจักษ ์
 2. เอกสารและหลักฐานการขอลงทะเบียน ประกอบด้วย 
  2.1 แบบลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วน ด้วยตัว
บรรจงตามแบบ กดย. 01 และ กดย. 02 
  2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และรับรอง 
“ส าเนาถูกต้อง” โดยลงลายมือชื่อก ากับเอกสารไว้ด้วย 
  2.3  มีผู้รับรองกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามแบบ กดย. 03 (ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/ผู้บริหารหรือครูสถานศึกษา ฯลฯ) 
  2.4  สรุปผลงาน/กิจกรรมด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กลุ่มด าเนินงานมาไม่น้อยกว่า 
6 เดือนข้ึนไป และผลงานจะต้องเป็นที่ประจักษ์ (ท าเป็นเล่มมีรูปภาพประกอบ) 
  2.5  รูปถ่ายของสมาชิก ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 
 3. การยื่นแบบลงทะเบียน 
  3.1  กรุงเทพมหานคร 
     1) ให้ยื่นต่อกลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400  โทร. 0 2651 6920, 0 2651 6505 และ 0 2651 6735 ในวันเวลาราชการ หรือ 
     2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงกลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) 
  3.2  ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นต่อบ้านพักเด็กและครอบแห่งท้องที่ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนตั้งอยู่ 
 4. ก าหนดการรับลงทะเบียน 
  4.1  เปิดรับลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ................... -  ............ 
  4.2  ประกาศรายชื่อกลุ่มเด็กและเยาวชนในวันที่ ………………………… โดยปิดประกาศไว้ที่ 
     - กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
     - ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
     - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
     - เว็บไซต์ www.dcy.go.th  
 

/5. ขั้นตอนการด าเนินงาน ... 
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 5. ขั้นตอนการด าเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชน และการจัดส่งเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการคัดเลือก 
  5.1  ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะลงทะเบียน เสนอชื่อผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ที่เหมาะสมในด้านใดด้านหนึ่งเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนจ านวน 1 คน และผู้แทนส ารอง
ตามล าดับอีกจ านวน 2 คน เพ่ือเป็นตัวแทนในการคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน (ตามแบบ กดย. 04) 
  5.2  ให้ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนตามข้อ 5.1 ส่งประวัติโดยย่อ ประสบการณ์การท างาน 
ผลงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การส่งเสริม การพัฒนา การสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของ
กลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมหลักฐานตามที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคให้ส่งที่
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส าหรับในกรุงเทพมหานครส่งที่ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนภายในวันที่ ...............  
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่........... เดอืน ................................  พ.ศ. .............. 
 
       
 

                                                      
............................................................ 

   (...........................................................) 
            อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ในการใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
 
สาขากิจกรรม (ใส่เครื่องหมาย  ลงในด้านที่กลุ่มด าเนินการ) 
 ด้านเอดส์ เพศศึกษา ด้านการป้องกันสิ่งเสพติด ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน ด้านการเมืองและประชาธิปไตย ด้านการลดความรนุแรงและการใช้สนัติวิธี 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน ด้านการท่องเที่ยว 
 กีฬาและนันทนาการ 
 ด้านชนเผ่าและชาติพันธุ์ ด้านคนพิการ ด้านผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากด้านการท างานกับ 
 เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
 ด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ ด้านชุมชนและชุมชนแออัดและด้านอื่น ๆ 
 

1. ชื่อกลุ่ม/องค์กร............................................................................................................. ................................ 
2. พ.ศ. ที่ก่อตั้ง..............................จ านวนสมาชิก.................... .......คน (ดังรายชื่อแนบ) 
3.  สถานที่ติดต่อของกลุ่ม/องค์กร เลขท่ี........................หมู่ที่...............ซอย................................ ..................... 
 ถนน.........................................................................ต าบล/แขวง........................................ ......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด.......................... ................................................ 
 โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร.......................................... ............................ 
 โทรศัพท์มือถือ................................................................E-mail.................................................................. 
4. ประวัติการก่อตั้ง (โดยสรุป) ................................................................................................. ........................ 
 ............................................................................................................................... ...................................... 
 ........................................................................................... .......................................................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .......................................................................................................................................... ........................... 
 ...................................................................................................... ............................................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ..................................................................................................................................................... ................ 
5. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ม/ภารกิจด าเนินงานของกลุ่ม........................................................................ .. 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .....................................................................................................................................................................   
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ........................................................... ..........................................................................................................  
6. ผู้ก่อตั้ง................................................................................................................... ...................................... 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................

