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   คํานํา 

คํานํา 
 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่ในการจัดทํา บํารุงรักษา 
และใหบริการสาธารณะแกประชาชน ซ่ึงตอมาไดมีการถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะจาก
สวนราชการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานดําเนินการมากยิ่งขึ้น โดยยึดหลักการวา 
“ประชาชนจะตองไดรับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไมต่ํากวาเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบตอผูใชบริการ
ใหมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
รวมดําเนินงานและติดตามตรวจสอบ” 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดวยความรวมมือจากคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดทํามาตรฐาน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล สมาคมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารและใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปนหลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยู
สวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความ
ผาสุกแกประชาชน สมดังคําที่วา “ทองถ่ินกาวไกล ชาวไทยมีสุข” 
 
 
 
  (นายสาโรช   คัชมาตย) 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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 บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 
 สังคมไทยในอดีตเปนสังคมที่หลอหลอมเด็กไทยในเชิงการกําหนดคุณคาการเปน         
ผูสืบทอดทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญขึ้นเพื่อการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ  
เด็กเปนเสมือนดวงตาดวงใจของพอแม เปนสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ตองชวยกัน
ดูแลเอาใจใสปกปองคุมครองกันอยางเต็มที่ องคประกอบและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้นไดหลอเล้ียง
เด็กไทยในอดีตใหเปนลักษณะประชาสังคม (Civic Society) มีกระบวนการทางสังคมประกิต 
(Socialization) ที่งดงาม เกิดคุณคา สรางคุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณประจําชาติ
หลายประการไมวาจะเปนคนดีที่มีจิตใจออนโยน ยิ้มงาย เปนมิตรมีน้ําใจ มีความเอื้อเฟอ รูจัก
สัมมาคารวะ วางตนใหเหมาะสม รูจักประมาณตน ดําเนินชีวิตที่เรียบงาย เคารพตนเองและผูอ่ืน 
เปนตน 
 ความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอน หมดความหมาย 
และกําลังถูกสังคมแบบใหม (Post-Modernization) และยุคโลกาภิวัตน (Globalization) หลอหลอมให
เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทยมายาวนานไมนอยกวา 20 ปที่ผานมา และยิ่งรุนแรง
หนักขึ้นในระยะหลังจากที่ประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ. 2539  เปนตนมา 
ปญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นมา เชน ปญหายาเสพติด เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงใน
พฤติกรรมและอารมณ ฯลฯ เปนเรื่องที่ตองรวมกันแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซึ่งใกลชิดกับประชาชน จําเปนจะตองสรางพลังชุมชนใหกลับมาเขมแข็ง มีศักยภาพ เพื่อ
ดูแลปกปองคุมครองเด็กและเยาวชนจากปญหาดังกลาว รวมทั้งพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีสุขภาพ
กายและจิตดี มีสติปญญาเขมแข็ง และเติบโตเปนประโยชนตอสังคม ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดอํานาจ
หนาที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไวดังนี้ 
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• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 มาตรา 50 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้  
  (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถ่ิน” 
 มาตรา  53 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
  (1) กิจการตามที่ระบุในมาตรา 50” 
 มาตรา  54 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองอาจทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
  (8) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  (9) ใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา” 
 มาตรา 56 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล 
ดังตอไปนี้ 
  (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 และมาตรา 54” 

• พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
 มาตรา 67 “ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขต      
องคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
  (8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดี
ของทองถ่ิน” 
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• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 16 “ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 
  (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม   
อันดีของทองถ่ิน 
  (14) การสงเสริมกีฬา 

ฯลฯ ” 
 มาตรา 17 “ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจและหนาที่     
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
    (6) การจัดการศึกษา 
  (18) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  (27) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ    
ผูดอยโอกาส 

ฯลฯ ” 
 

1.2   ขอบเขตของมาตรฐาน 
 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับนี้  กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการ
จัดบริการสาธารณะดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) บนพื้นฐาน
ของความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการ โดยคํานึงถึงศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
บริบทความพรอมดานทรัพยากรทองถ่ินชุมชนที่มีอยู   
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1.3    วัตถุประสงค 
1.3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา      

เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 
1.3.2 เพื่อปรับวิธีการจัดบริการจากสาขาการพัฒนาเปนการจัดบริการตามพัฒนาการ

ของแตละวัยใหเปนมาตรฐานสากล 
1.3.3 เพื่อปรับบทบาทการบริหารของหนวยงานภาครัฐ เปนผูสงเสริมสนับสนุนให

ครอบครัวและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
1.3.4 ใชเปนแนวทางในการทํายุทธศาสตร โครงการ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางเปนระบบ มีความถูกตองเหมาะสมทางวิชาการและ
สอดคลองกับความตองการของเด็กและเยาวชนภายใตการมีสวนรวมของทุกฝายในชุมชน 

1.3.5 เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

1.4   คํานิยาม 
   “เด็กและเยาวชน” หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 25 ป  
 ในการวางแผนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  ควรจะแบงเด็กและเยาวชน
ออกเปน  3  กลุมอายุ  และกลุมเด็กพิเศษ  คือ 

 1.4.1 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป 
 1.4.2    เด็กอายุ 6-14 ป 
 1.4.3   เยาวชนอายุ 15-25 ป 
1.4.4   กลุมเด็กพิเศษ 

 ทั้งนี้เพราะปญหาและความตองการ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน     
ในแตละกลุมอายุไมเหมือนกัน 
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1.5   มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 1.5.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กับหลักประกันสิทธิและคุมครองเด็ก 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดใหความสําคัญแกเด็กโดยไดให
หลักประกันสิทธิเด็กไว ดังนี้ 
  มาตรา  30   กลาวถึงความเสมอภาคและความเทาเทียมของบุคคล และหามการ
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความแตกตางเรื่องอายุ ซ่ึงหมายความวา เด็กๆ จะมีฐานะเสมือนคนอื่น
ในสังคม  มีสิทธิ เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญกําหนด นอกจากการไดรับปจจัย 4 แลว เด็กๆ จะมี
โอกาสแสดงออกทั้งทางดานความคิดและการกระทําเทาที่ไมเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 
และไมกอใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายกับตัวเด็กเอง 
  มาตรา  43   กลาวถึงสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ฟรีจากรัฐ ซ่ึง
หมายความวา รัฐจะตองจัดการศึกษาในขั้นพื้นฐานฟรีแกเด็กโดยตองจัดการใหทั่วถึงและมี
คุณภาพที่เทาเทียมกัน 
  มาตรา  53   กลาวถึงหนาที่ของรัฐตองคุมครองและเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่
ไดรับความรุนแรงในครอบครัวและไมมีผูดูแลหรือถูกทอดทิ้ง ซ่ึงหมายความวา เด็กที่ไดรับความ
รุนแรงจากครอบครัวไมวาจะถูกทุบตี  ถูกลวงเกินทางเพศ  หรือถูกทอดทิ้ง  ขาดปจจัย 4 ในการ
ดําเนินชีวิต  เปนหนาที่ของรัฐตองเอื้อมมือเขาไปชวยเหลือเด็กเหลานั้น 
  มาตรา  80   กลาวถึงบทบาทของรัฐที่จะตองใหการคุมครองและพัฒนาเด็ก           
ซ่ึงหมายความวา รัฐตองมีนโยบายพัฒนาเด็กในดานตางๆ และคุมครองใหเด็กอยูรอดปลอดภัยใน
สังคม 
  มาตรา  86   กลาวถึงบทบาทของรัฐที่ตองคุมครองแรงงานเด็ก ซ่ึงหมายความวา  
รัฐตองคุมครองการใชแรงงานเด็กไมใหละเมิดกฎหมายแรงงาน และสงเสริมสนับสนุนแรงงาน
เด็กใหไดรับโอกาสทางสังคมเหมือนเด็กทั่ว ๆ ไปดวย 
  มาตรา  190  กลาวถึงการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็กใหสภาตั้งผูแทน
องคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับเด็กเขาเปนคณะกรรมาธิการสามัญดวย ซ่ึงหมายความวา ปญหาของ
เด็กจะไดรับการแกไข  เด็กจะไดรับการพัฒนาและโอกาสตาง ๆ ตรงตามความตองการของเด็ก
มากขึ้น เพราะจะมีผูที่ทํางานเกี่ยวของกับเด็กโดยตรงเขาไปเปนปากเปนเสียงแทนเด็ก 
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 แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องเด็กไวพอสมควรแตวาสิทธิ  
โอกาส  ความเปนอยูของเด็กไทยจะดีขึ้นเพียงใด หรือจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
นโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลและการปฏิบัติหนาที่ของผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมอง
และเขาใจเด็กอยางไรเปนสําคัญ ซ่ึงตอมาไดมีการออกพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ซ่ึงมี
ขอสรุปหลายเรื่องที่จําเปนตองศึกษาไว 
 1.5.2   พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 (สามารถศึกษารายละเอียดไดจาก
ภาคผนวก ก) 
 1.5.3   อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
     1)    สิทธิที่จะอยูรอด (Survival Rights) 
   ครอบคลุมสิทธิในการมีชีวิตรอดและสิทธิที่จะไดรับการดูแลทางสุขภาพและ
การเลี้ยงดูอยางดีที่สุดที่จะหาไดซ่ึงครอบคลุมดานตอไปนี้ 

(1) ไดรับโภชนาการที่ดี 
(2) ไดรับความรัก/ความเอาใจใสจากครอบครัวและสังคม 
(3) บริการดานสุขภาพ 
(4) ใหการศึกษาและทักษะชีวิตที่ถูกตอง 
(5) ใหที่อยูอาศัยและการเลี้ยงดู 
(6) สังคมตองรับรองการมีชีวิตรอดและ/หรือสงเสริมชีวิต 

   2)    สิทธิที่จะไดรับความคุมครอง (Protection Rights) 
    ครอบคลุมสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการถูกแสวงหาผลประโยชน   
การเลือกปฏิบัติถูกกลั่นแกลง รังแก ทอดทิ้ง ถูกเอาเปรียบทางเศรษฐกิจหรือทางเพศ และจาก
ผลรายของสงคราม ซ่ึงครอบคลุมดานตอไปนี้คือ 

(1) ช่ือ/สัญชาติ 
(2) การไมแบงแยก, การไมเลือกปฏิบัติ 
(3) เด็กพิการ 
(4) เด็กชนพื้นเมือง 
(5) แรงงานเด็ก 
(6) การคุมครองเด็กที่ไมมีครอบครัว 
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(7) การกลับคืนสูครอบครัว 
(8) การใชยาเสพติด 
(9) การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 
(10) การขาย/การลักพาตัว 
(11) คุมครองจากภาวะสงคราม 

  3) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา (Development Rights) 
     หมายรวมถึงสิทธิที่จะไดรับการศึกษาทุกประเภท (ในระบบและนอกระบบ) 
และสิทธิในมาตรฐานการดํารงชีวิตที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาดานรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม 
และสังคมของเด็กซึ่งครอบคลุมเรื่องตอไปนี้คือ 

(1) ไดรับการศึกษา 
(2) การเลน, การนันทนาการ 
(3) เสรีภาพทางความคิด มโนธรรม ศาสนา 
(4) การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งดานรางกายและจิตใจ 
(5) สิทธิที่จะมีผูรับฟง 
(6) มีเอกลักษณทั้งในดานสัญชาติและชื่อ 
(7) ครอบครัว 

  4)   สิทธิในการมีสวนรวม (Participation Rights)  
(1)   ทัศนะของเด็ก 
(2) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(3)    เสรีภาพในการติดตอเกี่ยวของ 
(4)  การไดรับขาวสารที่เหมาะสม 
(5)   การไดรับขาวสารเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

1.5.4 การพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) 
   แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ไดใชแนวคิดการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา อันจะสงผลให
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กิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนกิจกรรมที่เปนระบบ  สนองตอบความตองการในแตละ
ชวงอายุและครอบคลุมทุกสภาวะความเปนอยู  ดังนั้น จึงไดกําหนดวิธีการหลักสําหรับการ
จัดบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนใหเต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมความจําเปน
ขั้นพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับกลุมเด็กปกติทั่วไป เชนเดียวกันกับกลุมภาวะยากลําบาก
และกลุมที่มีความสามารถพิเศษ  เพื่อใหหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของไดใชเปนเครื่องมือในการ
ปฏิบัติตามภาระหนาที่ใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน 
  การพัฒนาเด็กและเยาวชนตามนโยบายเยาวชนแหงชาติ ภายใตเงื่อนไขและ
หลักประกันทั้งปจจัยภายในและภายนอกประเทศจะสงผลใหเด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายและ  
จิตดี  มีสติปญญาเขมแข็งและเติบโตเปนประโยชนตอสังคม 

2) วัตถุประสงคของแผนพฒันา 
  (1)  เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย จิตใจ และสติปญญา
เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมตามวัย 
  (2) เพื่อปรับวิธีการจัดบริการจากสาขาการพัฒนาเปนการจดับริการตามพัฒนาการ
ของแตละวยัใหเปนมาตรฐานสากล 
  (3)  เพื่อปรับบทบาทการบริหารของหนวยงานภาครัฐ เปนผูสงเสริมสนับสนุนให
ครอบครัวและทุกสวนของสังคมมีสวนรวมรับผิดชอบการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

3) เปาหมายการดําเนินงาน 
  (1)  ครอบครัว “ผาสุก” ตามลักษณะตัวช้ีวัดคุณลักษณะครอบครัวผาสุก จากการ
สํารวจและประมวลผลของกรมประชาสงเคราะห ในป 2542 ซ่ึงใชเปนเกณฑเปาหมาย ในที่นี้ 
หมายถึง  
   -   สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตอกันดวยสัมพันธภาพที่อบอุน ไมต่ํากวา    
รอยละ 99 ของครอบครัวไทย 
   -   เด็กถูกทอดทิ้งไมเกินรอยละ 1 
   -  เด็กอายุต่ํากวา 15 ป อยูรวมกับพอแม ไมนอยกวา รอยละ 95 
   -  เด็กในครัวเรือนหนีออกจากบาน ไมเกิน รอยละ 5 
  (2)   เด็กเกิดใหม เปนโรคธาลัสซีเมีย ไมเกินรอยละ 20 
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  (3) เด็กอายุต่ํากวา 5 ป เปนโรคขาดสารอาหาร โปรตีน และพลังงานโดยใชเกณฑ
น้ําหนักตออายุ ไมเกินรอยละ 10 
 (4)  เด็กอายุต่ํากวา 5 ปมีพัฒนาการสมวัย  ไมนอยกวารอยละ 80 
  (5)  เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาขาดสารอาหาร โดยใชเกณฑน้ําหนักตอ
สวนสูงไมเกินรอยละ 8 
  (6)  เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขาดสารอาหารโดยใชเกณฑสวนสูงตออายุ     
ไมเกินรอยละ 5 
  (7)  เด็กอายุ 7-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ รอยละ 100 
  (8) เด็กและเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 12 ป อยางนอยตั้งแต
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  (9)  อัตราสวนของเด็กและเยาวชนเกี่ยวของกับสารเสพติดและการประพฤติตน  
ไมเหมาะสม ลดลงอยางตอเนื่อง 
  (10) เยาวชนมีสถานภาพการทํางานและ/หรือประกอบธุรกิจสวนตัวมากกวารอยละ 7  
  (11) เพิ่มจํานวนและกระจายโอกาสการมีสวนรวมและกิจกรรมที่มุงเนนการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในรูปแบบตางๆ โดยครอบคลุมทั้งดานตัวเด็กเอง 
ครอบครัวและชุมชน 
  (12) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ไมนอยกวารอยละ 20 ของ 
งบประมาณแผนดิน 
 1.5.5 นโยบายพัฒนาคนและสังคมของรัฐบาล พ.ศ.2548  
         รัฐบาลโดย ฯพณฯ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร จะสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอด
ชีวิตโดยพัฒนาคนใหมีความรูและจริยธรรม เร่ิมตั้งแตเด็กแรกเกิดโดยจะใหความสําคัญกับการ
สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ครอบครัวที่อบอุน และสถานศึกษาที่ดูแลเด็กอยางใกลชิด  
ปลูกฝงความรูที่ทันตอโลกในยุคปจจุบันและการเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย สรางความเขาใจ
แกพอแมผูปกครองเกี่ยวกับวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองดวยหนวยบริการเคลื่อนที่เขาถึงตัวซ่ึงเรียกวา 
“คาราวานเสริมสรางเด็ก” นอกจากนี้รัฐบาลจะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียน
การสอนทุกรูปแบบที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงคุณคา
และเอกลักษณของทองถ่ินตน การพัฒนาการเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ในชวงวัยทํางานอยางเปนระบบ  
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  รัฐบาลจะสงเสริมนิสัยรักการอาน เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู 
โดยเนนกระบวนการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เยาวชนทุกคนจะไดรับโอกาสทางการศึกษา      
อยางนอย 12 ป ใหทุนกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน
ตั้งแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงอุดมศึกษา รัฐบาลจะใหการสงเสริมบทบาทของ
คณะสงฆ วงการศาสนา การจัดใหมีสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบรมเย็นของจิตใจ การ
สนับสนุนความรวมมือกันระหวางบานและโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และสนับสนุนให
ส่ือมวลชนมีบทบาทในเรื่องเหลานี้มากขึ้น 
  รัฐบาลจะรวมมือกับทุกฝายสรางแหลงบริการองคความรูทั่วภูมิภาคของประเทศ
ใหสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน เชน ระบบหองสมุดสมัยใหม อุทยานการเรียนรู  
ศูนยการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน รวมทั้งดําเนินการเชื่อมเครือขาย
ความรูของทุกโรงเรียนเขาสู เครือขายอินเตอรเน็ต รวมทั้งผลักดันใหเยาวชนตระหนักใน
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสนับสนุนผูมีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา และสนับสนุนใหสรางเครือขาย
โรงเรียน โดยสนับสนุนใหโรงเรียนที่มีช่ือเสียงเปนพี่เล้ียงใหแกโรงเรียนในพื้นที่ตางๆ ที่มีความ
ตองการรวมสรางคุณภาพการศึกษา รวมทั้งจัดตั้งเขตปลอดอบายมุขรอบสถานศึกษาโดยผลักดัน
กฎหมายและมาตรการตาง ๆ ใหเยาวชนอยูหางไกลจากอบายมุขทั้งปวง 
 1.5.6    นโยบายทางดานวัฒนธรรม 
       รัฐบาลจะสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการเรียนรูที่ถูกตอง รักชาติในทางที่ถูกตอง     
มีคุณธรรมและเขาใจถึงคุณคา ซาบซึ้งในศิลปะ โดยการจัดหาพื้นที่ถาวรทางศิลปะประเภทตางๆ 
ใหเด็กและเยาวชนไดเขามาทํากิจกรรม และเปนเวทีพบปะศิลปน พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุนให
ทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษหรือสอแววทางศิลปะ สงเสริมใหมีการ
ประกวด แขงขันผลงานศิลปะหลากหลายประเภท ตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับนานาชาติ และ
จัดหาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม อันเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเรียนรูศิลปะอยาง
สรางสรรค 
  รัฐบาลจะสงเสริมการกีฬาเพื่อใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ 
สามารถนําชื่อเสียงมาสูประเทศ อีกทั้งสรางนิสัยรักกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพื่อ
หลีกเลี่ยงอบายมุข ทั้งปวง และเปนการเสริมสรางสุขภาพอนามัยที่ดี 
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บทที่  2 
คุณลักษณะและตัวช้ีวัดตอปญหาเด็กและเยาวชนไทย 

 
2.1   คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทย    
 2.1.1  คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21   
  ประเทศไทยนั้นเปนสังคมเปด มีอิสระ เสรีภาพ การเรียนรูกวางไกล เปนแหลงรวม
ของวัฒนธรรมที่หลากหลายและแตกตาง คนไทยมีระบบคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาพุทธ    
เปนแกนสารที่ยึดถือมาโดยตลอด  ประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนานกวา 700 ป มีเอกลักษณ
ทั้งในเชิงภาษาไทย การแตงกาย อาหารประจําชาติ วัฒนธรรมที่ละเอียดออน สวยงาม และประณีต  
ทามกลางกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตนในชวง 30 ปเศษที่ผานมาสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และคอนขางมาก การพบปะผูคนในเชิงสากลนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การยางเขาสูศตวรรษที่ 21 ที่เปนโลกสมัยใหม การปรับตัวเองใหเขมแข็ง รูเทาทัน และอยูรอดใน
ประชาคมโลกจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด การทราบแนวโนมที่กําลังจะเกิดขึ้น คุณภาพ
และคุณลักษณะประชากรของแตละประเทศ ความรูสึกนึกคิด คานิยมรวมของประชากรทั้งโลก  
คืออะไร ความเดนเฉพาะ ความเปนเอกลักษณที่ผสมกลมกลืนของเด็กไทยอยางเหมาะสม ไดสัดสวน
และครบถวนมีอะไรบาง ครอบครัว ชุมชน ศาสนา ระบบการศึกษา ส่ือมวลชน จะเขามามีบทบาท
ในการสรางความเปนพลเมืองไทยที่พึงประสงคในอุดมการณของรัฐ ปรัชญาของคนในชาติ     
การปฏิบัติที่มีเปาหมายตรงกัน 
 2.1.2   คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีพึงประสงค 
  1)  ยิ้มอยางไทย มีน้ําใจ ใฝสันติ รักความยุติธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตเอื้อเฟอ 
เผ่ือแผ เปนมิตรกับทุกคน รักธรรมชาติ 
  2) มีความมั่นใจในตนเองแบบสากลแตมีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนแบบ
วัฒนธรรมไทย 
  3) ใฝศึกษาหาความรู มีความสามารถในการใชทักษะภาษาอังกฤษ ภาษา 
คอมพิวเตอร และวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Global Literacy) 
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  4) รูจักสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบ จิตสํานึกสาธารณะในการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  5) ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การรูจักพึ่งตนเองได  
  6) การเปนผูมีความอดทน สูงาน รูจักประหยัด อดออม มีทักษะการจัดการและ
การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ   
  7) การรูจักคุณคาของตนเอง ยอมรับในความแตกตางแหงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืนและเกิดประโยชนสุขแกทุกฝาย 
  8) การเปนคนเกง ดี มีความสุข รูจักการปรับตัวเองในกระแสโลกาภิวัตนได
อยางสมดุล แยบยล และรูเทาทัน 
  9) การมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได มีภูมิตานทานของจิตใจ
ที่เขมแข็งจนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายตางๆ ที่กระตุนยั่วยุใหหลงผิดได 
  10) มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย การดํารงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณของตนเองได 
 2.1.3 คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พงึประสงคของรัฐบาล 
  เพื่อใหเด็กและเยาวชนในชวงอายุไมเกิน 25 ป ไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รัฐบาลภายใต
การนําของ ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร จึงกําหนดคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงคไว ดังนี้ 

1) มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมใิจในความเปนไทย และทักษะในอาชีพ
และการดํารงชีวิต รูจักเคารพสิทธิของผูอ่ืน 

2) มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรง และรูจักปองกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด 
3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ จริยธรรม คุณธรรม และมีพฤติกรรมดานความรับผิดชอบ