กดย. 01 
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7. ลักษณะกลุ่ม/องค์กร 
 (     ) เป็นกลุ่ม/องค์กรอิสระ ไม่สังกัดหน่วยงานใด 
 (     ) เป็นกลุ่ม/องค์กรอิสระ สังกัดหน่วยงาน (ระบุ) ..................................................... ............................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
8. บุคคลอ้างอิง (ไม่เป็นบุคคลในครอบครัว) 
 ชื่อ นาย/นางสาว..........................................................................ชื่อสกุล............................ ........................ 
 ที่อยู่ เลขท่ี.......................หมูท่ี่..............ซอย..........................................ถนน...............................................  
 ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต................................................ ..................... 
 โทรศัพท์.....................................................................โทรสาร.......................................... ............................ 
 โทรศัพท์มือถือ...................................................................E-mail............................................................... 
9. บุคคลที่กลุ่ม/องค์กร เสนอชื่อเพ่ือเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิก 

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
  1) ชื่อ นาย/นางสาว/นาง....................................................  สกุล ..........................................  
 ผู้แทนส ารอง จ านวน 2 คน ได้แก่ 
  1) ชื่อ นาย/นางสาว/นาง....................................................  สกุล .................... ...................... 
  2) ชื่อ นาย/นางสาว/นาง..................................................... สกุล .........................................  
 
 
 
 
            ลงชื่อ.......................................................ผู้ยื่นค าขอ 
                (.....................................................) 
            วันที่.........................................................
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รำยช่ือสมำชิกกลุ่มเด็กและเยำวชน 
สาขากิจกรรม.................................................................................................................. ...................................... 
ชื่อกลุ่ม/องค์กร............................................................................................................. ........................................ 
(รวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) 
1. ชื่อ....................................................................นามสกุล........................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................................  
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail..................................... 
2. ชื่อ....................................................................นามสกุล..................... ...................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................... ......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด.......................... ................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail..................................... 
3. ชื่อ....................................................................นามสกุล........................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย......................................................... ..... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................... ......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด................... .......................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail.................................... 
4. ชื่อ...................................................... ..............นามสกุล........................................................... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.............................................................................  
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail.................................... 
5. ชื่อ....................................................................นามสกุล.......................... ................................. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง................ ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail..................................... 

 

 

 

กดย. 02 

 

 

98 



  
 
 

6. ชื่อ....................................................................นามสกุล.... ........................................................ 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง............................................................................ 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail..................................... 
7. ชื่อ....................................................................นามสกุล.............................................. ............. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ป ี
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง........................................... .................................. 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...................... .........................E-mail..................................... 
8. ชื่อ....................................................................นามสกุล.............................................. ............. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง................................................... .......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร.............................. .................E-mail..................................... 
9. ชื่อ....................................................................นามสกุล.............................................. ............. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง................................................... ......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail.................................... 
10. ชื่อ....................................................................นามสกุล......................... .................................. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง............... .............................................................. 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail.....................................  
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11. ชื่อ....................................................................นามสกุล...  ........................................................ 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.....................................................................................................  
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย........................................................... ... 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง................................................... .......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร.............................. .................E-mail..................................... 
12. ชื่อ....................................................................นามสกุล.............................................. ............. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................................................................... 
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย.............................................................. 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................... ......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail..................................... 
13. ชื่อ....................................................................นามสกุล.............................................. ............. 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ................................................ 
 เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ. ......................อายุ...........................ปี 
 สถานที่ติดต่อ เลขท่ี.....................หมู่ที่...............ซอย.............................................................. 
 ถนน.............................................................ต าบล/แขวง.................................................... ......................... 
 อ าเภอ/เขต..............................................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์.......... 
 โทรศัพท์มือถือ..................................โทรสาร...............................................E-mail..................................... 
 
 
 
 
 
     ลงชื่อผู้รับรอง................................................................. 
             (..............................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................ 
     องค์กร.............................................................................. 
   โทรศัพท์............................โทรศัพท์มือถือ.............................. E-mail...................................... 
     วันที่................เดือน....................................พ.ศ. ..............
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หนังสือรับรองกลุม่เด็กและเยำวชน 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้รับรอง) .....................................................................................................  
อาชีพ.............................................................ต าแหน่ง.................................................... ..................................... 
สถานที่ท างาน (ชื่อหน่วยงาน) ................................................................................................. ............................ 
ที่อยู่...................................................................................... ................................................................................ 
โทรศัพท์..................................................................โทรศัพท์มือถือ..................................... ................................. 
 ขอรับรองว่า (ชื่อกลุ่ม/องค์กรเด็กและเยาวชน) ...........................................................................................  
......................................................................เป็นกลุ่มหรือองค์กรของเด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันตั้งแต่สิ บคน
ขึ้นไป โดยท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม และรวมตัวกันท ากิจกรรมในประเทศไทย มีการด าเนินงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีผลงานที่เป็นประจักษ์ มีคุณสมบัติเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ด าเนินกิจกรรม
ด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  ด้านเอดส์ เพศศึกษา ด้านการป้องกันสิ่งเสพติด ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการคุ้มครองผู้บริโภค 
  ด้านการศึกษา ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ด้านสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน ด้านการเมืองและประชาธิปไตย ด้านการลดความรุนแรงและการใช้สันติวิธี 
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน  
  ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ 
  ด้านชนเผ่าและชาติพันธุ์ ด้านคนพิการ ด้านผู้ด้อยโอกาสและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก 
  ด้านการท างานกับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม 
  ด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพ ด้านชุมชนและชุมชนแออัดและด้านอื่น ๆ 
 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................... ............................... 
 ............................................................................................................................................................ ......... 
 ........................................................................................................................ ............................................. 
 