ตามวัย 
4) มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักดิ์ศรี และมีความภาคภูมิใจในการทํางานที่สุจริต 
5) รูจักคิดอยางมีเหตุผลรอบดาน และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
6) รูจักชวยเหลือผูดอยโอกาสและมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ 
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2.2   หลักการเรียนรูและพัฒนาการเด็กแตละวัย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) มุงพัฒนาคุณภาพ

คนและการคุมครองทางสังคมเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันดวยระบบพื้นที่ ภารกิจและการมีสวนรวม   
การพัฒนาเด็กและเยาวชนยังคงยึดหลักการพัฒนาในลักษณะองครวมแบบบูรณาการและปรับ      
ยุทธศาสตรใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กและเยาวชนในแตละวัย และสอดคลองกับทิศทาง
ของการพัฒนาประเทศรวมทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร คือ 

2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเด็ก อายุต่าํกวา 5 ป 
เพื่อใหเด็กมีชีวิตอยูรอดในครอบครัวที่อบอุนและไดรับการอบรมสั่งสอนเพื่อ

เตรียมความพรอมเขาสูสังคมอยางมั่นคง ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 
1) รณรงคใหบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรดวยการใหความรัก สนับสนุน ควบคุมและ

ใชเหตุผลอยางสม่ําเสมอ 
2) สรางความเขาใจใหบิดา/มารดาเห็นคุณคาของการเปนตนแบบ เสริมสราง

ลักษณะนิสัยความรับผิดชอบ และการมีวินัย 
3) สงเสริมการใชบัตรสุขภาพเด็กและใหบริการสุขภาพอนามัย การควบคุม

โรคและการปองกันทั้งโรคติดตอ และไมติดตอ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางมีคุณภาพ 
4) กําหนดมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐาน

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาของเด็ก 
5) ฝกอบรมบุคลากร/อาสาสมัครในชุมชน/ผู เ ล้ียงเด็กปฐมวัยใหมีความรู

เกี่ยวกับการดูแลเด็ก  ดานสุขอนามัย การพัฒนาอารมณ การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก  และการให
คําปรึกษาครอบครัว 

6) เผยแพรความรูการปองกัน และรักษาสุขภาพแกบิดามารดาและผูดูแลเด็ก 
2.2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเด็ก อายุ 6-14 ป 

  เพื่อใหเด็กไดรับการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาความสามารถและทักษะในการ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืน  ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 
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1) สรางความเขาใจใหบิดา/มารดาเห็นคุณคาของการศึกษา การเปนตนแบบ   
ในการมีความรับผิดชอบ การมีวินัย การควบคุมอารมณ และรูจักชมเชยบุตรเมื่อเรียนรูที่จะชวยเหลือ
หรือเอื้อเฟอตอผูอ่ืน 

2) สงเสริมและสนับสนุนใหบิดา/มารดา ครู ส่ือมวลชน รับผิดชอบในการ
เสริมสรางประสบการณที่หลากหลายเพื่อพัฒนาเจตคติ รวมทั้งสงเสริมใหเด็กใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม กีฬาและนันทนาการ 

3) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเกิดการเรียนรูที่จะแสวงหาขอมูลในการ
ตัดสินใจดวยตนเอง และมีทักษะชีวิตดวยวิธีการศึกษาในทุกรูปแบบ 

4) สรางแนวคิดที่มีอิทธิพลตอจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก ใหเกิดความ
สอดคลองกันระหวางบานและโรงเรียน 

5) สรางแนวคิดใหชุมชน/โรงเรียน และเด็กมีความคิดเรื่องการรักษาสุขภาพวา
มิใชเปนเรื่องสวนบุคคล หากเปนเรื่องที่ชุมชนตองรวมรับผิดชอบ 

6) สนับสนุนใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสุขภาพในชุมชนทั้งสุขภาพอนามัยและ
การพัฒนาจิตใจโดยใหความสําคัญกับการปองกันโรค และรักการออกกําลังกาย 

7) สนับสนุนใหเด็กทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ เพื่อสรางวินัยในตนเองและ
พัฒนาบุคลิกภาพประชาธิปไตย 

8) สงเสริมใหมีการสรางโลกทัศนเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ ตลอดจนรูกฎหมาย
พื้นฐานเพื่อคุมครองสิทธิของตนเอง 

2.2.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาเยาวชน อายุ 15-25 ป  
เพื่อใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญอยางมีคุณภาพ พึ่งตนเองได และมีสวนรวม     

ในการชวยเหลือผูดอยโอกาส และพัฒนากิจการของชุมชน จนเปนที่ยอมรับจากผูอ่ืนและสังคม 
ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 

1) ใหความสําคัญกับการเปนตนแบบของบิดามารดาและผูนําทางความคิดที่
เหมาะสมกับเยาวชน รวมทั้งขยายบริการแนะแนว และใหคําปรึกษาแกครอบครัวอยางมีคุณภาพ 

2) ใหความรูเร่ืองอนามัยเจริญพันธุแกเยาวชนเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับเพศศึกษา อนามัยวัยรุนและครอบครัวศึกษา 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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3) จัดบริการสุขภาพและมีระบบรายงานสุขภาพเพื่อประโยชนในการรับ
บริการอยางตอเนื่อง 

4) สนับสนุนใหโรงเรียนเปนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพชุมชน ทั้งดานรางกาย  
จิตใจและโรคที่เกิดจากภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนศูนยปองกัน
ปญหาและปรับพฤติกรรมของเยาวชน 

5) สรางความเขาใจใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการ
ปองกันโรคและรักการออกกําลังกายอยางถูกวิธีเปนประจํา 

6) สนับสนุนใหเยาวชนทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ เพื่อรูจักคิดและใชเหตุผล  มี
ความรับผิดชอบ พูดแสดงความเห็นและรับฟงผูอ่ืนมีการควบคุมอารมณและพัฒนาบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย 

7) สนับสนุนใหชุมชน องคกรระดับทองถ่ินและระดับชาติ เปดโอกาสให
เยาวชนไดเรียนรูจากการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น  กําหนดความตองการในกิจกรรมของ
สังคม และรับผิดชอบตอการตัดสินใจในกิจกรรมที่เยาวชนมีสวนรวม 

8) สงเสริมและสนับสนุนให เยาวชนเปนอาสาสมัครในกิจกรรมที่ เปน
ประโยชนตอชุมชนและสังคม 

9) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรเพื่อปองกันผลกระทบตาง ๆ ที่จะเกิดกับ
เยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวมของเยาวชนในทุกระดับ 

10) สรางคานิยมการบริหารจัดการเบื้องตนและคุณคาในการประกอบอาชีพ
อิสระ และสนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่อยูในระบบการศึกษาใหสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนและสถานศึกษาจัดการฝกอาชีพสําหรับเตรียมเยาวชนเขาสูการ
ประกอบอาชีพดวยความภาคภูมิใจ  

2.2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กกลุมพิเศษ  
ประกอบดวย กลุมเด็กในภาวะยากลําบาก และกลุมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
1) กลุมเด็กในภาวะยากลําบาก 

   เนื่องจากยังไมมีการสํารวจขอมูลกลุมประชากรในระดับชาติ จึงเรงรัดให
เด็กกลุมนี้สมควรไดรับความชวยเหลือจากสังคมเปนพิเศษอยางมาก ประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 

(1) คนหาและสํารวจขอมูลกลุมประชากรระดับชาติ 
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(2) สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในการเฝาระวังปญหาของ
เด็กและมีจิตสํานึกในการชวยเหลือและคุมครองเด็ก 

(3) สนับสนุนการมีเครือขายชวยเหลือฉุกเฉินในชุมชน 
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการชวยเหลือ และคุมครอง เพื่อใหเด็กเขาถึง

บริการในการปองกัน บําบัด ฟนฟู และพัฒนาอยางสะดวกในลักษณะสหวิชาชีพและใหบริการใน
เชิงรุก 

(5) สงเสริมใหสถานศึกษามีเครือขายกับหนวยงานที่ใหบริการทางดาน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อปองกันและชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงไดทันทวงที 

(6) เผยแพรขาวสารและใหบริการเกี่ยวกับปญหาสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต 
(7) รวมทั้งปญหาเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงตามวัยชวงอายุตาง ๆ ใหมวลชนทราบ

เปนระยะเพื่อรวมกันชวยเหลือและแกไขปญหา 
(8) ตรวจสอบ ติดตามและปรับปรุงกลไกดานกฎหมายใหสามารถคุมครอง

เด็กไดทันกับปญหาที่เกิดขึ้น 
2) กลุมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

เพื่อแสวงหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษในแตละดานและพัฒนาใหเต็มตาม 
ศักยภาพ  รวมทั้งใหมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซ่ึงประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 

(1) แสวงหาและสรางระบบคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหชัดเจน
ตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาใหเตม็ตามศักยภาพ 

(2) สงเสริมและสนับสนุนใหบดิา/มารดา และครูไดมีความรู ความเขาใจ
และใหความรวมมือในการคนหา พัฒนา และติดตามผลความกาวหนาของเด็ก 

(3) สรางองคความรูเร่ืองวิธีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 

(4) สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาศาสตร คณิตศาสตร
ในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งในระดับชุมชน ระดับชาติ  และนานาชาติ 

(5) จัดบริการและสวัสดิการเฉพาะสําหรับเด็กที่ผานการคัดกรองเปนเด็กที่
มีความสามารถพิเศษและมกีารพิจารณางบประมาณในการจัดบริการระหวางบิดา/มารดาหรือผูใช
อํานาจปกครอง และรัฐอยางเปนธรรม 
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(6) สนับสนุนการมีสวนรวมจากภาคธุรกิจเอกชน และองคกรประชาชน
ในการจัดบริการเสริมสรางประสบการณทางดานตาง ๆ รวมทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แกเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

(7) สนับสนุนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและการเห็นประโยชน
สวนรวมแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

(8) เผยแพรขาวสารที่เกี่ยวกับความสําเร็จ และที่เกิดประโยชนจากการทํา
กิจกรรมของเด็กใหมวลชนไดรับรู และชื่นชม 

2.3   ตัวชี้วัดสําคัญตอปญหาเด็กและเยาวชนไทยในสังคมไทย 
 2.3.1   น้ําตาลในนมและขนมเด็ก เร่ืองไมเล็กในสังคมไทย 
   เด็กเล็กเปนกลุมผูบริโภคที่ ช่ืนชอบขนมขบเคี้ยวที่มีแปงและน้ําตาลเปน
สวนประกอบหลักสงผลใหเด็กวัยเรียนมีแนวโนมเปนโรคอวนมากขึ้น โดยพบวาเกือบ 1 ใน 5 
ของเด็กชั้นประถมศึกษาเปนโรคอวนและสวนใหญมีความดันโลหิตผิดปกติ พอแมผูปกครองจึง
ควรหันมาใสใจพฤติกรรมการบริโภคของเด็กอยางจริงจังกอนที่จะสายเกินไป  
  ขอมูลภาพกวางจากการสัมมนาระดับชาติ “เด็กไทยรูทัน” ระบุวาเด็กและเยาวชน 
อายุ 5 -24 ป ประมาณ 21 ลานคน มีเงินไปโรงเรียนปละ 354,911 ลานบาท ใชจายเรื่องขนมขบเคี้ยว
ทั้งปรวม 161,580  ลานบาท นั่นคือเทากับรอยละ 15.7  ของเงินงบประมาณแผนดินป 2547 
  ถามองลงไปในระดับครัวเรือน ประมาณ 2 ใน 3 ของจํานวนครัวเรือนใน
สังคมไทยทั้งหมด 16,470,000 ครัวเรือน มีหนี้สินรุงรัง โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอครัวเรือนอยูที่ 
13,736 บาท แตจายคาขนมใหลูกเฉลี่ยคนละ 3,024 บาทตอป เงินจํานวนมากที่หมดไปกับการ    
ซ้ือขนม คือแมเหล็กสําคัญที่ทําใหผูผลิตหลายรายกระโดดเขารวมแยงชิงสวนแบงทางการตลาด
ของขนมเด็ก 
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 2.3.2 โรคอวนและน้ําตาล ปญหาใหญของเด็กในยุคนี ้

องคการอนามัยโลกประกาศให  “โรคอวน”  เปนปญหาสาธารณสุขของโลก จาก
สถิติประชากรทั่วโลกในป 2546 ประมาณ 6,300 ลานคน พบวามีผูปวยเปนโรคอวน 1,000 ลานคน 
และในจํานวนนี้เปนเด็กถึง 22 ลานคน ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสิงคโปรได
ประกาศสงครามกับโรคอวน เพราะเห็นพองกันวาเด็กที่มี “โภชนาการเกิน” หรือ “กินจนอวน”  จะ
เกิดปญหาดานสติปญญา ผลการวิจัยของสิงคโปร พบวา เด็กที่สอบไดเกรดต่ํามักเปนเด็กที่มีน้ําหนัก
ตัวเกินเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  ปจจุบันประมาณรอยละ 20 ของเด็กอายุประมาณ 10 ป ใน
กรุงเทพฯ เปนโรคอวน เด็กกลุมนี้สวนใหญจะชอบอาหารกินดวนที่เรียกวา “ฟาสตฟูด” ทําใหเด็ก
ตองเผชิญปญหาโรคอวน และมีแนวโนมเปนโรคเบาหวานตั้งแตอายุยังนอย 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1.1  การบริโภคขนมของเด็กไทย ป 2546 
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 2.3.3   1 ใน 2 ของการตายในวัยรุนหญิงและชายมีสาเหตุจากโรคเอดสและอุบัติเหตุ
จราจร 
  แมการเสียชีวิตดวยโรคเอดสในวัยรุนจะมีแนวโนมลดลงทั้งหญิงและชาย ส่ิงที่นา
จับตามองในขณะนี้คือ พฤติกรรมทางเพศของวัยรุนในปจจุบันจะมีผลตอปญหาเอดสอยางไร 
  ทุกวันนี้ตองยอมรับวาวัยรุนมองเรื่องการมีเพศสัมพันธเปนเรื่องปกติ ในแตละวัน 
บทสนทนาของวัยรุนจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลในกลุมเพื่อนวาใครไปทําอะไร ที่ไหน กับใคร        
ใครรักใครชอบใคร วัยรุนชายเพียง 1 ใน 4 เทานั้นที่ซ้ือบริการทางเพศ แตเพศสัมพันธที่ไมเกี่ยวของ
กับการซื้อขายอยางตรงไปตรงมากลับกลายเปนเรื่องทาทายของวัยรุนในปจจุบัน 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงโรคอวนในเด็กวัยเรียน (ป.1-6) ป 2545-2546
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แผนภูมิ 1.2  แสดงโรคอวนในเด็กวัยเรียน (ป. 1-6) ป 2545-2546 

        อวนและเริ่มอวน 
        ทวม 

รอยละ 
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การซ้ือบริการางเพศของชายอายุ 20 - 24 ป 
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  โดยวัยรุนชายเกือบคร่ึงมีความเห็นวายอมรับใหผูหญิงโสดมีเพศสัมพันธได และ
มากกวา 1 ใน 4  ยังยอมรับเรื่องการอยูดวยกันกอนแตงงานมากขึ้น เร่ืองที่นาหวงใย คือ ประมาณ 1 
ใน 5 ของวัยรุนชายและหญิงอายุ 15-19 ป มีอัตราการใชถุงยางอนามัยอยูในระดับต่ํามาก คําถาม
สําคัญ คือ จะมั่นใจไดอยางไรวา โรคเอดสจะไมแพรระบาดในวัยรุนทั้งหญิงและชายในเร็วๆ วันนี้ 
  เมาแลวขับ ไมคาดเข็มขดันิรภัย ไมสวมหมวกกันน็อค ยงัเปนปญหาสําคัญของ
อุบัติเหตุจราจร โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน 
  วัยรุนหกหมื่นคนยังเมาแลวขับเปนประจํา วัยรุนชายที่ไมเคยใชเข็มขัดนิรภัยมี
มากขึ้นกวาปที่ผานมา  และ 1 ใน 5 ของวัยรุนชายยังไมใสหมวกกันน็อค ทําใหวัยรุนยังคงเปนกลุม
ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดตอการเกิดอุบัติเหตุจราจรบอยครั้งที่การขับขี่รถซ่ิงแขงกันบนถนน
สาธารณะของกลุมวัยรุนนําไปสูความสูญเสียของบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ความคึกคะนอง การแขงขัน
ที่ทาทาย ตลอดจนความมึนเมา ควบคุมสติไมไดขณะขับขี่ ลวนเปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสูการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควร บาดเจ็บหรือพิการของวัยรุนทั้งสิ้น การใชกฎหมายที่เขมงวดอยางเดียว   
อาจไมเพียงพอและกลับกลายเปนสิ่งทาทายสําหรับวัยรุน การรณรงคสรางจิตสํานึกและใหความรู
ดานการจราจรแกกลุมวัยรุนจึงเปนสิ่งที่ควรไดรับความสนใจอยางเรงดวน 
 
 
 

แผนภูมิ 1.3  การซื้อบริการทางเพศของชายอายุ  20-24 ป 
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 2.3.4 สังคมไทยกับภัยขมขืน 
  ในป 2547 ปญหาภัยทางเพศทวีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นมากจนคุกคามสวัสดิภาพ
ของผูคนในสังคม ซ่ึงเปนปญหาที่ทุกฝายควรหาทางออกรวมกัน แตกลับไมมีหนวยงานใดรับเปน
ผูรับผิดชอบโดยตรงอยางจริงจัง อีกทั้งยังไมมีนโยบายใดที่สามารถสรางความมั่นใจไดวา ผูหญิง
ทุกคนไมวาจะเปนเด็ก คนพิการ หรือคนชรา จะมีพื้นที่ปลอดภัยเพียงพอท่ีจะเรียกไดวา “เขตปลอด
ขมขืน” 
 

 

 

อายุของผูเกิดอุบัติเหตุจราจรรุนแรง

อายุ 0-14 ป, 
11.30%

อายุ 15-24 ป,
 43.50%

อายุ 25-59 ป,
 42.20%

อายุ 60 ปข้ึน
ไป, 3.00%

วัยรุน (อายุ 15-24 ป) ท่ีขับขี่รถยนตเม่ือดื่มสุรา

ไมขับข่ีเมื่อด่ืม 
(5.6 แสนคน) 

46%

บางคร้ัง
 (6 แสนคน) 

49%

เปนประจํา 
(6 หมื่นคน)

5%

 

แผนภูมิ 1.4  อายุของผูเกิดอุบัติเหตุจราจรรุนแรง 

แผนภูมิ 1.5  วัยรุน (อายุ 15-24 ป) ท่ีขับขี่รถยนตเม่ือดื่มสุรา 
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ตาราง 1.1 จํานวนคดขีมขืนกระทําชําเราและฆาขมขืน ตัง้แตป 2540-2547 

ป รับแจง จับได % จับได 
2540 3,741 2,576 68.9 
2541 3,540 2,391 67.5 
2542 4,005 2,532 63.2 
2543 4,053 2,640 65.1 
2544 3,857 2,544 66.0 
2545 4,445 2,556 57.5 
2546 4,818 1,707 35.4 
2547 5,052 1,861 36.8 

 ที่มา : โครงการสุขภาพคนไทย, 2548.คํานวณจากสถิติคดีขมขืน กระทําชําเรา และ      
  ฆาขมขืนของศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ www.police.go.th/pisc 
 
  ดัชนีที่ช้ีวัดถึงสถานการณภัยทางเพศของผูหญิงไทยมีมากขึ้นกวาปกอนๆ มาก  
อยางนาตกใจ ที่นาสนใจมากที่สุด คือ ในชวงระหวางป 2544 - 2547 จํานวนคดีความผิดทางเพศ
จากสถานพินิจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศสูงขึ้นโดยตลอด จากจํานวนคดีรวม 1,735 คดี ในป 2546  
เพิ่มเปน  2,417  คดี  ในป 2547 หากพิจารณาเฉพาะคดีขมขืนในรอบปนี้พบวา เหตุการณขมขืน   
ไดพุงสูงขึ้นถึง 942 คดี มากกวาป 2546 ถึง 312 คดี หรือในแตละวันมีผูตกเปนเหยื่อจากเหตุการณ
ขมขืนโดยเด็กและเยาวชนสูงถึงวันละ 2.6 ราย 
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 2.3.5   สื่อลามกกับเรื่องเซ็กสของวัยรุน 
    ในขณะที่ป 2547 เปนปที่ขาวและคดีภัยทางเพศในสังคมไทยพุงขึ้นสูงอยางนาตกใจ
ในปเดียวกันนี้เองก็เกิดกรณีส่ือลามกหลากหลายรูปแบบถูกนําเสนอตอสาธารณะทั้งในแงความ
เปนหวงตอสถานการณ เชน เร่ืองโทรศัพทมือถือที่สามารถใชเปนเครื่องมือรับสงรูปลามก เพลงที่มี
เนื้อหาลามก การตูนลามก และเว็บไซตลามก และในแงความแพรหลายเขาถึงไดงาย ๆ ของส่ือลามก 
ยุคดั้งเดิม คือ หนังสือปกขาว ยุคสมัยใหมก็คือวีดีโอลามกและหนังแผนลามก โดยยังไมนับรวมการ
ตีพิมพรูปลามก เปลือยในนิตยสารและหนังสือพิมพรายวันที่ทําประจํากันอยูแลว 
  ทั้งหมดนี้ลวนทําใหประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงเรื่องราวลามก           
จนกลายเปนความเคยชิน แตผลกระทบที่ขยายวงกวางมาตลอดป 2547 คงปฏิเสธไดยากวา 
พฤติกรรมเลียนแบบที่กลายมาเปนอาชญากรรมทางเพศนั้น สวนหนึ่งเปนผลพวงจากการขาดการ
ควบคุมสื่อลามกอนาจารตางๆ และเปนที่นาหวั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพบวาผูตกอยูในอิทธิพลส่ือลามก
รุนแรง คือ เด็กๆ ที่ยังขาดวิจารณญาณ จนกลายเปนทั้งผูตองหาและผูถูกกระทําในเวลาเดียวกัน  
  นายแพทย ม.ล.สมชาย จักรพันธุ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบายสาเหตุของปญหา
วัยรุนวา วิกฤตวัยรุนสวนหนึ่งมาจาก “ส่ือ” ที่ทําใหการรับรูของวัยรุนกวางไกลขึ้น แต “เซ็กส” 
เร่ืองเดียวก็นําเสนอกันแบบพิสดาร ซีดีขายกันเกลื่อนเมือง หาซื้องาย สะทอนใหเห็นวาโอกาสใน
การเขาถึงสื่อลามกของวัยรุนสมัยนี้ทําไดงาย 

แผนภูมิ 1.6  จํานวนคดีความผิดทางเพศซึ่งกระทําโดยเยาวชน ป 2544 - 2547 
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 2.3.6 ความรุนแรงในวัยรุน อันธพาลหรือคึกคะนอง ผดิพลั้งหรือตั้งใจ 
         สํานักวิจัยเอแบคโพลลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ความรุนแรงในวัยรุนเรื่อง “การสํารวจความเสี่ยงในการใชความรุนแรงแกปญหาของนักเรียนชาย”          
         กรณีศึกษา : นักเรียนชายระดับมัธยมปลายและสายอาชีวะในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ในป 2546 พบวา ปจจัยดานสื่อที่มีอิทธิพลตอการใชความรุนแรงของวัยรุน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1.2  ประเภทของสือ่ท่ีมีอิทธิพลตอการใชความรุนแรงของวัยรุน 

ลําดับท่ี ประเภทของสือ่ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) รอยละ 
1 ภาพยนตร 57.9 
2 การชักจูงและสนับสนุนจากเพื่อน 56.3 
3 ขาวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสื่อตางๆ 43.8 
4 เกมสตู / เกมสคอมพิวเตอร 32.4 
5 อินเตอรเน็ต 30.8 
6 รายการทีว ี 27.2 
7 อ่ืน ๆ อาทิ หนงัสือนิยาย / การตูน เปนตน 23.4 

 ที่มา : สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.abac-ksc.poll.th.org  

  อีกหนึ่งงานวิจัยซ่ึงแสดงใหเห็นวาสังคมไทยกําลังเผชิญกับภาวะที่นาตกใจ คือ 
ผลวิจัยของสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ที่ช้ีวานักเรียนตีกันมีเฉพาะเด็กไทยชาติเดียว 
และการตีกันเปนรูปแบบหนึ่งของการตอตานสังคมของกลุมเยาวชน ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ระบุวา
ในชวง 10 ปที่ผานมา ปญหาวัยรุนยกพวกตีกันจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการแขงขันกีฬา แตปจจุบัน
สาเหตุการวิวาทกันเกิดจากการเที่ยวเตรหาความสําราญ เชน การชมคอนเสิรต งานตามโรงเรียนและ
หางสรรพสินคา จากการสํารวจพบวาการยกพวกตีกันในที่สาธารณะ คิดเปนรอยละ 78 สวนงานกีฬา
ซ่ึงเคยเปนชนวนใหเกิดการวิวาทมีเพียง รอยละ 16 เทานั้น 
  จากผลการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศชี้ชัดวา ความรุนแรงที่ เกิดขึ้น        
ในครอบครัวหรือที่พบเห็นในชุมชน  ทําใหเด็กเกิดความคุนเคยกับความรุนแรง ซ่ึงสงผลให
กลายเปนผูกอความรุนแรงไดในทายที่สุด นั่นคือการซึมซับวัฒนธรรมความรุนแรง ไมวาจะจาก
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ในบาน ในชุมชน ในกลุมเพื่อน หรือส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะภาพยนตรและโทรทัศน หรือจากสังคม
วงกวางที่นิยมใชความรุนแรงแกไขปญหา  ทั้งหมดนี้คือปจจัยที่กระตุนใหเกิดการกอความรุนแรง
สืบเนื่องตอๆ ไปได 
    2.3.7 เด็กไทยในกับดักอบายมุขท่ีถูกกฎหมาย เท่ียวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหลา 
        ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ในป 2547 พบวา จําแนกเยาวชนอายุ 
15-24 ปที่ดื่มแอลกอฮอลมี 3.78 ลานคน แตขอมูลที่นาตกใจ คือ ในระยะเวลา 7 ป (พ.ศ.2539-
2546) จํานวนวัยรุนหญิงอายุ 15-19 ป ที่ดื่มแอลกอฮอลมีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบ 6 เทาจากเดิมเพียง
รอยละ 1 กลายเปนรอยละ 5.6 สวนการสูบบุหร่ีนั้น ป 2547 มีผูสูบบุหร่ีเปนประจําประมาณ       
9.6 ลานคน และสูบไมประจํา 1.7 ลานคน รวมผูสูบบุหร่ี 11.3 ลานคน ในจํานวนนี้เปนเยาวชนอายุ 
15-24 ป 1.26 ลานคน  
           เดือนกุมภาพันธ 2548 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายงานถึงผลการสํารวจ
พฤติกรรมการดื่มสุราของเยาวชนไทยอายุ 15-19 ป พบวา รอยละ 45 ดื่มเหลาเปนประจํา โดยสวนใหญ
ดื่มครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป และอายุที่เร่ิมดื่มนอยที่สุด คือ 3 ขวบ โดยพอแมใหลองดื่ม ทั้งนี้แรงจูงใจ
สําคัญที่ดื่มครั้งแรกคือความอยากลอง ที่นาสนใจ คือ สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดื่มอยางสูง
คือ การเขาถึงแหลงซื้อขายสุราในชุมชน 
  ขอสรุปของการจัดสัมมนา “เด็กไทยในมิติวัฒนธรรม” รวม 5 คร้ัง จากผลการ
สํารวจวิจัยหลายสํานัก ไดแก มูลนิธิเครือขายครอบครัว โครงการติดตามสถานการณเด็กและ
เยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และเอแบคโพลล ช้ีวา
เด็กไทยในปจจุบันกําลังใชชีวิตและเติบโตขึ้นอยางไมสนใจสังคมสวนรวม และมีแนวโนมที่จะติด
อบายมุขตาง ๆ สูง ดังนี้ 

1) แปลกแยกกับศาสนา คือ รอยละ 45 ไมนิยมทําบุญตักบาตร และรอยละ 65     
ไมเคยฟงพระเทศนเลย  

2) มองเรื่องความสัมพันธทางเพศในวัยเรียนวาเปนเรื่องปกติ โดยอายุเฉลี่ยของ
การมีเพศสัมพันธคร้ังแรกของเด็กไทยคือ 17 ป ในกลุมที่มีเพศสัมพันธ รอยละ 50 ยอมรับวาอยู
ดวยกันกอนแตงงาน  และรอยละ 40 เสพสื่อลามก 

3) ติดชีวิตเสพสุข คือ ชอบเดินหางสรรพสินคา และรอยละ 52 ชอบซ้ือและ
เปลี่ยนมือถือ 
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4) บางสวนติดการพนัน คือ ประมาณรอยละ 5 พนันบอลมากกวา 1-2 คร้ังตอ
สัปดาห 

5) อยูทามกลางวงลอมของสถานที่อโคจรทั้งสถานบันเทิง บริการอาบอบนวด และ
คาราโอเกะ 
 2.3.8 ยุคสังคมเส่ือมคนแหหนี “กรุงเทพฯ” 
  นายอําพน  กิตติอําพน   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.)  เปดเผยถึงภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกป 2548 วาเปนหวงการกระทําของเด็ก
และเยาวชนมาก เพราะจากคดีความผิดของเยาวชน 6,208 คดี ประกอบดวย ทรัพยสิน 2,559 คดี 
ชีวิต รางกายและทางเพศ 2,171 คดี และยาเสพติด 1,478 คดี พบวาเปนเด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุดรอยละ 44.30 เปนประถมศึกษารอยละ 32.0 โดยสาเหตุมาจากการ 
คบเพื่อนรอยละ 51.50 ความรูเทาไมถึงการณรอยละ 14.78 จึงเปนหนาที่ของพอแม ผูปกครองควร  
เอาใจใสดูแลอยางใกลชิด ทั้งในเรื่องของความประพฤติและการคบเพื่อน ขณะเดียวกัน ยังพบวา
เด็กอายุตั้งแต 6 ป จนถึงวัยรุน เร่ิมติดเกมสมากขึ้น จากขอมูลกระทรวงพาณิชยในป 2547 มี
ผูประกอบการเครื่องเลนเกมสในหางสรรพสินคา โรงภาพยนตร หรืออาคารพาณิชย ไดขอ
ใบอนุญาตถึง 2,562 ราย เพิ่มขึ้นจากป 2543 ประมาณ 8 เทา โดยบริเวณที่ตั้งตูมักอยูบริเวณที่มีไฟ
คอนขางสลัวเพื่อใหผูเลนเกมสเห็นภาพไดชัดเจน หรือมีแสงออกจากจอตามจังหวะ การเลนสราง
ความเราใจกับผูใชบริการ ในอนาคตจะมีผลตอระบบการมองเห็น และเปนอันตรายตอจอประสาท
รับภาพของเด็กได  รวมถึงกรณีที่มีเสียงดัง เชน เกมสรถแขง เกมสการตอสู ทําใหประสาทรับ
สัมผัสเสียงเสื่อมได 
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บทที่  3 
กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้สําคัญ 

 
 ในการจัดทําคูมือ “มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ไดมีการศึกษาวิจัย การพัฒนา
เกณฑมาตรฐาน ดัชนีบงชี้ใน 4  ประเด็นหลักที่สําคัญคือ 
 1) การบริหารจัดการ งบประมาณ การมีสวนรวม 

- วิสัยทัศน  พันธกิจ  นโยบาย  แผนดําเนินงาน  กิจกรรมที่มีตอเด็กและเยาวชน 
- สัดสวนงบประมาณ  การลงทุนในโครงการตาง ๆ  
- การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมภาคสังคม บริการสาธารณะ 
- การมีสวนรวม  ปญหาและสถานการณ  สิทธิเด็ก 

 2) สภาวะดานสุขภาพ ความแข็งแรง การออกกําลังกาย 
- โภชนาการ  สวนสูง  น้ําหนักของเด็ก 
-      การเลี้ยงดู  การรักษาพยาบาล 
-     ความเสี่ยง  อันตราย  การบาดเจ็บ 
-      สุขภาพจิต  การดูแลปกปองชีวิต 

 3) สภาวะดานการศึกษา 
-      ความพรอมของครูผูสอนตอจํานวนเด็ก จํานวนโรงเรียน 
-      การศึกษาตอ  การออกกลางคัน 
-      หองสมุด  แหลงเรียนรู  คอมพิวเตอร 
-      งบประมาณ  การลงทุนทางการศึกษา 

 4)  สภาวะดานสังคม 
-     การจดทะเบียน  การหยาราง   
-      การจัดระเบียบพื้นที่สําหรับเด็ก  สังคมกลุมเพื่อน 
-      ความผิดที่เกิดขึ้นทางเพศ  ยาเสพติด อบายมุขตาง ๆ  
-      เด็กกับความสัมพันธครอบครัว  การทิ้งทารก 
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 การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารและการบริการสาธารณะ
เพื่อเด็กและเยาวชนนอกจากจะมีนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร แผนแมบท แผน          
เชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการดําเนินการ งบประมาณ และอื่นๆ แลว กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้
สําคัญที่เกี่ยวของ  นับเปนอีกเรื่องหนึ่งที่ตองศึกษาเพื่อการกําหนดภารกิจ โครงการ  กิจกรรมตางๆ 
อยางมีหลักการและความนาจะเปน  ขอมูลตัวบงชี้จะชวยใหเกิดแนวทางของการประเมินผลเพื่อ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  
 สําหรับกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้เหลานี้ประมวลขึ้นมาจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับเด็กและเยาวชนโดยตรง ไมวาจะเปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันรามจิตติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กและผูที่มีความตองการพิเศษ 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หนวยงานเหลานี้ ไดนําเสนอกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้
ของเด็กและเยาวชนไวเปนจํานวนมากมีหลายเรื่องที่สอดคลอง สัมพันธกัน และนาจะเปนตัวแทน
ของมาตรฐานและตัวบงชี้ที่มีความถูกตองและนาเชื่อถือได  
 อยางไรก็ตามกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดขึ้นนี้เปนเพียงแนวทางเบื้องตนเพื่อ
เปรียบเทียบ  ศึกษาคนควา  และตรวจสอบประเมิน การปฏิบัติวาอยูในระดับใด ควรปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมดานใดบาง   การบรรลุสูความสําเร็จตามกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ตองอาศัยปจจัย
อะไรเขามาสนับสนุนสงเสริมจนบรรลุเปาหมายดังกลาว  เพื่อใหเห็นแนวทางและความเขาใจ
ตรงกันของทุกฝาย ตัวบงชี้จะแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ 
 1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน เปนกลุมตัวบงชี้ที่ทุกองคกรปกครองสวนทองถ่ินจาํเปนตองมี 
เปนกรอบสําคัญที่บงบอกถึงผลงานและความสําเร็จที่มีอยู 

2) ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา เปนกลุมตัวบงชี้ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทํา
เพิ่มเติมจากตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการความกาวหนา และเปลี่ยนแปลง    
มากขึ้นตามลําดับ 

 กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน แบงไดเปน 4 ดานดังนี้ 
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3.1   สภาวะตัวบงชี้ดานผูบริหารมี 4 มาตรฐาน ไดแก 
 3.1.1 มาตรฐานที่ 1  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดโครงสรางและการบริหารงาน
อยางเปนระบบแบบแผน ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบดวย  
  1) ตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน  3  ตัวบงชี้  คือ 

(1) มีคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มาจากตัวแทน    
ฝายตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรประชาชน ผูนําชุมชน และอื่นๆ 

(2) จัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ 10 ของงบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อรองรับนโยบาย โครงการและกิจกรรมของเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาและอนุมัติ
โครงการ/กิจกรรมทางดานสุขภาพอนามัย การศึกษาและดานสังคม ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
โครงการที่เด็กและเยาวชนนําเสนอ 

(3) มีระบบการบริการทั่วไปที่เด็กและเยาวชนพึงพอใจตอบริการที่ไดรับ    
ไมต่ํากวารอยละ 75 
  2) ตัวบงชี้ขัน้พฒันา  4  ตัวบงชี้  คือ  
   (1) มีบุคลากรที่ทํางานเต็มเวลารับผิดชอบในสวนของโครงงานและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนโดยตรงอยางนอย 1 คน 
   (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสราง
การบริหารงานเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งมีคําสั่งมอบหมายงานแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
   (3) มีความเขาใจตรงกันทุกระดับในเชิงนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ   
แผนแมบทเพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงได 
   (4) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การสรางแผน
ดําเนินการ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริงได การมีแผนงานปรากฏชัดเจน กรอบเวลา และมีตัวบงชี้ถึง
ความสําเร็จ ความกาวหนา ผลที่เกิดขึ้นไดโดย 
    - จัดหาคอมพิวเตอร เพื่อใชในการบริหารจัดการระบบขอมูล             
ใหทันสมัย จํานวน 3 - 5 เครื่อง   
    -     มีแผนภูมิแสดงสภาวะการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหว ตัวบงชี้
ทางดานอนามัย  การศึกษา  และสังคม ในรูปกราฟรอยละสถิติเปรียบเทียบ 
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    -     จัดทํารายงานประจําปเกีย่วกับเด็กและเยาวชนในพื้นที ่
    -    เชิญวทิยากรบรรยายแลกเปลี่ยนขอมูลความรูปญหาของเดก็และเยาวชน 
 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50 
(0-1 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ     
50-75 (2 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75 
ขึ้นไป (3 ขอ) 

 3.1.2 มาตรฐานที่ 2   องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารเชิงกลยุทธ ประกอบดวย 
  1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 2 ตัวบงชี ้คือ 
   (1) มีแผนแมบท แผนกลยุทธ แผนประจําป แผนปฏิบัติการประจําป       
ตัวบงชี้ความสําเร็จที่สอดคลองกับนโยบายและความตองการของประชาชนผูนําทองถ่ินและใน
กลุมของเด็กและเยาวชน   
   (2) มีการนําขอมูล  ตัวบงชี้ และผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน 
  2) ตัวบงชี้ขัน้พฒันา  3  ตัวบงชี้ คือ 
   (1) มีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และการ
ทันตอสถานการณและปญหาของเด็กและเยาวชน  โดย 
    - รณรงค ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร สถานการณและปญหา    
รวมสมัย 3 เดือนตอคร้ัง   
    -     การพบปะประชุมรวมกับตัวแทนเด็กและเยาวชน 6 เดือนตอคร้ัง 
   (2) การมีแผนที่ชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การกําหนดพื้นที่ในกิจกรรม
ตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ 20 ใหเด็กมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 
   (3) มีการจัดตั้งศูนยการติดตามชวยเหลือเด็กขัดสนยากจน ดอยโอกาส       
เด็กพิการ ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา ทุนสนับสนุน การฝกฝนอาชีพ หลักสูตรพิเศษตางๆ ไมต่ํากวา
รอยละ 60 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติรอยละ 50 ( 1 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 50    
ขึ้นไป ( 2 ขอ ) 

 3.1.3 มาตรฐานที่ 3   องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารโดยหลักการมีสวนรวม 
ประกอบดวย 
  1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน  2  ตัวบงชี้  คือ 
   (1) การมีประชาพิจารณนโยบายดานตางๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอคร้ังและนําผลการประชุมไปปฏิบัติ  
  2) ตัวบงชี้ขัน้พฒันา 2 ตัวบงชี้ คือ 
   (1) ผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ผูปกครอง เด็กและเยาวชนรวมกันจัดทําแผนแมบท แผนปฏิบัติการ แผนดําเนินงานประจําป 
   (2)  การมีตัวแทนของผูหญิง เยาวชนหญิงเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการ  
ชุดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนไมนอยกวารอยละ 30 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50 
 ( 0 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติรอยละ 50    
( 1 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 50 
ขึ้นไป ( 2 ขอ ) 
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 3.1.4 มาตรฐานที่  4 ดานการสงเสริมโครงการ กิจกรรม การแสดงออกของเด็กและ
เยาวชน ประกอบดวย 
  1) ตัวบงชีข้ั้นพื้นฐาน 3 ตัวบงชี ้ คือ 
   (1) มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหเด็กและเยาวชน
คนพบตนเอง ความถนัด และการแสดงออกที่สรางสรรค 
   (2 ) การสงเสริมใหมีการสืบทอด การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา และ
การละเลนไทย 
   (3) ใหเด็กมีสวนรวมประเมินผล สรุปรายงาน การอธิบายและระบุตัวบงชี้
ที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมในชุมชนใหดียิ่งขึ้น 
  2) ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 5 ตัวบงชี้ คือ 
   (1) ใหโอกาส ยอมรับความคิดเห็น สนับสนุน กระตุนใหเด็กและเยาวชน
รวมกลุมกันจัดตั้งศูนยเยาวชนขึ้น ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยตนเองโดยมีเจาหนาที่คอยใหการ
ชวยเหลือเปนที่ปรึกษา  และใหคําแนะอยางใกลชิด 

(2) เด็กและเยาวชนในชุมชนไมนอยกวารอยละ 50 ไดใชเวลาวางวันละ  
1-2  ช่ัวโมงเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดขึ้น  โดย 
    - มีศูนยกิจกรรมเด็กและเยาวชน  เนื้อที่ใชสอยอยางพอเพียงกับ
จํานวนเด็กและเยาวชน เชน หองกิจกรรมขนาดใหญใหมีเนื้อที่ใชสอยภายในอาคาร 1,000 ตารางเมตร 
มีหองประชุม   ศูนยขอมูลขาวสาร อุปกรณนันทนาการ ลานกีฬา เปนตน และตั้งอยูใกลชุมชน
สะอาด ปลอดภัยและมีอุปกรณพอเพียง   
    - กําหนดพื้นที่ในชุมชุมอยางนอย 1 แหง เพื่อใหเด็กไดใชเวลาวาง    
ในการเลนกีฬา พักผอนหยอนใจ ใหหางจากสถานบันเทิง ผับ คาราโอเกะ อยางนอย 300 - 500 เมตร   
   (3)   การใหขอมูลความรูเร่ืองสิทธิเด็ก กฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 การจัดประชุมรวมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ปละ 2 คร้ัง เพื่อประสานความคิด นโยบาย กิจกรรมและปญหาสถานการณรวมสมัย 
   (4) การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่     
การดูงานในตางพื้นที่ตามหัวขอที่นาสนใจและเปนประโยชนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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   (5)  ในแตละปคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนควรจัดใหมีกิจกรรม      
วันครอบครัวสันทนาการ อยางนอยปละครั้ง 
 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50 
 ( 0-1 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติรอยละ 50-75 
( 2 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75   
ขึ้นไป ( 3 ขอ ) 

 สรุป ในการประเมินผลเบื้องตนของผูบริหารมี 4 มาตรฐาน ตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน 10     
ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 14 ตัวบงชี้ ในแตละดาน ไดแก  

1) การจัดองคกร โครงสรางและการบริหารงาน   
2) การบริหารเชิงกลยุทธ   
3) การมีสวนรวม   
4) การสงเสริมโครงการ กิจกรรม การแสดงออก  

  เมื่อประมวลครบทั้ง 4 ดาน ผลรวมที่ไดสามารถนําไปประเมินเพื่อนําขอมูลไปใชใน
การจัดทํานโยบายการพัฒนาและสงเสริมเด็ก  การตัดสินใจ  และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร
ตอไป 
 
เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐานมาตรฐานดานผูบริหารในภาพรวม 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวา รอยละ 
50   ( 0-5  ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ  
50-75  ( 6-8 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวา รอยละ 75   
ขึ้นไป ( 9-10 ขอ) 
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3.2   สภาวะตัวบงชี้ดานสุขภาพอนามัย ประกอบดวย 
 3.2.1 ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 7 ตัวบงชี ้คือ 
  1)   เด็กอายุ 3-5 ป มีพัฒนาการตามวัยเพิ่มขึ้นรอยละ 10 
  2)    เด็กอายุ 3-5 ป มีการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานอายุ น้ําหนัก สวนสูง
ไมนอยกวารอยละ 80 
  3)   นักเรียนระดับเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดดื่มนม       
รอยละ 100  
  4)    นักเรียนระดับเด็กเล็กอายุ 3 ขวบ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่6 ไดรับประทาน
อาหารกลางวันรอยละ 100 
  5)     เด็กและเยาวชนมีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพรอยละ 60 
  6)   ปองกันและลดอัตราการสูบบุหร่ีของกลุมวัยรุน 15 ปขึ้นไป ใหเฉลี่ยไมเกิน  
รอยละ 25 

7) ปองกันและลดอัตราการดื่มสุราของกลุมวัยรุน 15 ปขึ้นไป ใหเฉลี่ยไมเกิน  
รอยละ 25 
 3.2.2 ตัวบงชี้ขัน้พฒันา 2 ตัวบงชี้ คือ 

1) มีการรณรงคปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดและโรคเอดสอยาง
ตอเนื่องในชุมชนโรงเรียน สถานศึกษา 

2) มีการสนับสนุนและติดตามกองทุนสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0-3 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ   
50-75 ( 4-5ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75   
ขึ้นไป ( 6-7 ขอ ) 
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3.3   สภาวะตัวบงชี้ดานการศึกษา ประกอบดวย  
 3.3.1 ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 8 ตัวบงชี ้คือ 

1) เด็กกอนวัยเรียนเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กรอยละ 90 
2) นักเรียนที่มีความพรอมเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 100 
3) นักเรียนที่มีความพิการ กลุมดอยโอกาส เด็กขัดสนยากจนมีความพรอม   

เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รอยละ 70  
4) เด็กอายุ 7-15 ปไดรับการศึกษาภาคบังคับรอยละ 100 
5) สงเสริม สนับสนุน และประสานใหนักเรียนยากจน เด็กดอยโอกาส เด็กพิการ

ที่จบการศึกษาภาคบังคับไดศึกษาตอรอยละ 30 
6) โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ในสัดสวน 

1 เครื่อง : นักเรียน 1-2 คน 
7) อัตราสวนจํานวนนักเรียน : ครู 1 คน = 25 : 1 ตอ 1 ช้ันเรียน 
8) อัตราการศึกษาของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายสูระดับอุดมศึกษาไมนอยกวา

รอยละ 80 
 3.3.2 ตัวบงชี้ขัน้พฒันา 5 ตัวบงชี้ คือ 
  1) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรรอยละ 80 
  2) ระดับความพึงพอใจของผูปกครองรอยละ 75 
  3)    นักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับออกกลางคันไมเกนิรอยละ 2 
  4)    อัตราการเพิ่มของผูจบการศึกษาภาคบังคับที่ศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายเพิ่มขึ้น รอยละ 10 

5) งบประมาณลงทุนทางการศกึษารอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําป 

เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0-3 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ    
50-75 ( 4-6 ขอ ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75    
ขึ้นไป ( 7-8 ขอ ) 
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3.4   สภาวะตัวบงชี้ดานสังคม ประกอบดวย 
 1) ตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน  6 ตัวบงชี้ คือ 
   (1)   เด็กและเยาวชนสามารถวิเคราะห แยกแยะ และตัดสินใจตอปญหาทาง
เพศและยาเสพติดเพิ่มขึ้นใหไดรอยละ 70 
   (2)   เด็กและเยาวชนมีความเครียดสูงมากไมเกินรอยละ 5   
   (3)   ไมมีเด็กถูกทอดทิ้ง 
   (4)   ลดอัตราการใชยาเสพติด ยาบา ของเด็กและเยาวชน ไมต่ํากวารอยละ 20 
   (5)   ลดพฤติกรรมที่สรางปญหาของเด็กและเยาวชนไมนอยกวา รอยละ 10 
ของจํานวนเด็กที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
   (6)   เด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 2) ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 5 ตัวบงชี้ คือ 
   (1) ลดอัตราการตายของเด็กและเยาวชนจากอุบัติเหตุไมใหเกิน 2 คน /
ประชากร 1,000 คน 

(2) เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือซอนทายจักรยานยนต
รอยละ 100 

(3) เยาวชนมีสถานภาพการทํางานหรือประกอบธุรกิจสวนตัวมากกวา
รอยละ 7 

(4) เพิ่มจํานวนและกระจายโอกาสการมีสวนรวมและกิจกรรมที่มุงเนน
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในรูปแบบตาง ๆ โดยครอบคลุมทั้งดานตัวเด็ก
เอง ครอบครัว และชุมชน 

(5) อัตราการหยารางของครอบครัวไมเกนิรอยละ 20 
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เกณฑการประเมินคุณภาพระดับตัวบงชี้ขัน้พื้นฐาน 

ปรับปรงุ พอใช ดี 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีการปฏิบัติต่ํากวารอยละ 50   
( 0-2 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติระหวางรอยละ   
50-75 ( 3-4 ขอ) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
การปฏิบัติสูงกวารอยละ 75   
ขึ้นไป ( 5-6 ขอ) 

  สุดทายสามารถสรุปสภาพการดําเนินงานขององคกรสวนทองถ่ินในแตละแหง
ตามขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ  คุณภาพ ตัวบงชี้ไดตามขอเท็จจริงที่มีอยูตามตารางดังนี้ 

ลําดับท่ี กรอบมาตรฐานและตัวบงชีข้ั้นพื้นฐาน ปรับปรงุ พอใช ดี 
1 ดานผูบริหาร 4 มาตรฐาน 10 ตัวบงชี ้    
2 สภาวะตัวบงชีด้านสุขภาพอนามัย 7 ตัวบงชี้    
3 สภาวะตัวบงชีด้านการศึกษา 8 ตัวบงชี ้    
4 สภาวะตัวบงชีด้านสังคม 6 ตัวบงชี ้    

  ผลจากการสรุปตัวบงชี้ในแตละดานจะทําใหผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ผูเกี่ยวของฝายตาง ๆ ไดเห็นภาพรวมทั้งหมดและรายละเอียดแตละดานควบคูกันไป 
อันจักเปนประโยชนตอการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย และพันธกิจขององคกรใหเกิดขึ้น จุดแข็ง
และจุดเดนขององคกรที่ปฏิบัติไดดีมีดานใดบาง  ส่ิงที่ตองรีบดําเนินการปรับปรุงจุดออนขอที่ควร
แกไขเปนอยางยิ่งไดแกเร่ืองใดบาง การมีกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการดําเนินงานตลอดเวลา  
จะทําใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงมีเปาหมาย ทิศทาง ความชัดเจน 
กรอบเวลา งบประมาณ บุคลากรและตัวกํากับบงชี้ใหแตละฝายเขาใจถึงภารกิจที่ดําเนินการ       
ทุกขั้นตอน ซ่ึงสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรทางสังคมที่มีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพจนบรรลุสูเปาหมายคุณภาพของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญในที่สุด 

 

 



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

38 บทที่ 3   กรอบมาตรฐานและตัวบงช้ีสําคัญ 

3.5   แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
 การกําหนดกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้การพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาพรวมทั้งหมด 

จะทําให องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีเทคนิควิชาการ ขั้นตอนการดําเนินงาน คุณสมบัติของ
บุคลากรในการเตรียมการเรื่องสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 เพื่อใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินการ  
อยางตอเนื่อง และเปนไปเพื่อประโยชนของทองถ่ินและประเทศชาติในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งทางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง 
โดยประกอบดวย  ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน องคกรประชาชน และผูนําชุมชน 
เพื่อใหกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการและ
ครอบคลุมปญหาทุกดานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซ่ึงองคประกอบของคณะกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมีดังนี้ 
 1)  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                  ประธานกรรมการ 
 2)  ประธานสภาทองถ่ิน กรรมการ 
 3)  รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 
 5) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/สาธารณสุข กรรมการ 
 6) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/การคลัง กรรมการ 
 7) ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนากอง/สวน/โยธา กรรมการ 
 8)   ผูบริหารสถานศึกษา (1-3 แหง) กรรมการ 
 9)    นายกสมาคม/องคกรเอกชนที่ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน กรรมการ 
  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1-2 แหง)    
 10) ผูแทนหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินงานดานเด็กและเยาวชน กรรมการ 
  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1-2 แหง)    
 11)  ผูแทนสมาคม/ชมรมกีฬา กรรมการ 
  ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (1-2 แหง)    
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 12)  นักธุรกิจ/พอคา/ประธานมูลนิธิ/ประธานกลุมที่สนใจ  (1-2 แหง) กรรมการ 
 13)  ผูอํานวยการสํานัก/กอง/หัวหนาสวน/การศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
 14) หัวหนางานสนัทนาการ/เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

 คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนชุดดังกลาวสวนใหญเปนรูปแบบซึ่งเหมาะสม
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญ ประชากรมีจํานวนมาก และมีความพรอมคอนขางสูง 
อยางไรก็ตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังมีขนาดเล็ก อยูในขั้นริเร่ิม การดําเนินการในเรื่อง
เด็กและเยาวชนอาจมีความพรอมในเรื่องบุคคลไมครบทุกดาน จึงอาจลดขนาดและจํานวน
คณะกรรมการลงไดแตควรมีองคประกอบหลักดังตอไปนี้ 

1) นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานกรรมการ 
2) ประธานสภาทองถ่ิน  กรรมการ 
3) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
4) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กรรมการ 
5) ผูแทนผูนําชุมชนในทองถ่ิน  กรรมการ 
6) ผูแทนผูนําทางศาสนา  กรรมการ 
7) เจาหนาที่ทีไ่ดรับการมอบหมายดานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  กรรมการและเลขานุการ  

  เนื่องจากการถายโอนภารกิจและการกระจายอํานาจทําใหทองถ่ินมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ตามลําดับ ทั้งในสวนของการศึกษา การสังคมสงเคราะห การบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม การสงเสริม
กีฬา และอื่นๆ คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจดูแลดาน
เด็กและเยาวชนเฉพาะดาน เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในเชิงคุณภาพโดยตรง แตถายังไมมีความพรอม        
ในเรื่องบุคลากร งบประมาณ และการหาผูแทนในคณะกรรมการชุดตางๆ ไดไมครบ อาจใช
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนดูแลภารกิจในสวนอื่นที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกันได ดังเชน   
การพัฒนาสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส เปนตน ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ที่จัดตั้งขึ้นมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1) วางแผน ประสานแผน และติดตามประเมินผลการดําเนินการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ระยะ 3 ป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาในกรอบงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2) ติดตามแผนงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจําป ใหมีการดําเนินการ
สอดคลองกับแผนฯ ระยะ 3 ป และความจําเปนในทองถ่ิน 

3) สงเสริม สนับสนุน และใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) รณรงคและสงเสริมใหองคกรเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของเด็กและเยาวชน  และสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบที่มีตอเด็กและเยาวชน 

5) สนับสนุนการระดมทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
6) ติดตามและรายงานสภาพปจจุบัน ปญหาของเด็กและเยาวชนในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพรอมทั้งเสนอและการแกปญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
7) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการดําเนินงานในดานตาง  ๆตามความเหมาะสม 

 ขั้นตอนที่ 2 จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สามารถ
ศึกษารายละเอียดของการจัดทําไดจากภาคผนวก ข) 
 ขั้นตอนที่ 3 กําหนดแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสูมาตรฐาน ตัวบงชี้ 
คุณภาพ กรอบเวลาเพื่อการติดตามประเมินผลในเวลา 2 ป 
 ขั้นตอนที่ 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกฝาย เพื่อกาํหนด
แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
ตางๆ รอยละ 10 ของงบประมาณรายจายประจําป 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบโครงการตามคุณสมบัติที่กําหนดอยางนอย 1 คน 
ตามความพรอมของแตละองคกร 
 ขั้นตอนที่ 7 กําหนดปฏิทินการทํางานประจําปเพื่อลําดับกิจกรรมและโครงการตางๆ 
ใหทุกฝายรับทราบเพื่อสงเสริมการเขามามีสวนรวม 
 ขั้นตอนที่ 8 จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อเด็กดอยโอกาส เด็กพิเศษ เด็กพิการ และอื่นๆ       
เพื่อสนับสนุนการใหทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอื่น ๆ 
 ขั้นตอนที่ 9 ติดตอประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในชุมชน เพื่อเปนที่ปรึกษาใน
ดานการวิจัย การทํากิจกรรม วิทยากรเฉพาะดาน และการประเมินผลโครงการ  
 ขั้นตอนที่ 10 ประสานงานกับหนวยงาน/สถาบัน แหลงวิทยาการเพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดไปศึกษาเรียนรูนอกสถานที่ 
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 ขั้นตอนที่ 11 นําเด็กและเยาวชนออกสํารวจพื้นที่ในชุมชนของตนเพื่อกําหนดเขตพื้นที่
ปลอดอบายมุข ยาเสพติด  แหลงบันเทิง  การจัดทําแผนที่ชุมชน GIS ได 
 ขั้นตอนที่ 12 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานมาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
และจัดทํารายงานประจําป 

 
แผนภูมิ 3.1  แสดงขัน้ตอนการปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อปท. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามโครงสรางที่กําหนด 

จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

กําหนดแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผน 

จัดหา/จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ   

จัดหาบุคลากรผูรับผิดชอบตามคุณสมบัติที่กําหนด 

กําหนดปฏิทินการทํางานประจําปเพื่อลําดับกิจกรรม/โครงการ 

จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อเด็กดอยโอกาส  เด็กพิเศษ  เด็กพิการและอื่น ๆ 

ติดตอประสานงานกับสถาบันการศึกษาในชุมชนเพื่อเปนที่ปรึกษาในดานตาง ๆ 

ประสานงานกับหนวยงาน/สถาบัน ฯลฯ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดไปศึกษานอกสถานที่ 

นําเด็กและเยาวชนออกสํารวจในพื้นที่ของตนเพื่อกําหนดเขตพื้นที่ปลอดอบายมุข 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
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3.6   แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งในเชิงสาระและรูปแบบ  โดยจัดทําเปนแผนยุทธศาสตรเพื่อใหการพัฒนา
เปนไปอยางตอเนื่องและจัดทําแผนพัฒนา 3 ป เพื่อกําหนดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 3.6.1 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  1)  ขั้นตอนการจัดทําแผน 
   เพื่อใหแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล) สอดคลองกับแผนพัฒนาระดับตางๆ จึงกําหนดกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานและจัดลําดับปญหา/
ความตองการและความจําเปนในแตละดาน 
   ขั้นตอนที่ 2  การจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
   ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  

2) รายละเอียดวิธีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห ทบทวนการดําเนินงานและจัดลําดับปญหา/
ความตองการและความจําเปนในแตละดาน ดังนี้ 

(1) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน และผูเกี่ยวขององคกร
ภาคเอกชน องคกรประชาชน และผูนําชุมชนในทองถ่ิน เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาของเด็กและเยาวชน ดัชนีบงชี้วิกฤตรุนแรง สถานการณเด็กในชุมชน ขอมูลสถิติที่นาเปนหวง 
แผนที่ชุมชน จุดเดน / จุดดอยของพื้นที่ สภาพการดําเนินงานที่เปนอยู ปญหาและอุปสรรคตางๆ  
รวมทั้งความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และรวบรวมแนวนโยบายแผน ตลอดจนวิสัยทัศน
ของรัฐบาล กระทรวง และกรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
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(2) นําปญหา/ความตองการ และแนวนโยบายที่ไดมาจากการระดมความ
คิดเห็น ตามขอ (1) มาวิเคราะหหาสาเหตุ ลักษณะ และขอบเขตปญหา เพื่อกําหนดโครงสรางของ
ปญหาและความจําเปนที่แสดงความสัมพันธระหวางสภาพปญหา สาเหตุ และแนวทางดําเนินการ
แกไขในแตละดาน รวมทั้งใหมีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการตามความ
จําเปนเรงดวนของทองถ่ินดวย 

(3)    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน นําปญหา/
ความตองการที่จัดเรียงลําดับตามความสําคัญ/ความจําเปนเรงดวนแลว มากําหนดเปนประเด็น
ปญหาหลักเพื่อกําหนดวิสัยทัศน (จุดมุงหมายการพัฒนา) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 
     ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําวิ สัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน สวนราชการ องคกรภาคเอกชน/องคกรประชาชน และผูนํา
ชุมชนในทองถ่ิน นําปญหา/ความตองการ ตามขอ (3) และนําขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด/ทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาจังหวัด 
รวมทั้งวิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมารวมกันพิจารณากําหนดสภาพการ
พัฒนาของเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค ซ่ึงขอความที่แสดงจุดมุงหมายในการพัฒนานี้ควรเปนสิ่งที่
ประชาชนในทองถ่ิน เห็นชอบรวมกัน 
   (1) แนวทางการจัดทําวิสัยทัศนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนอาจ
ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้ 

- ประเมินสภาพการณ ปญหา/ความตองการในอดีตและปจจุบัน
ของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน 

- วิเคราะหแนวโนมของสภาพปญหาความตองการ และอุปสรรค
ของเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน โดยพิจารณาดูวาหากไมแกไขจะเกิดอะไรขึ้นหรือนโยบาย แผน 
และวิสัยทัศนระดับตางๆ มีการตั้งเปาหมายความตองการใหเกิดอะไรบางในอนาคต 

- กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินไดแก 
จุดมุงหมายการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ตองการบรรลุถึงในระยะเวลาที่กําหนด  อาจกําหนดในระยะ 
5 ปหรือนานกวานั้น  โดยใชเทคนิคการระดมความคิดเห็นตามความเหมาะสม 
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   (2)    แนวทางการจัดทําวิสัยทัศนการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดี มีดังนี้ 
- วิสัยทัศนจะตองครอบคลุมการพัฒนาในทุกดาน ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
- มีความเปนไปไดในการบรรลุถึงภายใตเงื่อนไขของศักยภาพและ

ขอจํากัดที่มีอยู 
- มีความสอดคลองกับแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของประเทศ  

จังหวัด หรืออําเภออยางเหมาะสม เชน การพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การมีสวนรวมของประชาชน เปนตน 
   ขั้นตอนที่ 3 การจัดทํายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน องคกรภาคเอกชน/องคกรประชาชน และผูนําชุมชน
ในทองถ่ินพิจารณากําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยนํายุทธศาสตร 
วิสัยทัศน และแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดหรือหนวยงานตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
มาพิจารณาประกอบกับสถานการณความจําเปนและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อกําหนดเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อุปสรรค/ขอจํากัด  
ตลอดจนโอกาส และศักยภาพในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในแตละดาน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองนําขอมูลพื้นฐานเหลานี้มาพิจารณาประกอบกับยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาของ
จังหวัดหรืออําเภอ และวิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ินที่กําหนดไว แลวจึงกําหนดเปนยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ  

2) กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก ภารกิจในการพัฒนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนการพัฒนาที่
กําหนดไว 

3) กําหนดแนวทางและวิธีดําเนินการพัฒนา ภายใตกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในแตละดาน 
   ขั้นตอนที่ 4 การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวบรวมรายละเอียดของการจัดทําตามขั้นตอนที่ 3 มาพิจารณา
และจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามเคาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับสมบูรณ
เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรางแผนตามขั้นตอนที่ 4 กับ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อประสานการดําเนินการตามระบบแผนพัฒนาจังหวัด และนําประเด็นที่
นอกเหนือจากรางแผนดังกลาว รวมทั้งขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาปรับปรุงและ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสมบูรณ       
แลวนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอขออนุมัติตามลําดับตอไป 
 3.6.2 แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป  
  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแลว ในการนําแผนพัฒนาดังกลาวมาปฏิบัติในแตละป องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปน
จะตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป โดยนําแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนมาจัดลําดับความสําคัญ ตรวจสอบ ทบทวนโดยเนนใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณความจําเปนของสังคมในแตละปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจัดทําแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในชวง 3 ปนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป ทั้งนี้ 
แผนงานและโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในแตละปจะตองมีความแนนอนพรอมดําเนินการ
ไดทันทีที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ และจะตองมีความเรียบรอยในแบบแผนและรายการทางเทคนิค 
ตลอดจนรายละเอียดการคิดคาใชจายในการดําเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ  
  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพฒันาเดก็และเยาวชน 3 ป 

1) เพื่อนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากําหนดแนวทางปฏิบัติ 
และจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความจําเปนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสนองตอบตอวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของการพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

2) เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ใหอยูในลักษณะ
ที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
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  ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ป 
  ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมจัดทําแผน 
  เปนขั้นตอนเริ่มตน ประกอบดวย การแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 3 ป (ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อาจใหคณะกรรมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เปนผูพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการนี้ก็ได) การเขียนโครงการ ขออนุมัติจัดทําแผนพัฒนา 
3 ป ประชุมชี้แจง ผูที่มีสวนเกี่ยวของใหทราบถึงแนวทางวิธีการและบทบาทหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนา 3 ป เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสานสัมพันธสอดคลองเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษา สํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมที่เปนประโยชน
ตอการจัดทําแผนไมจํากัดเฉพาะการศึกษาขอมูลจากเอกสารเพียงอยางเดียว แตจะรวมถึง
ประสบการณ ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของและผลการประเมินการดําเนินงานในปที่ผานมา เพื่อ   
ใหทราบถึงสภาพปญหา ขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบัน รวมถึงนโยบายเรงดวน และสถานการณ      
ที่คาดไมถึง 
  ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูล และกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย   

1) นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของ
ปญหา และแนวทางการพัฒนาที่จําเปนเฉพาะในปนั้น ๆ 

2) นําผลการวิเคราะห ตามลําดับความสําคัญมาพิจารณาเปรียบเทียบกับแนว
ทางการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อกําหนดวัตถุประสงค
และ เปาหมายของแผนพัฒนา 3 ปใหสอดคลองกับความจําเปนเรงดวน และมีความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติระหวางป 
  ขั้นตอนที่ 4  การกําหนดและคัดเลือกแผนงานและโครงการ 
  ศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดและจดัทาํ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมในลักษณะของเอกสารโครงการ เรียงลําดับความสําคัญให
พรอมที่จะนําเขาแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อนเสนอของบประมาณตอ
สภาทองถ่ินตอไป 
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  ขั้นตอนที่ 5  การอนุมัติแผน 
  เมื่อจัดทํารางเอกสารแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน 3 ปเสร็จเรียบรอยแลว กอนที่   
จะนําไปใชตองผานการตรวจสอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และบรรจุเขาสูแผนพัฒนา 3 ปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

3.7   การดําเนินการดานการสงเคราะหเด็ก 
 กรณีพบเด็กที่มีปญหา และมีคุณสมบัติที่จะรับการสงเคราะหจากหนวยงานราชการ คือ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถอํานวย
ความสะดวกในการประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด หรือ
หนวยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซ่ึงบริการที่จัดใหกับเด็ก ไดแก 
 3.7.1 การรับเด็กเขาสถานสงเคราะหเด็กออน เปนการใหการสงเคราะหแกเด็กที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน หรืออยูในภาวะยากลําบาก คือ เด็กชาย-หญิง อายุแรกเกิด - 5 ป มีสถาน
สงเคราะหเด็กออน 8  แหง 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว หรือสําเนาใบแจงความ (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน          

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.2 การรับเด็กเขาสถานสงเคราะหเด็ก เปนการใหการสงเคราะหแกเด็กที่ประสบ
ปญหาความเดือดรอน หรืออยูในภาวะยากลําบาก คือ เด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 6-18 ป มีสถาน
สงเคราะหเด็ก 16 แหง 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว หรือสําเนาใบแจงความ (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน                  

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ ผลการเรียน 
 3.7.3 การรับเด็กเขาสถานแรกรับ เปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่
ประสบความเดือดรอน หรือสมควรไดรับความคุมครองสวัสดิภาพโดยเด็กชาย - หญิงอายุระหวาง 
6-18 ป มีสถานแรกรับเด็ก 2 แหง คือ สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร ที่อําเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
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และสถานแรกรับเด็กชาย บานปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และบานพักเด็กและครอบครัว 24 
แหง ในจังหวัดตาง ๆ 
   เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน         

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.4 การรับเด็กเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปนการใหการคุมครองสวัสดิภาพ 
แกเด็กที่ประสบปญหา คือ เด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 6-18 ป มีสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก         
2 แหง  คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกนและภาคตะวันออกที่                 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง  จ.ระยอง 
  เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน                   

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.5   การรับเด็กเขาศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพ เปนการใหการสงเคราะหแกเด็กที่
ประสบปญหาความเดือดรอน หรืออยูในภาวะยากลําบาก คือ เด็กชาย อายุ 6-18 ป มีศูนยสงเคราะห
และฝกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน         

บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.6 การรับเด็กเขาสถานพัฒนาและฟนฟู เปนการใหความคุมครองสวัสดิภาพเด็ก      
ที่ประสบปญหา คือ เด็กชาย-หญิง อายุระหวาง 6-18 ป มีสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออก
และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ (เฉพาะเด็กหญิง) 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) หนังสือสงตัว (ถามี) 
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2) เอกสารหลักฐานของเด็กและผูปกครอง  เชน  สูติบัตร  ทะเบียนบาน         
บัตรประจําตัวประชาชนพรอมสําเนา สมุดสุขภาพ 
 3.7.7 การจัดบริการบานพักเด็กและครอบครัว (บานพักฉุกเฉิน) เปนการใหความ
ชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูประสบปญหาความเดือดรอน ที่จําเปนตองไดรับการชวยเหลือ
อยางทันทวงที มีบานพักเด็กและครอบครัว 24 แหง 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) บัตรประชาชน (ถามี) 
2) หนังสือของทางราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (ถามี) 

3.7.8 การจัดหาครอบครัวทดแทน ไดแก การขอรับบุตรบุญธรรมของชาวไทยและ   
ชาวตางประเทศ และการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ 
    เอกสาร/หลักฐานและขั้นตอนการดําเนินการใหติดตอสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
 3.7.9 การสงเคราะหเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อใหการสงเคราะหครอบครัวให
สามารถดูแลเด็กในความอุปการะไดตามควรแกอัตภาพ เปนครอบครัวที่ประสบปญหาทางสังคม 
และมีเด็กอยูในความอุปการะตั้งแตแรกเกิด ถึง 18 ป (ถาอยูระหวางการศึกษาตองอายุไมเกิน 20 ป) 
       เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 