 
 
 
               ลงชื่อผู้รับรอง..................................................................... 
                                                                            (......................................................................) 
          วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. .............. 
 
หมายเหตุ : - ผู้รับรองได้แก่ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชน/ผู้บริหารหรือ              
                 ครูสถานศึกษา ฯลฯ 
      - กรุณาแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับรองพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง
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แบบประวัติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรเสนอชื่อ 
เข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นสมำชิกสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 

สาขากิจกรรม.................................................................................................................. .............. 
 
1. ชื่อ...................................................................นามสกุล............................................... ....... 
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน…………………………………………………………………………………........................... 
2. เกิดวันที่.........................เดือน..............................................พ.ศ. ....................อายุ...................................ปี 
3. สถานที่ติดต่อ เลขท่ี...................หมู่ที่.................ซอย.....................................ถนน................ ....................... 
 ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต..........................................  จังหวดั....................... 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร....... .............................................................. ... 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail.......................................................... ............ 
4. บิดาชื่อ............................................................................นามสกุล................................................................  
 มารดาชื่อ........................................................................นามสกุล..................................... ........................... 
5. การศึกษา 
 (     ) ก าลังศึกษา................................................................................................................... ............ 
   ชื่อสถานศึกษา.............................................................. ........................................................... 
 (     ) จบการศึกษา ระดับ............................................................................................................. ..... 
6. อาชีพ..................................................................ชื่อสถานประกอบอาชีพ................................................... 
7. ปัจจุบันสังกัดกลุ่ม/องค์กร ชื่อ ............................................................................................. ....................... 
 เลขที่...................หมู่ที่.................ซอย........................................................ถนน.............. ............................ 
 ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต................................. ...............จังหวัด.................. 
 โทรศัพท์...................................................................โทรสาร............................................ ............................ 
 โทรศัพท์มือถือ............................................................E-mail...................................................................... 
8. ประสบการณ์การท างาน .......................................................................................................... ................... 
 ............................................................................................................................................ ......................... 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ......................................................................................... ............................................................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
9. ต าแหน่ง/บทบาทหน้าที่ในกลุ่ม/องค์กร 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 .............................................................. .......................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ........................................ 
 ............................................................................................................................. ........................................ 
10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบในภายหลังว่ามี
 ข้อความที่ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้ตัดสิทธิในการเป็นผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสนอชื่อ
 เข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
     ลงชื่อ...................................................................ผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน  
            (................................................................) 
     วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .............
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ตัวอย่ำงบตัรประจ ำตวั 

คณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะบริหำรสภำเด็ก 

และเยำวชนต ำบล/เทศบำล 
................................................................. 
อ าเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 
เลขที่บัตร......................../.......................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ............................................... 

 

 

 

 

 
  ................................. 

    ลายมือชื่อ 

บัตรประจ ำตัวคณะบริหำร 
สภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล 

……………………………….………………  

ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................. 
ชื่อ.............................สกุล.................................... 
วันเดอืนปีเกิด.........../...................../.................. 
จังหวัด................................................................ 

 

        .......................................... 
องค์การบริหารสว่นต าบล/เทศบาล.................. 

ผู้ออกบัตร 

 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะบริหำรสภำเด็ก 

และเยำวชนอ ำเภอ 
................................................................. 
อ าเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 
เลขที่บัตร......................../.......................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ............................................... 

 

 

 

 

 

 
  ................................. 

    ลายมือชื่อ 

บัตรประจ ำตัวคณะบริหำร 
สภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ 

……………………………….………………  

ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................. 
ชื่อ.............................สกุล.................................... 
วันเดอืนปีเกิด.........../...................../.................. 
จังหวัด................................................................ 

 
        .......................................... 
อ าเภอ....................................... 

ผู้ออกบัตร 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงบัตรประจ ำตัวคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนต ำบล/เทศบำล 
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ตัวอย่ำงบัตรประจ ำตัวคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนอ ำเภอ 
 

8.5 ซม. 

5.5 ซม. 5.5 ซม. 

8.5 ซม. 

5.5 ซม. 5.5 ซม. 



 

 

 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะบริหำรสภำเด็ก 

และเยำวชนจังหวัด 
................................................................. 
อ าเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 
เลขที่บัตร......................../.......................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ............................................... 

 
 

 

 
 
 

  ................................. 
    ลายมือชื่อ 

บัตรประจ ำตัวคณะบริหำร 
สภำเด็กและเยำวชนจังหวดั 

……………………………….………………  

ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................. 
ชื่อ.............................สกุล.................................... 
วันเดอืนปีเกิด.........../...................../.................. 
จังหวัด................................................................ 

 

        .......................................... 
บ้านพักเดก็และครอบครัวจังหวัด.......................... 

ผู้ออกบัตร 

 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะบริหำรสภำเด็ก 

และเยำวชนเขต 
................................................................. 
อ าเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 
เลขที่บัตร......................../.......................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ............................................... 

 
 

 

 
 
 

  ................................. 
    ลายมือชื่อ 

บัตรประจ ำตัวคณะบริหำร 
สภำเด็กและเยำวชนเขต 
……………………………….………………  

ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................. 
ชื่อ.............................สกุล.................................... 
วันเดอืนปีเกิด.........../...................../.................. 
จังหวัด................................................................ 

 

        .......................................... 
ส านักงานเขต............................ 

ผู้ออกบัตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ตัวอย่ำงบัตรประจ ำตัวคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนจังหวัด 
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ตัวอย่ำงบัตรประจ ำตัวคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนเขต 
 

8.5 ซม. 

5.5 ซม. 5.5 ซม. 

5.5 ซม. 5.5 ซม. 

8.5 ซม. 



 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะบริหำรสภำเด็ก 

และเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
................................................................. 
อ าเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 
เลขที่บัตร......................../.......................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ............................................... 

 
 

 

 
 
 

  ................................. 
    ลายมือชื่อ 

บัตรประจ ำตัวคณะบริหำร 
สภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 

……………………………….………………  

ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................. 
ชื่อ.............................สกุล.................................... 
วันเดอืนปีเกิด.........../...................../.................. 
จังหวัด................................................................ 

 
        .......................................... 

กรุงเทพมหานคร 
ผู้ออกบัตร 

 
 
 
 
 

บัตรประจ ำตัว 
คณะบริหำรสภำเด็ก 

และเยำวชนแห่งประเทศไทย 
................................................................. 
อ าเภอ....................................................... 
จังหวัด....................................................... 
เลขที่บัตร......................../.......................... 
วันออกบัตร................................................ 
วันหมดอายุ............................................... 

 

 

 

 

 
  ................................. 

    ลายมือชื่อ 

บัตรประจ ำตัวคณะบริหำร 
สภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 

……………………………….………………  

ต าแหน่ง.............................................................. 
เลขที่บัตรประชาชน............................................. 
ชื่อ.............................สกุล.................................... 
วันเดอืนปีเกิด.........../...................../.................. 
จังหวัด................................................................ 

 
              ............................................ 

กรมกิจการเดก็และเยาวชน 
ผู้ออกบัตร 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงบัตรประจ ำตัวคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 
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ตัวอย่ำงบัตรประจ ำตัวคณะบริหำรสภำเด็กและเยำวชนแห่งประเทศไทย 
 

8.5 ซม. 

8.5 ซม. 

5.5 ซม. 5.5 ซม. 

5.5 ซม. 5.5 ซม. 



 

 

 





 

 





 

 





 

ที่ปรึกษำ 
นายวิทัศน์   เตชะบุญ  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
นางสุภัชชา   สุทธิพล  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
นายมานิตย์   มณีธรรม  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
นางเทพวัลย์   ภรณวลัย  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ 

เด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 
 
คณะผู้จัดท ำ 
นางภาวินี  สุมลตรี  ผู้อ านวยการกลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
นางวารุณี  ศุภนิมิตตระกูล นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
นายนรภัทร  แหวนหล่อ  นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 
นายธิติพงศ์  บุญเหลือ  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
นางสาวเกษมศรี  พรหมจรรย์  นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
นางสาวโสภา  ปัญญากาวิน  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 
นางสาววรรณภา  ด้วงศาลเจ้า  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวกุลศิษา  เกตุโรจสกุล  เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
นายธนกร  ศิริจรรยานนท์ เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ 
 
 
 
 
จัดท ำโดย 
กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน  
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
โทร. 0 2651 6920, 0 2255 5850 – 7 ต่อ 123, 133, 147 
โทรสาร 0 2253 9119



 