1) บัตรประจําตัวประชาชนบิดา มารดา หรือผูปกครองพรอมสําเนา 
2) ทะเบียนบานของ บิดา มารดา หรือผูปกครองพรอมสําเนา (ถามี) 
3) สูติบัตรของเด็กพรอมสําเนา 
4) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (ถามี) 
5) ใบมรณบัตรพรอมสําเนา (กรณีผูปกครองเด็กเสียชีวิต) (ถามี) 

 3.7.10 การคุมครองแกเด็กท่ีตกเปนเหยื่อการคามนุษย คือเด็กที่มีภูมิลําเนาในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ไดแก ไทย กัมพูชา พมา ลาว เวียดนาม และจีนแถบจังหวัดยูนาน หรือเด็ก
ที่มิไดมีสัญชาติไทยที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย 
 3.7.11 การสงเสริมการศึกษาเด็กในชุมชนบนพื้นท่ีสูง เปนเด็กในชุมชนพื้นที่สูงที่มีอายุ 
6 ปขึ้นไป มีศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขาจังหวัดกาญจนบุรี ตาก เชียงราย เชียงใหม และ
แมฮองสอน 
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        เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
1) หลักฐานของบิดา/มารดา/ผูปกครอง (ถามี) 
2) สูติบัตร (ถามี) 
3) ทะเบียนบาน (ถามี) 

รายชื่อและสถานที่ตั้งหนวยงานสงเคราะหเด็กตางๆ สามารถศึกษาไดจากภาคผนวก ก 

3.8   บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเด็กและเยาวชน 
 ตองเปนผูที่มีความสนใจทํางานรวมกับเด็กและเยาวชน  ซ่ึงควรมีคุณสมบัติ ดังตอนี้ไป 

- ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร / พัฒนาชุมชน / สังคมสงเคราะห  
- มีประสบการณทํางานดานเด็กและเยาวชนไมนอยกวา 3 ป 
- สามารถใชคอมพิวเตอรผลิตสื่อตาง ๆ ได 
- สามารถทําการวิจัยภาคสนามเบื้องตน ติดตามวิเคราะหโครงการได และสามารถ

สรุปเปนรายงานเสนอได 
- ติดตอประสานงานสรางมนุษยสัมพันธดี มีเจตคติที่ดีตอเด็กและเยาวชน 

3.9   ขอเสนอแนะ 
 3.9.1 การกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจสําคัญๆ จากสวนกลางใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเมืองสวนทองถ่ินจะผูกพันใกลชิดกับประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น  แนวโนมของนโยบายจะใหความสําคัญในเชิงคุณภาพคน คุณภาพสังคม การศึกษา อนามัย 
ส่ิงแวดลอม ศาสนาและวัฒนธรรม การริเร่ิมในสวนของนโยบาย กรอบมาตรฐาน และตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน จะเปนบรรทัดฐานความสําเร็จและความลมเหลวที่จับตองไดในเชิง
รูปธรรม เห็นผลงานและความกาวหนาไดอยางชัดเจน ประชาชนจะเรียกรองใหดูแลคุณภาพชีวิต
ของบุตรหลานมากกวาแตกอน เพราะสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูในขั้นวิกฤตอยาง
หนัก การวางนโยบายจึงตองมีทั้งระบบขอมูลที่เปนปจจุบัน สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 
Information System) ที่แสดงภาพรวมและผลกระทบที่เกิดขึ้น สถิติ ตัวเลขที่เก็บอยางเปนระบบ 
ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน กําหนดนโยบาย แผนแมบท และงบประมาณอยางเพียงพอ รวมทั้งการ   
ลงมือปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่อง การเสนอผลงานโดยมุงการพัฒนาและความกาวหนา คุณภาพชีวิต
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ที่ดีขึ้นในกลุมเด็กและเยาวชน ดังนั้นการตระเตรียมแตแรกเริ่มในเชิงมาตรฐานและ ตัวบงชี้จะเปน
เครื่องชี้วัดและการประกันคุณภาพดานตางๆ ไดตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา 
และสรางสรรคเปนอยางยิ่ง 
 3.9.2 ในกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ขั้นพื้นฐาน 31 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ขั้นพัฒนา 26 ตัวบงชี้ 
ในเชิงยุทธศาสตรตองเนนตัวบงชี้ขั้นพื้นฐานกอน  โดยจําเปนตองมีนโยบาย  แผนแมบท 
คณะกรรมการบริหารพัฒนาเด็กและเยาวชน งบประมาณ คณะทํางานและผูรับผิดชอบโครงการ 
การมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ งานเชิงยุทธศาสตรจึงจะเริ่มขึ้นอยางมีทิศทางและมีเปาหมายที่
ชัดเจน ในระยะ 2-3 ปแรก ตองเนนเนื้องานเฉพาะดาน เรียงลําดับความสําคัญ สรางผลงานให
สําเร็จเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน จนเปนที่ยอมรับและสรางความเชื่อมั่นไดเปนอยางสูง ในเวลาตอมา
จึงเพิ่มเติมมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ขยายงานอยางคอยเปนคอยไป เพิ่มเติมอีก 5-6 ตัวบงชี้ ไมวาจะ
เปนการสรางศูนยกิจกรรม พื้นที่สีขาว กิจกรรมวันครอบครัว การรณรงคลดปญหาสังคมและอื่นๆ 
การนํากรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ทั้งหมดไปปฏิบัติคราวเดียวกันจะประสบผลสําเร็จไดยาก 
 3.9.3 การเมืองในยุคปจจุบันและอนาคตจะมีสาระสําคัญที่เนนเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร 
ตัวบงชี้สําคัญ ระบบขอมูลที่เปนปจจุบัน การพัฒนาองคกรใหทันสมัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงตองมีการเตรียมการใหพรอม ฐานองคกรตองมีระบบขอมูลทุกดานเพื่อการตัดสินใจ มีชุดของ  
ตัวบงชี้แตละดานที่ระบุถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการลงมือปฏิบัติ 
เคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธอยางทั่วถึง ดึงหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามาชวยในการดําเนินการ 
เปดกวางรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาวิจัย คนควา สรางทักษะชีวิตและภูมิตานทานใหกับเด็กและ
เยาวชนอยางทั่วถึง ประสานงานดึงกลุมเด็กและเยาวชนใหเขามามีสวนรวมและดําเนินการ
กิจกรรม โครงการตางๆ ดวยตนเอง ประการสุดทายตองเตรียมแผนงานพัฒนาองคกรใหเติบโต 
กาวหนาทั้งในเชิงบริหารจัดการ ขอมูลเชิงสารสนเทศ แผนพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ 
ปฏิรูประบบการเงิน และอื่นๆ  
 3.9.4 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบันมีหลายองคกรที่ดําเนินงานประสบ
ผลสําเร็จเปนจํานวนมาก ในหลาย ๆ เทศบาลที่ทํางานดานการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
สูงกวาหนวยงานตนแบบ องคการบริหารสวนตําบลหลายพื้นที่ที่จัดการศึกษาปฐมวัยสําเร็จเปนที่
ยอมรับ มีช่ือเสียงในหลายมิติจํานวนไมนอยเนนเรื่องการแขงขันกีฬาและสันทนาการจนปญหา
เด็กและเยาวชนลดลงเปนอันมาก กลาวไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินเหลานี้คือตนแบบที่     
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ทําใหเกิดการศึกษาเปนแบบอยางการศึกษา  ขอเดน ขอดี และขอดอยที่เกิดขึ้น การศึกษาดูงาน   
การแลกเปลี่ยนประสบการณ (Outside-in) จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะพัฒนาวิสัยทัศน กิจกรรมเชื่อมโยง 
การศึกษาเปรียบเทียบ และการสรางเครือขายที่ยั่งยืน องคกรปกครองสวนทองถ่ินนาจะถือเปน
นโยบายและสนับสนุนการดูงานประจําป เพื่อใหเกิดการเรียนรู กระตุนการเปลี่ยนแปลง และเปน
การพัฒนาบุคลากรใหมีวิสัยทัศน มุมมองที่หลากหลายตลอดเวลา 
 3.9.5 กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในหนังสือเลมนี้เปนการรวบรวมขึ้นมาจากหลาย
หนวยงานที่มีความนาเชื่อถือในเชิงมาตรฐานทางวิชาการ อยางไรก็ตามเมื่อมีการนําไปใชระยะ
หนึ่ง 3-5 ป กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้บางดานอาจลาสมัยและจําเปนตองปรับใหมใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว แตโดยทั่วไปองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได
ทันทีและตอเนื่อง แมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางแตในภาพรวมถือไดวาเปนกรอบมาตรฐานของ
ประเทศและสากลได 
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บทที่  4 
การมีสวนรวมของประชาชน 

 
 การมีสวนรวมของประชาชนนับเปนแกนและกิจกรรมสําคัญที่สุดของการบริหารและ
การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องนี้ไดสรุปแนวทางการมีสวนรวมไว            
3 ประเด็น คือ 

4.1   ความหลากหลายของระดับและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน  ไดแก  
 4.1.1 การมีสวนรวมในระดับใหอํานาจแกประชาชน เชน การลงประชามติ 
 4.1.2 การมีสวนรวมในระดับการสรางความรวมมือ เชน จัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมที่
กอใหเกิดการรวมมือในการพัฒนา 
 4.1.3 การมีสวนรวมในระดับการเขามีบทบาท เปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามี
สวนรวมในการทํางานตลอดกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล
ระหวางกันอยางจริงจัง เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตั้งศูนยรับเรื่องรองทุกขที่ใหตัวแทน
ชุมชนเปนผูรับเรื่องและติดตามการแกไขปญหา 
 4.1.4 การมีสวนรวมในระดับหารือ โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล 
ขอเท็จจริง ความรูสึกและความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ เชน การสํารวจความคิดเห็น  
การประชุมสาธารณะและการลงพื้นที่ของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4.1.5 การมีสวนรวมในระดับใหขอมูลขาวสารเปนระดับขั้นต่ําที่สุด ประชาชนเพียงแต
รับทราบวาเกิดอะไร ที่ไหนเปนการใหขอมูลฝายเดียวจากภาครัฐ เชน การจัดทําสื่อเผยแพร เปนตน 
 ประเด็นความสําคัญที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองตระหนัก  คือ  การมี
สวนรวมของประชาชนแตละขั้นมีประโยชนและมีคุณคาที่แตกตางกัน ผูรับผิดชอบตองจัดกระบวนการ
มีสวนรวมที่ชัดเจนในวัตถุประสงค เปาหมาย และประโยชนที่คาดหวัง เพื่อเลือกระดับและ
รูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสมและสอดรับกัน ตองแจงใหประชาชนทราบตั้งแตตนวาตอง
รักษาสัญญาที่จะดําเนินการตามระดับการมีสวนรวม ซ่ึงจะสงผลตอความไววางใจของประชาชน 
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4.2 ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงในการกําหนดระดับและรูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน 
ไดแก 

 4.2.1 ลักษณะพื้นท่ี ประชาชนในชนบทมีเวลาอุทิศใหการมีสวนรวมมากวาประชาชนใน
สังคมเมือง และมีความสัมพันธแบบเครือญาติ รูปแบบการมีสวนรวมเนนความเปนกันเอง ขณะที่ในเมือง
มีลักษณะเปนทางการ การใหขอมูลขาวสารในชนบทตองใชส่ือที่เขาใจงาย เนนการพูดมากกวาการอาน 
 4.2.2 ลักษณะของกลุมเปาหมาย  ตองเลือกระดับและรูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม
กับกลุมเปาหมายนั้นๆ เชน ในกลุมประชาชนที่มีความกระตือรือรนหรือผูนําชุมชน ควรเปดโอกาส  
ใหมีสวนรวมในระดับสูง เชน เชิญเปนคณะที่ปรึกษาหรือจัดสนทนากลุมยอย เปนตน 
 4.2.3 ประเด็นเรื่องท่ีตองการใหประชาชนมีสวนรวม  ถาเปนเรื่องที่ชุมชนใหความสนใจสูง  
เคยมีความขัดแยงมาแลวในอดีต หรือจะมีผลกระทบตอประชาชนสวนรวมทั้งเรื่องที่ตองการ  
ความรวมมือจากประชาชนสูง  รูปแบบการมีสวนรวมตองมีความหลากหลายและเปดโอกาสใหมี
สวนรวมในระดับที่สูงกวาการใหขอมูล 
 4.2.4 ทรัพยากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ระยะเวลางบประมาณ และ
บุคลากร 

4.3   เงื่อนไขที่มีผลตอความสําเร็จในการบริหารการมีสวนรวมของประชาชน  ไดแก 
 4.3.1 ตัวผูนําองคกร ทั้งฝายการเมืองและฝายประจําตองมีความตั้งใจ แนวแน และจรงิจงั
ตอการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงจะสงผลตอการจริงจังของการปฏิบัติงานของพนักงาน
ปฏิบัติการกอใหเกิดความไววางใจจากประชาชนและสงผลใหประชาชนอยากเขามารวมมือ 
 4.3.2 ทีมงานและองคกร  ตองมีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณการกําหนด
เปาหมายการเลือกระดับและรูปแบบการมีสวนรวม การติดตอกับประชาชน และเปดโอกาสใหบุคลากร
ขององคกรมีสวนรวมในการบริหารองคการเพื่อสงเสริมวัฒนธรรมการมีสวนรวมของพนักงาน 
 4.3.3 ประชาชนในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงใหเห็นวาเรื่องที่
ตองการใหประชาชนมีสวนรวมเปนเรื่องนาสนใจ  มีความสําคัญและมีผลกระทบตอประชาชน  
เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ จัดกิจกรรมการมีสวนรวมใหเหมาะสมและ
อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการเขารวมกิจกรรม 
 สําหรับโครงการหรือกิจกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กเยาวชนที่นาสนใจ จะประสบ
ผลสําเร็จ นาศึกษาไดแก ศูนยชุมชนสรางสรรคดอนยูง จะสามารถรายละเอียดไดจากภาคผนวก ค 
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พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่  ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปท่ี ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก  พระราชบัญญัตินี้มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ ๒๕๔๖” 
 มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “เด็ก”  หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงผูที่
บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส 

  “เด็กเรรอน”  หมายความวา เด็กที่ไมมีบิดามารดาหรือผูปกครองหรือมีแตไม  
เล้ียงดูหรือไมสามารถเลี้ยงดูได จนเปนเหตุใหเด็กตองเรรอนไปในที่ตางๆ หรือเด็กที่มีพฤติกรรม
ใชชีวิตเรรอนจนนาจะเกิดอันตรายตอสวัสดิภาพของตน 

  “เด็กกําพรา”   หมายความวา เด็กที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิต เด็กที่ไมปรากฏบิดา
มารดาหรือไมสามารถสืบหาบิดามารดาได 
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  “เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก”   หมายความวา   เด็กที่อยูในครอบครัวยากจนหรือ
บิดามารดา หยาราง ทิ้งราง ถูกคุมขัง หรือแยกกันอยูและไดรับความลําบาก หรือเด็กที่ตองรับ
ภาระหนาที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกําลังความสามารถและสติปญญา หรือเด็กที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได 
                “เด็กพิการ” หมายความวา เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย สมอง สติปญญา 
หรือจิตใจ ไมวาความบกพรองนั้นจะมีมาแตกําเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลัง 
  “เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา เด็กที่ประพฤติตนไมสมควร เด็กที่
ประกอบอาชีพหรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอ
ศีลธรรมอันดีหรืออยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 
  “นักศึกษา” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา
อยูในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

  “นักเรียน” หมายความวา เด็กซึ่งกําลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ทั้งประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเทาอยูในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน 

  “บิดามารดา” หมายความวา บิดามารดาของเด็กไมวาจะสมรสกันหรือไม 
  “ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับบุตรบุญธรรม และผูปกครอง

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงพอเล้ียงแมเล้ียง ผูปกครองสวัสดิภาพ 
นายจาง ตลอดจนบุคคลอื่นซึ่งรับเด็กไวในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซ่ึงเด็กอาศัยอยูดวย 

  “ครอบครัวอุปถัมภ”  หมายความวา  บุคคลที่รับเด็กไวอุปการะเลี้ยงดูอยางบุตร 
  “การเลี้ยงดูโดยมิชอบ” หมายความวา  การไมใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

หรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กําหนดในกฎกระทรวง จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจของเด็ก 
  “ทารุณกรรม” หมายความวา การกระทําหรือละเวนการกระทําดวยประการใดๆ 
จนเปนเหตุใหเด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ การกระทําผิดทางเพศตอ
เด็ก การใชเด็กใหกระทําหรือประพฤติในลักษณะที่นาจะเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจหรือขัด
ตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม 
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  “สืบเสาะและพินิจ”  หมายความวา  การคนหาและรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคคลและนํามาวิเคราะหวินิจฉัยตามหลักวิชาการทางสังคมสงเคราะห แพทย จิตวิทยา กฎหมาย 
และหลักวิชาการอื่นที่เกี่ยวของกับบุคคลและครอบครัวของบุคคลนั้น 

  “สถานรับเลี้ยงเด็ก” หมายความวา  สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไมเกิน
หกปบริบูรณและมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป ซ่ึงเด็กไมเกี่ยวของเปนญาติกับเจาของหรือ
ผูดําเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กดังกลาว ทั้งนี้ ไมรวมถึงสถานพยาบาลหรือโรงเรียนทั้งของรัฐและ
เอกชน 
               “สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่รับเด็กไวอุปการะเปนการชั่วคราวเพื่อ
สืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว เพื่อกําหนดแนวทางในการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพ
ที่เหมาะสมแกเด็กแตละราย 
  “สถานสงเคราะห” หมายความวา  สถานที่ใหการอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่
จําตองไดรับการสงเคราะห ซ่ึงมีจํานวนตั้งแตหกคนขึ้นไป 
  “สถานคุมครองสวัสดิภาพ”  หมายความวา  สถานที่ใหการศึกษา อบรม ฝกอาชีพ 
เพื่อแกไขความประพฤติ บําบัด รักษา และฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจแกเด็กที่
พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ 
  “สถานพัฒนาและฟนฟู”  หมายความวา  สถานที่ โรงเรียน สถาบัน หรือศูนยที่จัด
ขึ้นเพื่อใหการบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตลอดจนการศึกษา 
แนะแนว และการฝกอบรมอาชีพแกเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเปน
กรณีพิเศษ 
  “สถานพินิจ” หมายความวา สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนของ
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
  “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนคุมครองเด็ก 
  “คณะกรรมการ”   หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ 
  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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  “ผูวาราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานครและผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด 
  “ปลัดกระทรวง” หมายความวา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยและหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕  ใหศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมาย    
วาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มีอํานาจ
พิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในจังหวัดใดยังมิไดเปดทําการศาลเยาวชนและ
ครอบครัวหรือแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวข้ึนในศาลจังหวัด ใหศาลจังหวัดมีอํานาจพิจารณา
พิพากษาคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีแตละกระทรวงมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้     
ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้นกฎกระทรวงหรือระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

 มาตรา ๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อัยการสูงสุด ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดี
กรมการปกครอง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  อธิบดีผูพิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณในการ
งานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย   ไมนอยกวาเจ็ดปวิชาชีพละ   
สองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณซ่ึงมีผลงานเปนที่ประจักษในดานสวัสดิการเด็กมาไมนอยกวาเจ็ดปอีกสองคน โดยมี
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปน
กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา ๘ ใหสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย       
ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑)   ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการ 
  (๒)  ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่
เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
  (๓) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการ ตลอดจนใหบริการดานสงเคราะห คุม
ครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็ก 

(๔)  รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายรวมทั้งแผนงานในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก
ของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

(๕)  ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 มาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงเพราะครบวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตตองไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน 
 มาตรา ๑๐  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๙ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
พนจากตําแหนง เมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
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  (๓)  รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ มีความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ 
  (๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  (๕)  เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๗)  ขาดการประชุมติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหรัฐมนตรี
แตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน และใหผูที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๑๒  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ
หนาที่ไปพลางกอน 
 มาตรา ๑๓   การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
 ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธาน
ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  เปนเสียงชี้ขาด 

 มาตรา ๑๔   คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณและ
มาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  (๓)  วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน    
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชนของกองทุน 
  (๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๗ 
  (๕)  วางหลักเกณฑในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 
  (๖)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งของรัฐและเอกชน 
  (๗) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด รวมทั้งใหคําแนะนําและ
เสนอแนะในการปองกันและแกไขปญหาการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด 
  (๘) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริม
ความประพฤติเด็ก 
  มาตรา ๑๕ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการ ผูแทน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกองบัญชาการตํารวจ
นครบาล ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูแทน
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษเด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  คนพิการ  และผูสูงอายุ ผู อํานวยการสํานักพัฒนาชุมชน 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักอนามัย และผูอํานวยการสํานักการแพทยเปน
กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญซึ่งมี
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ประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละ
สองคนโดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคน และแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม เปนกรรมการ
และเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งขาราชการในสํานักสวัสดิการ
สังคมไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด เปนรอง
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูแทนศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัด หรือผูแทนศาลจังหวัด ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีศาลเยาวชนและครอบครัว 
ผูแทนสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด หรือผูแทนกระทรวงยุติธรรมซึ่งแตงตั้งจาก
ขาราชการในจังหวัดในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีสถานพินิจ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เปน
กรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผู เชี่ยวชาญซึ่งมี
ประสบการณในการงานที่ทําในวิชาชีพสังคมสงเคราะห ครู จิตวิทยา กฎหมาย แพทย วิชาชีพละ
สองคน โดยจะตองมีผูแทนจากภาคเอกชนอยางนอยวิชาชีพละหนึ่งคนและแตงตั้งจากผูมี
ประสบการณดานสวัสดิการเด็กอีกสองคน โดยมีพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
 กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งตองเปนสตรีไมนอยกวาหนึ่งในสาม 
 คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในจังหวัดนั้นไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 
 มาตรา ๑๘  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน และการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๐ (๓) และมาตรา ๑๑ ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณี 
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 มาตรา ๑๙  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการประชุมและ
การแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด โดยอนุโลม 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัดมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 
และมาตรการในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนที่
ปฏิบัติงานดานการศึกษา การสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 
รวมทั้งมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถาน
คุมครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟนฟู สถานพินิจ หรือสถานที่ที่เกี่ยวของกับการสงเคราะห 
คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็กของรัฐและเอกชน ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 
  (๓)  กําหนดแนวทางการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความ
ประพฤติเด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี 
  (๔)  จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติ
เด็กในเขตกรุงเทพมหานครหรือเขตจังหวัด แลวแตกรณี และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกบัการ
จัดหาทุน และการจัดการทุนตอคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  (๕) ตรวจสอบหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงกรณีมีการปฏิบัติตอเด็กโดยมิชอบ 
  (๖)  เรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือขอคําชี้แจงจากผูที่เกี่ยวของเพื่อ
ประกอบการวินิจฉัยในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๗)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเคราะห 
และสงเสริมความประพฤติเด็กในกรุงเทพมหานครและระดับจังหวัด แลวแตกรณี แลวรายงานผล
ตอคณะกรรมการ 
  (๘)  ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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 มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๒ 
การปฏิบตัิตอเด็ก 

 มาตรา ๒๒ การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
สําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 การกระทําใดเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก หรือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอเด็กหรือไม ใหพิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๓ ผูปกครองตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยูใน
ความปกครองดูแลของตนตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแหงทองถ่ิน แต
ทั้งนี้ตองไมต่ํากวามาตรฐานขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎกระทรวงและตองคุมครองสวัสดิภาพเด็กที่
อยูในความปกครองดูแลของตนมิใหตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 
 มาตรา ๒๔ ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด ผูอํานวยการเขต นายอําเภอ ปลัดอําเภอ  
ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพ
เด็กที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ไมวาเด็กจะมีผูปกครองหรือไมก็ตาม รวมทั้งมีอํานาจและหนาที่
ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 
สถานพัฒนาและฟนฟูและสถานพินิจที่ตั้งอยูในเขตอํานาจ แลวรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการ คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัด แลวแตกรณี เพื่อทราบ และใหมีอํานาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๕ ผูปกครองตองไมกระทําการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไวกับบุคคลที่
รับจางเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็กกลับคืน 
  (๒)  ละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใดๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพหรือ
ใหการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
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  (๓)  จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัย       
จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (๔)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการ
ของเด็ก 
  (๕)  ปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 มาตรา ๒๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น  ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไม        
หามมิใหผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้ 
  (๑) กระทําหรือละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจ
ของเด็ก 
  (๒) จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีวิตหรือรักษาพยาบาลแกเด็กที่
อยูในความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
  (๓)  บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือ
นาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 
  (๔)  โฆษณาทางสื่อมวลชนหรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็ก
ใหแกบุคคลอื่นที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการหรือไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการแลว 
  (๕)  บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือกระทําดวยประการใดใหเด็กไป
เปนขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทานหรือการกระทําผิด หรือกระทําดวย
ประการใดอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 
  (๖)  ใช จาง หรือวานเด็กใหทํางานหรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกาย
หรือจิตใจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก 
  (๗)  บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬาหรือให
กระทําการใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโต
หรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 
  (๘)  ใชหรือยินยอมใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใดหรือเขาไปในสถานที่เลน
การพนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 
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  (๙)  บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทําการ
อันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือเพื่อการใด 
  (๑๐) จําหนาย แลกเปล่ียน หรือใหสุราหรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทาง
การแพทยถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ใหลงโทษตาม
กฎหมายนั้น 
 มาตรา ๒๗ หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศ
ประเภทใด ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผูปกครอง โดยเจตนาที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ 
ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีผูปกครองตกอยูในสภาพไมอาจใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรม         
ส่ังสอน และพัฒนาเด็กไดไมวาดวยเหตุใด หรือผูปกครองกระทําการใดอันนาจะเกิดอันตรายตอ
สวัสดิภาพหรือขัดขวางตอความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อประโยชนในการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก หรือปองกัน    
มิใหเด็กไดรับอันตรายหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม พนักงานเจาหนาที่ตองดําเนินการ    
ใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๒๙  ผูใดพบเห็นเด็กตกอยูในสภาพจําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพตามหมวด ๓ และหมวด ๔ จะตองใหการชวยเหลือเบื้องตนและแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  
โดยมิชักชา 
 แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่สาธารณสุข ที่รับตัวเด็ก
ไวรักษาพยาบาล  ครู อาจารย หรือนายจาง ซ่ึงมีหนาที่ดูแลเด็กที่เปนศิษยหรือลูกจาง จะตอง
รายงานใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  หรือพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจทราบโดยมิชักชา หากเปนที่ปรากฏชัดหรือนาสงสัยวาเด็กถูกทารุณกรรม
หรือเจ็บปวยเนื่องจากการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
 การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
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 มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ตาม
หมวด ๓  และหมวด ๔  มีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ใดๆ หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลา     
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจคน ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําทารุณกรรม
เด็ก มีการกักขังหรือเล้ียงดูโดยมิชอบ แตในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาหากไมดําเนินการในทันทีเด็ก
อาจไดรับอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ หรือถูกนําพาไปสถานที่อ่ืนซึ่งยากแกการติดตามชวยเหลือ 
ก็ใหมีอํานาจเขาไปในเวลาภายหลังพระอาทิตยตกได 
  (๒)  ซักถามเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาเด็กจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหและคุมครองสวัสดิภาพเด็กอาจ
นําตัวเด็กไปยังที่ทําการของพนักงานเจาหนาที่ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว รวมทั้ง
บุคคลที่เด็กอาศัยอยู ทั้งนี้ จะตองกระทําโดยมิชักชา แตไมวากรณีใดจะกักตัวเด็กไวนานเกินกวา
สิบสองชั่วโมงไมได เมื่อพนระยะเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตาม (๖)  ระหวางที่เด็กอยูในความดูแล
จะตองใหการอุปการะเลี้ยงดูและหากเจ็บปวยจะตองใหการรักษาพยาบาล 
  (๓)  มีหนังสือเรียกผูปกครอง หรือบุคคลอื่นใดมาใหถอยคําหรือขอเท็จจริง
เกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความประพฤติ สุขภาพ และความสัมพันธในครอบครัวของเด็ก 
  (๔)  ออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็ก นายจางหรือผูประกอบการ เจาของ
หรือผูครอบครองสถานที่ที่เด็กทํางานหรือเคยทํางาน อาศัยหรือเคยอาศัยอยู เจาของหรือผูครอบครอง
หรือผูดูแลสถานศึกษาที่เด็กกําลังศึกษาหรือเคยศึกษา หรือผูปกครองสวัสดิภาพ สงเอกสารหรือ
หลักฐานเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู การศึกษา การทํางาน หรือความประพฤติของเด็กมาให 
  (๕)  เขาไปในสถานที่อยูอาศัยของผูปกครอง  สถานที่ประกอบการของนายจาง
ของเด็ก สถานศึกษาของเด็ก หรือสถานที่ที่เด็กมีความเกี่ยวของดวย ในระหวางเวลาพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก เพื่อสอบถามบุคคลที่อยูในที่นั้นๆและรวบรวมขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
สภาพความเปนอยู ความสัมพันธในครอบครัว การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็ก 

(๖) มอบตัวเด็กใหแกผูปกครองพรอมกับแนะนําหรือตักเตือนผูปกครองใหดูแล
และอุปการะเลี้ยงดูเด็กในทางที่ถูกตอง เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในทางที่เหมาะสม 
  (๗)  ทํารายงานเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อมอบใหแกสถานแรกรับในกรณีมีการสงเด็กไป
ยังสถานแรกรับหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อมีการรองขอ 
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 เด็กที่อยูในความดูแลของพนักงานเจาหนาที่จะตองไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและไดรับ
การศึกษาอยางเหมาะสม และกอนที่จะจัดใหเด็กเขาอยูในสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู จะตองปรึกษากับผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและการแพทยกอนเทาที่สามารถกระทําได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) (๒)  และ (๕)  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
กอนและใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเษกษา 
 มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่ เปน          
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
การสงเคราะหเด็ก 

         มาตรา ๓๒  เด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหไดแก 
  (๑)  เด็กเรรอน หรือเด็กกําพรา 
  (๒) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
  (๓)  เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดดวยเหตุใดๆ เชน ถูกจําคุก 
กักขัง พิการ ทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรัง ยากจน เปนผูเยาว หยา ถูกทิ้งราง เปนโรคจิตหรือโรคประสาท 
  (๔)  เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไมเหมาะสมอันอาจสงผล
กระทบตอพัฒนาการทางรางกายหรือจิตใจของเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
  (๕) เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใชเปนเครื่องมือในการกระทําหรือ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ถูกทารุณกรรม หรือตกอยูในภาวะอื่นใดอันอาจเปนเหตุใหเด็กมี
ความประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรมอันดีหรือเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกกายหรือจิตใจ 
  (๖)  เด็กพิการ 
  (๗)  เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก 
  (๘)  เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการสงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๓๓  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก ตามมาตรา 
๒๔ ไดรับแจงจากบุคคลตามมาตรา ๒๙  หรือพบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒  
ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามวิธีการที่เหมาะสม ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและครอบครัวหรือบุคคลที่อุปการะ
เล้ียงดูเด็กเพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กไดตามมาตรา ๒๓ 
  (๒)  มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินหนึ่งเดือน ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการ
ตาม (๑) ได 
  (๓)  ดําเนินการเพื่อใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตามกฎหมายวาดวย
การรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม 
  (๔)  สงเด็กเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภหรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่
เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไวอุปการะ 
  (๕)  สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานแรกรับ 
  (๖)  สงเด็กเขารับการอุปการะในสถานสงเคราะห 
  (๗)  สงเด็กเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพ หรือสงเด็กเขาบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 
ศึกษา หรือฝกหัดอาชีพในสถานพัฒนาและฟนฟู หรือสงเด็กศึกษากลอมเกลาจิตใจโดยใชหลัก
ศาสนาในวัดหรือสถานที่ทางศาสนาอื่น ที่ยินยอมรับเด็กไว 
 วิธีการใหการสงเคราะหตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
และไมวากรณีใดๆ การดําเนินการใหการสงเคราะหตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ตองไดรับความยินยอม
จากผูปกครอง ความยินยอมดังกลาวตองทําเปนหนังสือตามแบบที่ปลัดกระทรวงกําหนด หรือ
ยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคน ในกรณีที่ผูปกครองไมใหความยินยอมโดยไมมี
เหตุอันควรหรือไมอาจใหความยินยอมได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
มีอํานาจสงเด็กเขารับการสงเคราะหตามวิธีการดังกลาวได ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัดตองฟงรายงานและความเห็นของผู เชี่ยวชาญในสาชาวิชาชีพสังคมสงเคราะหและ
การแพทยกอน 
 ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดระยะเวลาในการ
สงเคราะหเด็กตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) แตถามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปอาจจะขยายหรือ       
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ยนระยะเวลาที่กําหนดไวแลวก็ไดตามแตเห็นสมควร ในระหวางระยะเวลาดังกลาวใหพนักงาน
เจาหนาที่รีบดําเนินการจัดใหเด็กสามารถกลับไปอยูในความปกครองของผูปกครองโดยมิชักชา 
 ในกรณีเด็กอยูระหวางการรับการสงเคราะหถาผูปกครองรองขอและแสดงใหเห็นวา
สามารถปกครองและอุปการะเลี้ยงดูเด็กได ใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
ส่ังใหเด็กพนจากการสงเคราะหและมอบตัวเด็กใหแกผูปกครองรับไปปกครองดูแลได แมวายัง        
ไมครบกําหนดระยะเวลาในการสงเคราะหก็ตาม 
 ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับการสงเคราะหมีอายุสิบแปดปบริบูรณแตยังอยูในสภาพที่จําเปน
จะตองไดรับการสงเคราะหตอไป ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีอาจสั่งให
บุคคลนั้นไดรับการสงเคราะหตอไปจนอายุยี่สิบปบริบูรณก็ได แตถามีเหตุจําเปนตองใหการ
สงเคราะหตอไปอีกและบุคคลนั้นมิไดคัดคานปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 
อาจสั่งใหสงเคราะหบุคคลนั้นตอไปตามความจําเปนและสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกินเวลาที่บุคคล
นั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปบริบูรณ 
 มาตรา ๓๔  ผูปกครองหรือญาติของเด็ก อาจนําเด็กไปขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด หรือที่สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูของเอกชน เพื่อขอรับการสงเคราะหได 
 กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด ถาเปนเด็กที่จําเปนตองไดรับการสงเคราะหให
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาใหการสงเคราะหที่เหมาะสมตามมาตรา ๓๓ แตในกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่ยังไมสามารถหาวิธีการสงเคราะหที่เหมาะสมกับเด็กตามมาตรา ๓๓ ได จะสงเด็กไปยัง
สถานแรกรับกอนก็ได 
 กรณีมีการนําเด็กมาขอรับการสงเคราะหที่สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถาน
พัฒนาและฟนฟูเด็กของเอกชน ใหผูปกครองสวัสดิภาพรายงานขอมูลเกี่ยวกับเด็กตอพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อพิจารณาดําเนินการตามวรรคสองตอไป 
 มาตรา ๓๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 
พบเห็นเด็กที่พึงไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๒) หรือไดรับแจงจากบุคคลตาม
มาตรา ๒๙  ใหสอบถามเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก ถาเด็กเจ็บปวยหรือจําตองตรวจสุขภาพหรือ
เปนเด็กพิการตองรีบจัดใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที หากเปนเด็กที่จําเปนตอง
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ไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ และไมวากรณีใดใหพยายาม
ดําเนินการเพื่อใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับครอบครัวโดยเร็ว แตหากปรากฎวาสภาพครอบครัวหรือ
ส่ิงแวดลอมไมเหมาะที่จะใหเด็กกลับไปอยูกับครอบครัว และมีเหตุจําเปนที่จะตองใหการคุมครอง
สวัสดิภาพแกเด็ก พนักงานเจาหนาที่จะใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามหมวด ๔ ก็ได 
 มาตรา ๓๖ ในระหวางที่เด็กไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ (๒) (๔) หรือ(๖) หาก
ปรากฎวาเปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและพึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ ใหปลัดกระทรวง
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหใชมาตรการคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตาม
หมวด ๔ ได 
 มาตรา ๓๗ เมื่อสถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสถานพัฒนาและฟนฟูไดรับตัวเด็ก
ไวตามมาตรา ๓๓ (๕) (๖) หรือ (๗) ใหผูปกครองสวัสดิภาพรีบสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับตัวเด็ก
และครอบครัว และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็กแตละคน
พรอมดวยประวัติไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี โดยมิชักชา และให
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งการตามที่เห็นสมควรตอไป 
 มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหเด็กเขารับการ
สงเคราะหโดยผูปกครองไมยินยอมตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง กรณีที่ผูปกครองของเด็กไมเห็นดวย
กับกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม หรือกรณีที่ผูปกครองยื่นคํารองขอรับเด็กไป
ปกครองดูแลเองแตไดรับการปฏิเสธจากปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๓  
วรรคสี่ ผูปกครองยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาลตามมาตรา ๕ ในเขตทองที่นั้นภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันรับทราบคําสั่ง 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ผูปกครองซึ่งไดรับเด็กกลับมาอยูในความดูแล มีพฤติการณนาเชื่อ
วาจะใหการเลี้ยงดูโดยมิชอบแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ตามมาตรา ๒๔ ใหคําแนะนําแกผูปกครอง หากผูปกครองไมปฏิบัติตามคําแนะนําก็ใหยื่นคําขอตอ
ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ แลวแต
กรณี เพื่อเรียกผูปกครองมาทําทัณฑบนวาจะไมกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการใหการเลี้ยงดู
โดยมิชอบแกเด็กอีกและใหวางประกันไวเปนจํานวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียก
ประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป ถากระทําผิดทัณฑบนใหริบเงินประกันเปนของกองทุน
คุมครองเด็กตามมาตรา ๖๙ 



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

76 ภาคผนวก  ก 

 การใหคําแนะนําหรือการเรียกประกันใหคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองและ
ประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
 

หมวด ๔ 
การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

 มาตรา ๔๐   เด็กที่พึงไดรับการคุมครองสวัสดิภาพไดแก 
  (๑) เด็กที่ถูกทารุณกรรม 
  (๒) เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิด 
  (๓)  เด็กที่อยูในสภาพที่จําตองไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา ๔๑  ผูใดพบเห็นหรือประสบพฤติการณที่นาเชื่อวามีการกระทําทารุณกรรมตอ
เด็กใหรีบแจงหรือรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ 
 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพ
เด็กตามมาตรา ๒๔ ไดรับแจงเหตุตามวรรคหนึ่ง หรือเปนผูพบเห็นหรือประสบพฤติการณทีน่าเชือ่
วามีการกระทําทารุณกรรมตอเด็กในสถานที่ใด ใหมีอํานาจเขาตรวจคนและมีอํานาจแยกตัวเด็ก
จากครอบครัวของเด็กเพื่อคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยเร็วที่สุด 
 การแจงหรือการรายงานตามมาตรานี้ เมื่อไดกระทําโดยสุจริตยอมไดรับความคุมครอง
และไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญาหรือทางปกครอง 
 มาตรา ๔๒  การดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ตองรีบจัด
ใหมีการตรวจรักษาทางรางกายและจิตใจทันที ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรตองสืบเสาะและ
พินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก ก็อาจสงตัวเด็ก
ไปสถานแรกรับกอนไดหรือถาจําเปนตองใหการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตาม
มาตรา ๓๓ และถาจําเปนตองใหการฟนฟูสภาพจิตใจก็ใหรีบสงเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟนฟู 
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 การสงเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟนฟู หรือสถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง 
ระหวางการสืบเสาะและพินิจเพื่อหาวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม ใหกระทําไดไมเกินเจ็ด
วัน แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อประโยชนของเด็ก พนักงานเจาหนาที่หรือพนักงาน
อัยการจะยื่นคํารองขอตอศาลตามมาตรา ๕ เพื่อมีคําสั่งขยายระยะเวลาออกไปรวมแลวไมเกิน
สามสิบวันก็ได 
 มาตรา ๔๓  กรณีที่ผูปกครองหรือญาติของเด็กเปนผูกระทําทารุณกรรมตอเด็ก ถามีการ
ฟองคดีอาญาแกผูกระทําผิดและมีเหตุอันควรเชื่อวาผูถูกฟองนั้นจะกระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก    
ก็ใหศาลที่พิจารณาคดีนั้นมีอํานาจกําหนดมาตรการคุมความประพฤติผูนั้น หามเขาเขตกําหนด หรือ
หามเขาใกลตัวเด็กในระยะที่ศาลกําหนด เพื่อปองกันมิใหกระทําการดังกลาวและจะสั่งใหผูนั้น    
ทําทัณฑบนตามวิธีการที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงประมวลกฎหมายอาญาดวยก็ได 
 หากยังไมมีการฟองคดีอาญาหรือไมฟองคดีอาญาแตมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการ
กระทําทารุณกรรมแกเด็กอีก ใหพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ ผูมีหนาที่
คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔  หรือพนักงานอัยการยื่นคําขอตอศาลตามมาตรา ๕  เพื่อ
ออกคําสั่งมิใหกระทําการดังกลาวโดยกําหนดมาตรการคุมความประพฤติและเรียกประกนัดวยกไ็ด 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากศาลเห็นวามีเหตุจําเปนเรงดวนเพื่อคุมครอง
เด็กมิใหถูกกระทําทารุณกรรมอีก ใหศาลมีอํานาจออกคําสั่งใหตํารวจจับกุมผูที่เชื่อวาจะกระทํา
ทารุณกรรมแกเด็กมากักขังไวมีกําหนดครั้งละไมเกินสามสิบวัน 
 การพิจารณาออกคําสั่งหรือการเรียกประกันตามมาตรานี้ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุด
ของเด็กเปนสําคัญ 
 มาตรา ๔๔   เมื่อพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 
๒๔  พบเห็นหรือไดรับแจงจากผูพบเห็นเด็กที่ เสี่ยงตอการกระทําผิดใหสอบถามเด็กและ
ดําเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว ความเปนอยู 
การเลี้ยงดู อุปนิสัย และความประพฤติของเด็กเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับเด็ก และถาเห็นวา
จําเปนตองคุมครองสวัสดิภาพแกเด็ก โดยวิธีสงเขาสถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและ
ฟนฟูก็ใหเสนอประวัติพรอมความเห็นไปยังปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
เพื่อพิจารณาสั่งใหใชวิธีการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแกเด็ก 
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 ในกรณีพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔เห็นวา
เด็กจําเปนตองไดรับการสงเคราะหก็ใหพิจารณาใหการสงเคราะหตามมาตรา ๓๓ แตถาเห็นวายัง
ไมสมควรสงตัวเด็กไปยังสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถาน
พัฒนาและฟนฟู ก็ใหมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล โดยอาจ
แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ หรือไมก็ได และเมื่อไดปรึกษาหารือรวมกับ
ผูปกครองหรือบุคคลที่จะรับเด็กไปปกครองดูแลแลวอาจจะวางขอกําหนดเพื่อปองกันมิใหเด็กมี
ความประพฤติเสียหาย หรือเสี่ยงตอการกระทําผิด โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไป
ปกครองดูแลตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอตามความเหมาะสม ดังตอไปนี้ 
  (๑) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็ก
ประพฤติตนไมสมควร 
  (๒)  ระมัดระวังมิใหเด็กออกนอกสถานที่อยูอาศัยในเวลากลางคืน เวนแตมี    
เหตุจําเปนหรือไปกับผูปกครอง 
  (๓) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย 
  (๔)  ระมัดระวังมิใหเด็กกระทําการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย 

(๕)  จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความ
สนใจของเด็ก 
  (๖) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก 
  (๗) จัดใหเด็กกระทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และ
บําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
 หากปรากฏชัดวาผูปกครองหรือผูที่ รับเด็กไวปกครองดูแลละเลยไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ก็ให
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กรับเด็กกลับไปดูแล 
 มาตรา ๔๕  หามมิใหเด็กซื้อหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หรือเขาไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการ
จําหนายหรือเสพสุราหรือบุหร่ี หากฝาฝนใหพนักงานเจาหนาที่สอบถามเด็กเพื่อทราบขอมูล
เกี่ยวกับเด็กและมีหนังสือเรียกผูปกครองมารวมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ วากลาวตักเตือนใหทํา
ทัณฑบน หรือมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการจัดใหเด็กทํางานบริการสังคม
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หรือทํางานสาธารณประโยชนและอาจวางขอกําหนดใหผูปกครองตองปฏิบัติขอใดขอหนึ่งหรือ
หลายขอตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือวางขอกําหนดอื่นใดเพื่อแกไข หรือปองกันมิใหเด็กกระทํา
ความผิดขึ้นอีกก็ได 
 หากปรากฏวาผูปกครองของเด็กฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 
๓๙  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การวากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน และจัดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดสั่งใหสงเด็กเขารับการ
คุมครองสวัสดิภาพหรือในกรณีพนักงานเจาหนาที่ออกขอกําหนดใหเด็กทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนตามมาตรา ๔๕ หากผูปกครองไมเห็นดวยใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลตาม
มาตรา ๕ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับทราบคําสั่ง 
 มาตรา ๔๗ วิธีการดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก นอกจากที่บัญญัติไวในหมวดนี้ให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๕ 
ผูคุมครองสวสัดิภาพเด็ก 

        มาตรา ๔๘  ในการดําเนินการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติ
แกเด็กตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวามีเหตุสมควรแตงตั้ง      
ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อกํากับดูแลเด็กคนใด ก็ใหยื่นคําขอตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ใหแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมี
ความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กโดยจะกําหนดสถานที่อยูอาศัยของเด็กที่อยูในการ
กํากับดูแลของผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กดวยก็ได 
 กรณีที่เด็กพนจากความปกครองดูแลของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานที่พัฒนาและฟนฟูแลว ถามีเหตุผลสมควรก็ใหผูปกครองสวัสดิภาพยื่นคําขอ
ตอปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ใหตั้งพนักงานเจาหนาที่ นักสังคม
สงเคราะห หรือบุคคลที่สมัครใจและมีความเหมาะสมเปนผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กได 
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 การแตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กใหมีระยะเวลาคราวละไมเกินสองป 
 มาตรา ๔๙  ผูคุมครองสวัสดิภาพเด็กมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา แนะนํา และตักเตือนเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติ  
การศึกษา และการประกอบอาชีพแกเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 
  (๒)  เยี่ยมเยียน ใหคําปรึกษา และแนะนําแกผูปกครองเกี่ยวกับเรื่องการอบรม    
ส่ังสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยูในการกํากับดูแล 
  (๓)  จัดทํารายงานและความเห็นเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูของเด็กและของ
ผูปกครองเสนอตอปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด พนักงานเจาหนาที่ ผูปกครองสวัสดิภาพ 
คณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัดแลวแตกรณี 
เพื่อดําเนินการตอไป 
 มาตรา ๕๐  หามมิใหผูปกครองสวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก เปดเผยชื่อตัว 
ช่ือสกุล ภาพหรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแก
ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใดอยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง 
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกพนักงานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา และผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ ซ่ึงไดลวงรูขอมูลดังกลาวเนื่อง
ในการปฏิบัติหนาที่ของตนดวย โดยอนุโลม 
 หามมิใหผูใดโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใดซึ่งขอมูล
ที่เปดเผยโดยฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

หมวด ๖ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ 

และสถานพัฒนาและฟนฟ ู

         มาตรา ๕๑ ปลัดกระทรวงมีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ไดทั่วราชอาณาจักร และผูวาราชการจังหวัด
มีอํานาจจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และ
สถานพัฒนาและฟนฟูภายในเขตจังหวัดนั้น  หนวยงานอื่นของรัฐนอกจากที่มีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้อาจจัดตั้งและดําเนินกิจการไดเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็ก โดยแจงใหปลัดกระทรวง
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หรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีทราบ  และใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัดแนะนํา
หรือสนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินการดังกลาว 
 มาตรา ๕๒ ภายใตบังคับของมาตรา ๕๑ ผูใดจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ          
สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ตองขอรับใบอนุญาตตอ
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอตออายุใบอนุญาต การใหตออายุ
ใบอนุญาตการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด การออกใบแทนใบอนุญาต
และการเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
และใหเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๓ ใหปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
คุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด กํากับดูแลและสงเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครอง
สวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 มาตรา ๕๔ ในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟูจะตองไมดําเนินกิจการในลักษณะแสวงหากําไรในทางธุรกิจ และตองมผูีปกครอง
สวัสดิภาพเปนผูปกครองดูแลและบังคับบัญชา 
 การดําเนินงานของสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงกําหนด 
 มาตรา ๕๕ ใหปลัดกระทรวงและผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจแตงตั้งหรือถอดถอน
ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถาน
พัฒนาและฟนฟู ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๖ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  รับตัวเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพไวเพื่อสืบเสาะ
และพินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกําหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะหหรือคุมครอง
สวัสดิภาพแกเด็กแตละคน ถาจําเปนอาจรับตัวเด็กไวปกครองดูแลชั่วคราวไดไมเกินสามเดือน 
  (๒) สืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษา
อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพรวมทั้งของผูปกครอง หรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยูดวย ตลอดจนสิ่งแวดลอม      
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ทั้งปวงเกี่ยวกับเด็ก และมูลเหตุที่ทําใหเด็กตกอยูในสภาวะจําตองไดรับการสงเคราะหหรือ
คุมครองสวัสดิภาพ เพื่อรายงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  (๓) จัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมทั้งดําเนินการรักษา
เยียวยาแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล 
  (๔)  จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ และ
จัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล    
  (๕)  จัดการศึกษา การกีฬา และนันทนาการใหแกเด็กที่อยูในความปกครองดูแล
ใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 
  (๖)  จัดสงเด็กที่ไดดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ไปยังสถานสงเคราะห สถาน
พัฒนาและฟนฟู โรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงคในการสงเคราะห หรือคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของเด็กแตละคน 
  (๗)  มอบตัวเด็กแกผูปกครอง หรือบุคคลที่เหมาะสมและยินยอมรับเด็กไว
อุปการะเลี้ยงดูและถาเห็นสมควรอาจยื่นคําขอใหปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแต
กรณี แตงตั้งผูคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กตามมาตรา ๔๘ 

(๘)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูปกครอง ในกรณีที่เด็กจําตองไดรับ
การสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ 
 ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับตองดําเนินการใหเด็กสามารถกลับไปอยูกับ
ผูปกครองกอน สวนการจัดใหเด็กไปอยูในสถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพหรือสถาน
พัฒนาและฟนฟู ใหดําเนินการเปนวิธีสุดทาย 
 มาตรา ๕๗ ผูรับใบอนุญาตและผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหและสถาน
คุมครองสวัสดิภาพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นตองควบคุมดูแลใหมีการรับ
เด็กที่จําตองไดรับการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพทุกคนไวอุปการะเลี้ยงดู 
 มาตรา ๕๘ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานสงเคราะหมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 
๕๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และใหมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) จัดการศึกษา อบรม ส่ังสอน และฝกหัดอาชีพแกเด็กที่อยูในความปกครอง
ดูแลของสถานสงเคราะหใหเหมาะสมกับเด็กแตละคน 
  (๒) จัดบริการแนะแนว ใหคําปรึกษา และชวยเหลือแกผูปกครอง 
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  (๓) สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก
สถานสงเคราะหไปแลว เพื่อเปนการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพแกเด็กที่เคยอยูในสถาน
สงเคราะหมิใหกลับไปสูสภาพเดิม 
 การสืบเสาะและพินิจตามมาตรา ๕๖ (๒) ถาเปนกรณีที่เด็กถูกสงมาจากสถานแรกรับซึ่ง
มีรายงานการสืบเสาะและพินิจแลว อาจงดการสืบเสาะและพินิจก็ได 
 มาตรา ๕๙ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานคุมครองสวัสดิภาพมีอํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ปกครองดูแลและอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
  (๒)  จัดการศึกษา อบรม และฝกอาชีพแกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
  (๓) แกไขความประพฤติ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทั้งทางรางกายจิตใจ
แกเด็กที่อยูในสถานคุมครองสวัสดิภาพ 
  (๔)  สอดสองและติดตามใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกเด็กที่ออกจาก 
สถานคุมครองสวัสดิภาพไปแลว 
 มาตรา  ๖๐ ผูปกครองสวัสดิภาพของสถานพัฒนาและฟนฟูมี อํานาจและหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  รับเด็กที่จําตองไดรับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายหรือจิตใจไว
ปกครองดูแล 

(๒) ทําการสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวเพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาและฟนฟูเด็กแตละคน 
  (๓)  จัดการศึกษา ฝกอบรม ส่ังสอน บําบัดรักษา แนะแนว และฟนฟูสภาพ
รางกายและจิตใจใหเหมาะสมแกเด็กแตละคนที่อยูระหวางการปกครองดูแล 
 มาตรา ๖๑  หามมิใหเจาของ ผูปกครองสวัสดิภาพ และผูปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานแรกรับ สถานสงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟู ทําราย
รางกายหรือจิตใจ กักขัง ทอดทิ้ง หรือลงโทษเด็กที่อยูในความปกครองดูแลโดยวิธีการรุนแรง
ประการอื่น เวนแตกระทําเทาที่สมควรเพื่ออบรมสั่งสอนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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 มาตรา ๖๒   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ปลัดกระทรวงหรือผูวาราชการจังหวัด ใหผูปกครองสวัสดิภาพเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๗ 

การสงเสริมความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา 

         มาตรา ๖๓   โรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา และผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่
เหมาะสม ความรับผิดชอบตอสังคม และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๔   นักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๕   นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดฝาฝนมาตรา ๖๔ ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด และมีอํานาจนําตัวไปมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษานั้น เพื่อดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ     
ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 
 เมื่อไดอบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาแลว ใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจงใหผูปกครองวากลาวตักเตือนหรือส่ังสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง 
 การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหกระทําเทาที่สมควรเพื่อการอบรมสั่งสอนตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา  ๖๖ พนักงานเจาหนาที่ตามหมวดนี้มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังตอไปนี้ 
  (๑) สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติ 
การศึกษา นิสัยและสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนมาตรา ๖๔ 
  (๒)  เรียกใหผูปกครอง ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือ
นักศึกษานั้นกําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อวากลาวอบรมสั่งสอนตอไป 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก  ก 85 

  (๓)  ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือ
นักศึกษา 
  (๔) เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือน หรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนมาตรา ๖๔ อีก 
  (๕) สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
หรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ 
  (๖) ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ตํารวจ 
หรือพนักงานเจาหนาที่อ่ืนเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามหมวดนี้ 
 มาตรา  ๖๗ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในเคหสถาน สถานที่หรือ
ยานพาหนะใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการเพื่อทํา
การตรวจสอบการฝาฝนดังกลาวได 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอน และ
ใหบุคคลที่เกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๘ 
กองทุนคุมครองเด็ก 

         มาตรา  ๖๘ ใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนคุมครองเด็ก” เพื่อเปน
ทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัว
และครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา  ๖๙ กองทุนประกอบดวย 
  (๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 
  (๒)  เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 
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  (๓)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 
  (๔)  เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
  (๕)  เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย
นิติกรรมอื่น 
  (๖)   เงินที่ริบจากเงินประกันของผูปกครองที่ผิดทัณฑบนตามมาตรา ๓๙ 
  (๗)   ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 มาตรา  ๗๐ เงินและดอกผลที่กองทุนไดรับตามมาตรา ๖๙ ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
เปนรายไดแผนดิน 
 มาตรา  ๗๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง
คณะกรรมการแตงตั้งไมเกินสามคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนจากภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวของกับงาน
ดานสวัสดิการเด็กอยางนอยหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมายเปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา  ๗๒ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๕ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 
 มาตรา ๗๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
  (๒)  พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและ
สงเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของเด็กตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดหรือตามคําสั่งศาล 
  (๓)  รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
 มาตรา ๗๔ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการ
จัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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 มาตรา ๗๕ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
จํานวนหาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้ง
จากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การสวัสดิการเด็ก และการประเมินผล 
และใหรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ 
 ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม 
 มาตรา ๗๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามมาตรา ๗๕ มีอํานาจหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
  (๒)  รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ 
  (๓)  มีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใดหรือ
เรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 มาตรา ๗๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
 ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปแลวทํารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวันสิ้นปบัญชีเพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสองใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ
ตอรัฐสภาเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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 มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๗ มาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๐ ผูใดขัดขวางไมใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ (๑) หรือ (๕) 
หรือไมยอมสงเอกสารหรือสงเอกสารโดยรูอยูวาเปนเอกสารเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียก
ใหสงตามมาตรา ๓๐ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดไมยอมมาใหถอยคํา ไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือใหถอยคําอันเปน
เท็จตอพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๐ (๓) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาผูใหถอยคํากลับใหขอความจริง  
ในขณะที่การใหถอยคํายังไมเสร็จสิ้น การดําเนินคดีอาญาตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 
 มาตรา ๘๑ ผูใดฝาฝนขอกําหนดของศาลในการคุมความประพฤติ หามเขาเขตกําหนด 
หรือหามเขาใกลตัวเด็กตามมาตรา ๔๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๒ ผูใดจัดตั้งหรือดําเนินกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก  สถานแรกรับ  สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูตามมาตรา ๕๒ โดยมิไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบอนุญาตถูกเพิกถอนหรือหมดอายุ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดยื่นคําขออนุญาต
หรือยื่นคําขอตอใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอ
บุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 
 มาตรา ๘๓ เจาของหรือผูปกครองสวัสดิภาพของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห สถานคุมครองสวัสดิภาพ หรือสถานพัฒนาและฟนฟูผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ถาผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งไดดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติตามคําแนะนําของ
พนักงานเจาหนาที่หรือผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา ๒๔ แลว การดําเนินคดีอาญา
ตอบุคคลนั้นใหเปนอันระงับไป 
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 มาตรา ๘๔ ผูใดกระทําการเปนผูปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
สถานคุมครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟนฟูโดยมิไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๕๕ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๕ ผูใดกระทําการอันเปนการยุยง สงเสริม ชวยเหลือ หรือสนับสนุนให
นักเรียนหรือนักศึกษาฝาฝนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๘๖ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๗ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

       มาตรา ๘๗ ใหสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครอง
สวัสดิภาพเด็กของหนวยราชการ หรือของเอกชนที่ไดรับอนุญาต ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ดําเนินกิจการอยูจนถึงวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับเปนสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห และสถานคุมครองสวัสดิภาพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับ
ตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวง ขอบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งตามพระราช-บัญญัตินี้ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔        
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใชบังคับมาเปนเวลานานสาระสําคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก ไมเหมาะสมกับสภาพสังคม
ปจจุบัน สมควรกําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติตอเด็กใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อใหเด็ก
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ไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเปนการสงเสริมความ
มั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม และสมควรปรับปรุงวิธีการ
สงเสริมความรวมมือในการคุมครองเด็กระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รายชื่อและสถานที่ตัง้หนวยงานสงเคราะหเด็ก 

หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
สถานสงเคราะหเด็กออน 
1.  สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท

(ปากเกร็ด) 
2.  สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 
3.  สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด 
 
4.  สถานสงเคราะหเด็กออนอุดรธานี 
 
5.  สถานสงเคราะหเด็กออน             

บานศรีธรรมราช 
6.  สถานสงเคราะหเด็กออน              

บานแคนทอง 
7.  สถานสงเคราะหเด็กออน                  

บานเวียงพิงค 
8.  สถานสงเคราะหเด็กออนบานสงขลา 
สถานสงเคราะหเด็ก 
1.  สถานสงเคราะหเด็กหญิง               

บานราชวิถี 
2.  สถานสงเคราะหเด็กหญิงอุดรธานี 
 
3.  สถานสงเคราะหเด็กหญิง               

จังหวัดสระบุรี 
4.  สถานสงเคราะหเด็กชาย                

บานมหาเมฆ 
5.  สถานสงเคราะหเด็กชาย             

บานปากเกร็ด 
6.  สถานสงเคราะหเด็กชาย                      

บานบางละมุง 

 
78/24 ม.1 ถ.ภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 
2/40 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 
78/1 ม.1 ถ.ติวานนท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 
238 ม.4 ต.โนนสูง ถ.อุดร-ขอนแกน อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41330 
193 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง 
 จ.นครศรีธรรมราช 80000 
283 ถ.กสิกรทุงสราง ต.ในเมือง อ.เมือง         
จ.ขอนแกน 40000 
63/3 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180 
57/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
 
255 ถ.ราชวิถี  เขตราชเทวี กทม.10400 
 
238 ม.4 ต.โนนสูง ถ.อุดร-ขอนแกน อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41330 
137 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท            
จ.สระบุรี 18120 
1086-1092 ซ.สวนพลู แขวงทุงมหาเมฆ     
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 
2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด      
จ.นนทบุรี 11120 
661 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง  
จ.ชลบุรี 20150 

 
0-2584-7254-5 
 
0-2577-2347 
0-2583-8314 
 
0-4229-5251 
 
0-7535-6166 
 
0-4323-7333 
 
0-5321-1877 
 
0-7433-3223 
 
0-2354-7484 
 
0-4229-5251 
 
0-3626-8708 
 
02286-2013 
 
0-2583-8343 
 
0-3824-1373 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
7.  สถานสงเคราะหเด็กชายบานราชสีมา 
 
8.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
     บานศรีธรรมราช 
9.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
     บานหนองคาย 
10.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
       บานเชียงใหม 
11.  สถานสงเคราะหเด็กชายจังหวัดยะลา 
12.  สถานสงเคราะหเยาวชนมูลนิธิ 
       มหาราช 
13.  สถานสงเคราะหเด็กชาย 
       จังหวัดนราธิวาส 
14.  สถานสงเคราะหเด็กจังหวัดปตตานี 
15.  สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
16.  สถานสงเคราะหเด็กบานสงขลา 
สถานแรกรับเด็ก 
1.  สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร 
 
2.  สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 
 

278 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง 
 จ.นครราชสีมา  30000 
193 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง                              
จ.นครศรีธรรมราช 80000 
255 ม.14 บานหนองสองหอง ต.คายบกหวาน     
อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 
63/1 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 
50180  
82 ถ.สุขยางค อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
2/1 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
 
11 ม.8 ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
 
186 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000 
63/3 ม.4 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 
57/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
 
9 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี 12110 
2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด  
จ.นนทบุรี 11120 

0-4424-2552 
 

0-7535-6166 
 

0-4240-7387 
 

0-5322-2596 
 

0-7321-4488 
0-2577-2531 

 
0-7353-2055 

 
0-7333-2475 
0-5321-1877 
0-7433-3223 

 
0-2577-6570 

 
0-2583-8345 

 

สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
1.  สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.  สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
     ภาคตะวันออก 

 
36 ม.9 ต.โคกสูง  อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 
40250 
318 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 
21150 

 
0-4342-1251 

 
0-3868-4102 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก 
1.  ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็ก 
     และเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 

 
203 ม.9 ถ.กสิกรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 

 
0-4561-1218 

บานพักเด็กและครอบครัว 
1.  บานพักเด็กและครอบครัว

กรุงเทพมหานคร 

 
ในบริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 

 
0-2354-7580 
0-2354-7582 

2.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ชลบุรี 

40 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0-3824-0220 

3.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม 

63/3 ต.ดอนแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 0-5321-6459 

4.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ภูเก็ต 

2/47-48 ถ.ตรัง อ.เมือง ภูเก็ต 83000 0-7624-0140 
0-7621-3315 

5.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นราธิวาส 

190 ม.6 ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส 96160 0-7358-4122 

6.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
นครสวรรค 

26/5 ต.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค 
60130 

0-5634-5411 

7.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อุบลราชธานี 

10/2 ซ.พนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.อุบลราชธานี 34000 

0-4524-2641 

8.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
อุดรธานี 

ภายในบริเวณนิคมสรางตนเองเชียงพิณ  
ต.นิคมสงเคราะห อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

0-4223-7151 

9.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สงขลา 

ภายในบริเวณสํานักสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 12 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง  
จ.สงขลา 90100 

0-7433-3745-6 

10.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สุรินทร 

127/1 ม.11 ถ.สรุินทร-ทาสวาง ต.นอกเมือง  
อ.เมือง   จ.สุรินทร 32000 

0-4451-5018 

11.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
ชุมพร 

111/59 ม.1 ต.วังไผ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 0-7757-4976 
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หนวยงาน ท่ีอยู โทรศัพท 
12.  บานพักเด็กและครอบครัว 
       สระบุรี 

โครงการบานสามวัย 21 ม.10 คชสิทธิ์  
อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250 

0-3636-3147 

13.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       พะเยา 

47 บานแมตํ๋าปาลาน อ.เมือง จ.พะเยา 56000 0-5448-5911 
0-5448-0111 

14.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ลําปาง 

107 ถ.ประตูมา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง 
52000 

0-5422-5383 

15.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ตาก 

140/1 ม.1 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5551-4487 
0-5551-6747 

16.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ตรัง 

200/41 ม.11 หมูบานศรีตรัง ถ.ตรัง-ปะเหลียน  
อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

0-7521-6804 
0-7521-6805 

17.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ขอนแกน 

36/2 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 40250 0-4342-1279 

18.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       มหาสารคาม 

985/3 ถ.นครสวรรค ซ.23 ต.ตลาด อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000 

0-4372-1210 

19.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ระยอง 

318 ถ.สุขุมวิท ต.หวยโปง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3868-4895 
0-3868-4896 

20.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       นครศรีธรรมราช 

30/224 หมูบานราชพฤกษ 2 ซ.7  
ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 80000 

0-7535-7990 

21.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       สุราษฎรธานี  

99/6530 หมูบานเสาวลักษณ 2 ม.1 ต.บางกุง       
อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 

0-7728-9248 

22.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ปทุมธานี 

1/119 ม.2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2577-2372 

23.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       ยะลา 

24/2 ถ.อาคารสงเคราะห ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 

0-7322-8412 

24.  บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 
       กาญจนบุรี 

21 ซ.22 ถ.แสงชูโต อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-7693 
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 : กระบวนการหลอหลอมทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
  -  โครงสรางหลัก ชั้นเปลือกของสังคม หนวยยอยตางๆ สรางและ 
   หลอหลอมเด็กรุนใหม 
  - คุณลักษณะของเด็กไทยที่ไมพึงประสงค 
 : การจัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชน 
 -  แบบประเมิน  แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ 
 - การนําเครื่องมือ แบบประเมิน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณไปใช 
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กระบวนการเรียนรูทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
 
1.   โครงสรางหลัก ชั้นเปลือกของสังคม หนวยยอยตาง ๆ สรางและหลอหลอมเด็กรุนใหม 
 ความงดงามและคุณคาของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจํานวนมากเริ่มผุกรอน หมดความหมาย
และกําลังถูกสังคมแบบใหม (Post-Modernization) และยุคโลกาภิวัตน  (Globalization)  ทุนนิยม
สมัยใหม วัฒนธรรมรอนแรง การแขงขันในระบบตลาดที่มุงผลกําไรเปนประโยชนสูงสุด มนุษย
เปนผูผลิต ผูรับบริการตองเห็นแกตัว ทรัพยากรเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกของมนุษย      
ทุกหนวยของสังคมมีบทบาทหนาที่แตกตางกันและทําใหสังคมเกิดกลุมคนที่มีฐานะ ชนชั้น 
รายได จากระบบการศึกษาที่สูงต่ํา จากการลงทุนมากนอยแตกตางกัน การชี้ฐานะทางสังคมลวนดู
ปจจัย  มูลคาทางวัตถุที่เชื่อมโยงกับชีวิตความเปนอยู รสนิยม ตําแหนงทางสังคมที่มีอยู ลักษณะงาน 
รายได ภาษา เครื่องแตงกาย อาหาร รถยนต โทรศัพทมือถือ การใชเวลาวาง และอื่นๆ สังคมสมัยใหม
และโลกาภิวัตนไดเปนแหลงหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหมกับเด็กไทยมายาวนาน
ไมนอยกวา 20 ปที่ผานมา และยิ่งรุนแรงหนักขึ้นในระยะหลังที่ประเทศไทยเผชิญปญหาวิกฤติ 
ทางเศรษฐกิจนับแตป พ.ศ.2539  เปนตนมา 
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แผนผังท่ี 1 แสดงกระบวนการเรียนรูทางสังคมของเด็กและเยาวชน 
ชั้นเปลือกสังคม 
                อินเทอรเน็ต 
               ส่ือลามก 
           ความรุนแรง 
            เพศเสรี 
            ยาเสพติด 
วัตถุนิยม 
 
 สรางผลิต เด็กไทยพันธุใหม  หลอหลอม 
 (Reproduction) 12 ขอ (Socialization)   
 
  ตัวเรงทางออม 
  (Acceleration)         
 
 

ครอบครัว       โรงเรียน        ศาสนา           ชุมชน 
 
 
 ถาเรามองสังคมไทยที่ลอมรอบตัวเด็กอุปมาอุปไมย (Metaphor) เสมือนหัวหอมใหญที่
เปนชั้น ๆ หอหุมตัวตนของเด็กไทยที่อยูขางในสุดเราจะพบวาเด็กไทยของเรากําลังถูกสรางและ
หลอหลอมใหเขาสูเสนทางที่เสี่ยงและอันตรายอยางยิ่ง บนเสนเลือดใหญของการผลิตคนไทย 
พันธุใหมยุคทุนนิยม โลกาภิวัตน วัตถุนิยม เพศเสรี ยาเสพติด กําลังกลายเปนวิถีชีวิตพื้นฐานของ
เด็กไทยเขาไปทุกที เสนทางการเปนยุวอาชญากรงาย และหลากหลายขึ้นมีเชื่อมโยงกันในหลายมิติ
ที่มีอยูในเด็กแตละคน เพื่อใหเห็นสังคมไทยที่ซับซอนและลอมรอบตัวเด็กวามีองคประกอบ
อะไรบางที่เปนสาเหตุสําคัญที่เปนแหลงสราง (Reproduction) เด็กไทยใกลเปนโจรมากขึ้น           
มีดังตอไปนี้ 

ระบบโครงสรางหลัก 
ทุนนิยมโลกาภิวัตน 
ตลาดเสรีแขงขัน 
วัฒนธรรมตะวันตก 

หนวยยอยในสังคม 
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1) วัตถุนิยม นับเนื่องติดตอกันมากวา 30 ปเศษที่เราสงเสริมใหคนไทยเปนผูบริโภค
นิยมการใชจายสิ่งของ การยึดติดสินคาราคาแพงมียี่หอ คานิยมวัดคุณคาฐานะทางสังคมและ      
ชนชั้นจากราคาและมูลคาสิ่งของที่ใชวัตถุนิยมเปนเสนเลือดใหญของเด็กและเยาวชนที่ยึดติดจน
กลายเปนสวนสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิต 

2) ยาเสพติด ในสังคมไทยการระบาดของยาบา ยาเลิฟ ยาอี เกิดขึ้นมา 7-8 ปแลว และ
ระบาดเขาสูชุมชน บานและโรงเรียนแบบทะลักปละไมนอยกวา 700-800 ลานเม็ด ในกลุมเด็กอายุ
ตั้งแต 7-20 ป มีเด็กและเยาวชนไทย 2-3 ลานคนที่อยูในขบวนการคายาเสพติดและจะมีเพิ่มขึ้น
เร่ือย ๆ ทั้งในบทบาทเหยื่อ เครื่องมือ ระบบตลาดและการพนผิดของผูคารายใหญ สังคมไทยจะ
ออนแอลงและไมมีความมั่นคงของประเทศ นี่คือภยันตรายที่นากลัวที่สุดของสังคมไทยขณะนี้ 

3) เพศเสรี ในเด็กวัยใสมัธยมศึกษาตอนตนอายุระหวาง 13-16 ป สังคมที่มีคูรัก         
มีเพศสัมพันธ เปลี่ยนคูนอน ขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงปนสนุกกําลังระบาดหนักในสังคม
วัยรุนเด็กชายหญิง เด็กเรียนรูจากสื่อลามก หนังสือการตูนญี่ปุน อินเทอรเน็ตคาเฟ ซีดีที่ขายกัน
เกลื่อนเมืองและราคาถูก และยังเขาสูระบบอินเทอรเน็ตภาพโปเปลือยไดตลอดเวลา เด็กดูไป
ทดลองไป แลกเปลี่ยนประสบการณจนเปนคานิยมใหม ถาใครไมเคยดูหนังเซ็กส ไมทดลองมี
เพศสัมพันธจะเขาสังคมสมัยใหมในกลุมเพื่อนไมไดเลย 

4) ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ เนื่องจากเด็กสั่งสมความรุนแรงมาจาก
ระบบครอบครัวที่มีพอในฐานะอํานาจนิยม และโรงเรียนในบทบาทการแขงขัน การสอบ  
ความเครียดกังวลที่ไดรับจากระบบหลักสูตรการศึกษา การรับซ้ําซากจากสื่อโฆษณาที่แฝงเรื่อง
การใชความรุนแรงในการแกไขปญหา  ความแปลกที่มากับความคิดแบบหลุดโลก เร่ืองเพศที่รับรู
ลวนสะทอนการทุบตี การใชกําลัง ความวิตถารในอารมณ ในทางตรงกันขามเด็กไทยจํานวนหนึ่ง
เปราะบาง สูโลกแหงการพายแพไมได ผิดหวังรุนแรง ใชอารมณมากกวาเหตุผลซ่ึงเด็กไทยที่
ออนแอเปราะบาง สูชีวิตไมไดและอาจจบลงดวยการฆาตัวตายมากขึ้น 
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5) อินเทอรเน็ต ชองวางระหวางพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารยในโลกสมัยเกากับ
เด็กไทยพันธุใหม โลกยุคสารสนเทศจะมากขึ้นตามลําดับ อินเทอรเน็ตจะเปนหองสมุดโลกที่เด็ก
เรียนรูและรับขาวสารมากมายไดตลอดเวลา อินเทอรเน็ตจะเปนดาบสองคมเด็กจะใชประโยชนกับ
การศึกษาในขณะที่มีพอแมอยูดวยประมาณรอยละ 20 นอกจากนั้นเด็กจะใชในทางที่ไมเหมาะสม
ไมวาจะเปน Sex Web cam, Sex Chat, SexPhone, การสง e-mail การดูภาพโปลามกอนาจารที่มี
กวาหมื่นเว็บไซต 
 ในเบื้องตนขององครวมสังคมไทยมีขนาดชั้น 5-6 องคประกอบที่รายลอม หลอหลอม 
ผลิตและสรางเด็กไทยใหเติบโตขึ้นกับสังคมที่เสี่ยงและอันตรายยิ่ง การเพิ่มขึ้นและองคประกอบ
จะมากขึ้น หนาขึ้น และยิ่งเรงใหเด็กหลุดรอดจากปญหาตางๆ ไดยากขึ้นตามลําดับ ไมวาจะเปน
การเลนพนันบอลซึ่งมีอยูมากมายเกลื่อนกลาดทั่วประเทศ การตั้งกลุมแกงกวนเมืองสรางปญหาใน
เขตเมืองใหญๆ เชน กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล การขายบริการทางเพศแฝงในคราบ
นักเรียน นิสิตนักศึกษา การนิยมคลั่งไคลเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกและญี่ปุนมากขึ้น 
 ในทางตรงกันขามหนวยงานและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของและลอมรอบตัวเด็กลวนแลวแต
เกี่ยวของสัมพันธกับคุณภาพและคุณลักษณะของเด็กไทย ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัวที่อยู
ใกลชิดเด็กมากที่สุด ระบบการศึกษาโรงเรียนซึ่งเปนแหลงตระเตรียมเด็กในหนาที่ที่พึงประสงค 
ชุมชนที่รายลอมโอบอุมเด็ก ศาสนา และระบบคุณคาทางวัฒนธรรมที่ เปนเอกลักษณไทย 
ส่ือมวลชนที่มีความเปนพลวัตรสูง ระบบการเมืองที่สามารถกําหนดนโยบายลงสูสังคมเด็กไทย
อยางงายดาย ภาคธุรกิจเอกชน องคกรตาง ๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนคานิยมใหม ๆ ใหเกิดขึ้นไดจาก
ส่ือและการลงทุนอยางทวมทนทุกหนวยและทุกสถาบันที่กลาวมาแลวลวนอยูในสภาพออนแอบาง  
เชื่อมโยงกันไมไดบาง บูรณาการในเชิงความสัมพันธไมลงตัว ตางคนตางทําแยกสวนกันทําไป
ตามบทบาทหนาที่ที่มีอยูไมมีศักยภาพ (Empowerment) ในองครวมของทุนทางสังคมมากนัก ส่ิงที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน เด็กจํานวนไมนอยถึงรอยละ 25-30 จึงอยูในภาวะของการสูญเสียอนาคต เสี่ยง
ตอเสนทางเขาสูการเปนยุวอาชญากร การดําเนินชีวิตที่ปนเปอนหมกมุนอยูกับยาเสพติด เพศเสรี 
ความรุนแรง และสื่อลามกอนาจารจนถอนตัวไมขึ้น เมื่อเด็กไทยเปนผลผลิตที่มาจากสังคมใน
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ภาพรวมที่ลวนเสี่ยงและอันตราย การกลับไปสูการศึกษาในเชิงภาพซอน การวิเคราะหเชื่อมตอ
สังคมไทยใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น การกลับไปสูระบบครอบครัวขยายที่อบอุน การปฏิรูปการศึกษาที่
เนนคุณภาพชีวิต คุณลักษณะที่พึงประสงค ชุมชนที่ฟนกลับมาเขมแข็งอีกครั้ง ลวนเปนเรื่องที่
ยากลําบากยิ่งตอการแกไขปญหาดังกลาว จุดเริ่มจึงตองทบทวนในสถาบันครอบครัวเสียกอน
เพื่อใหเห็นถึงสถานการณและปญหาระดับลางสุดของสังคมไทยอยางแทจริง 

2.   คุณลักษณะของเด็กไทยท่ีไมพึงประสงค 
 เมื่อนําผลการศึกษาวิจัยในเรื่องเด็กไทยพันธใหม มาเปนแกนหลักอุปมาอุปไมยเสมือน
เสนเลือดใหญของปญหาสังคมไทย อันไดแก ความเปนวัตถุนิยม ยาเสพติดที่แพรหลายและ      
เพศเสรีเชื่อมโยงสัมพันธกับผลการศึกษา ขอคนพบแตละดาน ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว กรณีศึกษา ขอมูลการสํารวจที่เกี่ยวของ ภาพชุดของเด็กไทยในอนาคต อันใกล (Scenario) นี้
เราจะเห็นคุณลักษณะที่เดนชัดดังตอไปนี้ 
 1) ระดับสติปญญาของเด็กไทย (Intellectual Quotient) มีแนวโนมลดต่ําลงจนนา
เปนหวงในรายงานการศึกษาและขอคนพบของมูลนิธิสาธรณสุขแหงชาติและสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ลวนชี้ตรงกันวาเด็กเกือบรอยละ 50 มีความเสี่ยงตอการมีไอคิวนอยกวา 90 ที่
เขาขั้นมีระดับสติปญญาทึบ (Slow Learners) ในขอเท็จจริง คือในระดับลางครอบครัวไทยจํานวน
ไมนอยกําลังสรางหนวยใหมบนความไมพรอมแทบทุกดาน ขัดสนยากจน วุฒิภาวะต่ําและการแยก
เด็กจากระบบครอบครัว จํานวนไมนอยเปนครอบครัวที่ขาดความรูและทักษะการเลี้ยงลูกของ
ตนเอง ติดตอส่ือสารทําความเขาใจกับบุตรหลานยากขึ้น การกระตุนสติปญญาดวยกิจกรรมการ
เรียนรูขาดความตอเนื่อง เด็กถูกปลอยปละละเลยอยูกับสิ่งแวดลอมที่เสี่ยงและอันตรายจนซึบซับ
และนําไปสูการเชื่อมโยงกับปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นอยางไมรูตัว 
 2) สภาพรางกายที่ออนแอลง ขาดภูมิตานทานทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ 
เด็กจํานวนไมนอยที่ติดยาเสพติด ยาบา บุหร่ี สุรา และอื่นๆ การบําบัดรักษาและการปองกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น  ไมสามารถเยียวยา และชวยเหลือเด็กไดในสถานการณที่เปนอยู 
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 3) วุฒิภาวะทางอารมณ พฤติกรรม และการแสดงออกแฝงไปดวยความกาวราว
รุนแรงในการดําเนินชีวิตและการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น สภาวะทางอารมณเหลานี้ถูกกระตุน
จากส่ือลามกอนาจาร เกมที่รุนแรง การกระตุนทางเพศ และอารมณที่แปรปรวนอันเกิดจากการเรา
ความตองการที่มีมากขึ้นในทุก ๆ ดาน ในปจจุบันเราสามารถพบเห็นและซื้อส่ิงของที่ไมควรแกวัย
และวุฒิภาวะของเด็กในรูปของซีดี หนังสือการตูน นิตยสาร อินเทอรเน็ตคาเฟ แผนโฆษณา เปนตน 
 4) เด็กวัยใสที่ออนเยาวแตกลับเรียนรูทางเพศเร็วกวาวัยท่ีควรจะเปน ในรายงาน
การศึกษาและผลการสํารวจของสถาบันการศึกษาหลายแหงพบวา เด็กหญิงชายอายุ 10-11 ขวบ 
บางคนเริ่มเรียนรูการมีเพศสัมพันธแลว เฉลี่ยของเด็กไทยที่มีเพศสัมพันธคร้ังแรกมีอายุลดนอยลง
ตามลําดับ ในปจจุบันเด็กหญิงเฉลี่ย 17 ป และเด็กชายอายุ 16 ป เปนตน การมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันสมควรลวนนําไปสูปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงค การทําแทง การขายบริการทางเพศ การ
ติดเชื้อ และปญหาขอยุงยากที่ติดตามมาอีกมากมาย  
 5) การแสวงหาความรู ความสุข และการมีเพื่อนใหมทางอินเตอรเน็ต ในขณะที่
ครอบครัวไทย สถาบันการศึกษามีความตื่นตัวในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร เพื่อ
หวังใหเด็กและเยาวชนกาวทันไปกับกระแสโลกาภิวัตน ในขอเท็จจริงคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตมีทั้งขอดีและขอเสีย ในดานดีเด็กไดมีหองสมุดโลกที่สะดวกงายตอการเรียนรูและหา
ขอมูลที่ทันสมัย อันจักเปนประโยชนตอการศึกษา คนควา ในทางตรงขามขอเสียของอินเตอรเน็ต
มีอยูมากมายเชนเดียวกันถาไมรูจักการปองกันไวกอน การแชต (Chat) การเปดเว็บ (Web) ลวน
นําไปสูการเสี่ยงอันตรายแบบใหม อาชญากรทางเพศที่ไมมีตัวตน การหลอกลวง การนําเสนอ
ความผิดปกติทางเพศ การคุกคามทางเพศ และอื่นๆ เด็กที่ออนแอกวารูไมเทาทันจะกลายเปนเหยื่อ
ทางเพศใหกับผูที่รูชองทางและมีความชํานาญในเรื่องนี้มากกวาเพิ่มขึ้นตามลําดับ  

6) วัตถุนิยมเปนตัวตั้งในการสรางคุณคาเชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนไทยถูกหลอหลอม
มายาวนานใหยึดติดกับบริโภคนิยม สินคาราคาแพงการเสพและการใชจายอยางฟุมเฟอย เด็ก      
ถูกกําหนดพฤติกรรม ระดับความสามารถ ความพึงพอใจจากเงื่อนไขและความสําเร็จจากการ
เรียนรู คะแนนผลสัมฤทธิ์ การไดรับวัตถุส่ิงของมักถูกตีคุณคาตามราคามากนอยที่บิดามารดา 
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ผูปกครองซื้อและจัดหาใหจนเปนความเคยชินและติดกับการไดปรนเปรอผลตอบแทนในรูป    
วัตถุส่ิงของมากกวาคุณคาทางดานจิตใจ ความรัก การดูแลเอาใจใสที่เด็กเขาใจความเปนรูปธรรมนี้
ไดยากขึ้นทุกที 

7) การใหความสําคัญกับตนเองมากกวาสวนรวม นับเปนแนวโนมที่ยิ่งชัดเจนตอ
คุณลักษณะของคนรุนใหมที่มองตนเองเปนศูนยกลางของความสุข พึงพอใจ และการไดรับ
ประโยชนที่ขาดจิตสํานึก  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูอ่ืน สังคมโดยสวนรวม คุณธรรมการเสียสละ
เพื่อคนอื่น บําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม การเปนอาสาสมัครในโครงการชวยเหลือผูดอยโอกาส
จางหายไปจากสถาบันการศึกษาแทบทุกแหง แตกลับเห็นเด็กและเยาวชนจํานวนมากสนใจตนเอง 
เพศตรงขาม และกลุมพรรคพวกเพื่อนฝูงที่สนุกสนาน และดําเนินชีวิตไปตามกระแสโลกาภิวัตน    
ที่ขยายตัวมากขึ้นในทุกมิติของกิจกรรมทุกอยางที่มีอยู 

8) เด็กจํานวนไมนอยขาดรากเหงาทางศีลธรรม ศาสนา วัฒนธรรม สูญสิ้นความ
ภาคภูมิใจในความเปนคนไทย การปฏิเสธวิถีทางศาสนา การหางไกลจากระเบียบแบบแผนในอดีต
ที่ใหความสําคัญกับระบบคุณคาความละเอียดออน ความประณีตของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม       
คตินิยม ภูมิปญญาทองถ่ิน แตกลับมีวัฒนธรรมตะวันตกสอดแทรก เกิดความนิยมคลั่งไคลในรูป
ของการแตงกาย ภาษาที่ใช การดําเนินชีวิต และคานิยมเทียมที่ยึดติดกับเปลือก วัฒนธรรมภายนอก
มากขึ้น จนสูญสิ้นคุณลักษณะของเด็กไทยที่สังคมคาดหวัง 

9) เกิดสภาวะความเครียด การกดดันจากการแขงขัน มีวัฒนธรรมเงียบแยกตัวจากคน
ในครอบครัว อัตราการหยารางในครอบครัวมีอัตราเพิ่มขึ้น การสั่งสมสภาวะไรสุขสวนหนึ่งมาจาก
การศึกษาที่เนนแตเร่ืองการทองจํา การสอบและการแกงแยงแขงขันกับการสอบเขามหาวิทยาลัย
ใหได ขอมูลสถิติในเรื่องที่เกี่ยวของไมวาจะเปนอัตราการฆาตัวตาย  ครอบครัวแตกแยกหยาราง  
เด็กติดยาเสพติด การใชโทรศัพทมือถือกับเพื่อนเปนเวลานาน  ลวนบงบอกสภาวะและอาการ
เครียดกดดันและไรสุขของเด็กไทยไดดีทีเดียว 
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 10) การมองความสําเร็จในเชิงตัวบุคคลมากกวาความเปนหลักการและเหตุผล  มี
ความคิดในรูปสําเร็จ (Package) การลอกเลียนแบบ (Copy) โดยขาดการไตรตรองรอบคอบ 
กระบวนการคิดดวยการใชปญญาผานขั้นตอนการคิดวิเคราะห สังเคราะหนอยลงแตมองที่ปลาย
ผลที่เกิดขึ้นบอยครั้งมีความแปลกแตกตางแตมิไดมาจากจินตนาการและความคิดที่สรางสรรค 
 11) การเลนพนันบอลจนมีหนี้สินสงผลเสียตออนาคตของเด็กและเยาวชน การขยายตัว
ของกีฬา บันเทิง และการแอบแฝงเลนพนันกําลังเปนที่นิยมเพราะมีทั้งความสนุกสนาน ตื่นเตน 
และมีการไดเสียยิ่งเพิ่มความเขมขนเราใจมากยิ่งขึ้น มีเด็กและเยาวชนจํานวนไมนอยไดเขาไปสู
วงจรพนันบอลอยางถอนตัวไมขึ้น เปนหนี้สิน ถูกขูทํารายรางกาย หลบหนีจากครอบครัว และ
โรงเรียนจนเสียอนาคตไปในที่สุด 
 12) เด็กทํางานหนักไมเปน เด็กจํานวนไมนอยเติบโตขึ้นกับความสะดวกสบายใน
รูปแบบตาง ๆ นอนหลับในหองแอรคอนดิช่ัน อาบน้ําอุน ดูโทรทัศน เลนอินเตอรเน็ต เดินเลน
จับจายในหางสรรพสินคา ชีวิตสวนใหญมีหนาที่รับผิดชอบการศึกษาเลาเรียนดานเดียว ไมตอง
ทํางานหารายได หรือแบงเบาภาระของครอบครัว ลักษณะนิสัยบางดานจึงดูหยิบโหยง ไมสูงาน 
ทํางานหนักไมเปน รักความสะดวกสบายแตตองการความกาวหนาทั้งในเชิงฐานะรายได และ
คุณภาพชีวิตที่ดีกวา 
  ภาพชุดคุณลักษณะของเด็กไทย 12 ประการนี้เปนแนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อันใกลของสังคมไทย ดวยปจจัยขอมูล การศึกษา ดัชนีบงชี้ ผลการวิจัยที่เกี่ยวของ การสํารวจที่
เปนปจจุบันลวนระบุถึงความเสี่ยงและความเปนไปไดของคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค เด็กหลายคน 
อาจมีคุณลักษณะดังกลาวหลายขอหรือไมมีเลยก็เปนได หรือมีเพียงบางขอแตอาจลดหรือเพิ่มขึ้น
ไดเชนเดียวกัน ในขอสรุปเบื้องตนทุนทางสังคมไมวาจะเปนหนวยทางครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
ศาสนา สถาบันและหนวยงานตาง ๆ ลวนอยูในภาวะออนแอ ผุกรอน บทบาทลดลงและขอสําคัญ
ยิ่งคือการแยกสวนกันทําหนาที่ ขาดการเชื่อมโยงประสานสัมพันธ ไมมีศักยภาพ (Empowerment) 
ในองครวมที่ดูแลเชิงคุณภาพไดมากนัก ในทางตรงกันขามองคกรทางอาชญากรรม ส่ิงแวดลอม     
ช่ัวรายอันตรายกลับขยายตัวอยางรวดเร็ว เชื่อมโยงเปนเครือขาย มีอํานาจในทางการเมืองและผาน
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กลไกรัฐมากยิ่งขึ้น ประสานกันเปนธุรกิจขนาดใหญที่หลากหลายซับซอน แตมุงกลุมเปาหมาย คือ 
เด็กและเยาวชนเปนหลัก มีทั้งอิทธิพล การครอบงํา การใหความหมายและคําตอบไดดีกวาสถาบัน
ทางสังคมที่แทบหมดหนทางในการปองกันบุตรหลานของตนเอง หากสังคมไทยยังคงปลอยปละ
ละเลย ไมคิดรวมมือชวยเหลือกัน มิติสังคมสิ่งแวดลอมที่เปนดานลบอันตรายจะคอยๆ หลอหลอม
และสรางเด็กไทยใหมีคุณลักษณะดัง 12 ขอที่กลาวมาใหเพิ่มขึ้นจนยากแกการแกไขเยียวยาใหกลับ
เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาได 
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การจัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชน 
 
 การบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง จําเปน 
ตองมีขอมูลพื้นฐาน ดัชนีบงชี้ จุดเดน (Strength) และจุดดอย (Weakness) ของตนเอง เพื่อนําไป
พิจารณาถึงระดับคุณภาพ ความนาจะเปน และการเตรียมองคกรของตนเองใหมีการพัฒนา        
มากยิ่งขึ้น การจัดทําเกณฑมาตรฐาน และดัชนีบงชี้ที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนจะทําใหทุกฝาย   
ที่เกี่ยวของไดมีการเตรียมการ การกําหนดกรอบการทํางาน เปาหมายที่เขาใจตรงกัน และการ
ดําเนินภารกิจตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ  ตามภารกิจที่ยึดเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของการสราง
นักการเมืองทองถ่ินรุนใหม ที่เขามีสวนรวม การเรียนรูและพัฒนาทองถ่ินของตนเองแตเยาววัย    
ดังหลักเกณฑและดัชนีบงชี้ที่ตองสํารวจ ตรวจสอบ และชี้ชัดถึงสิ่งที่มีอยูจริงในแตละองคกร 
 เมื่อไดขอมูลครบทุกดานแลว การคิดคํานวณพื้นฐานจะชวยใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรูถึงสภาพขอเท็จจริง ขอดีขอดอย ส่ิงที่ควรปรับปรุง การจัดทําแผนดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามกรอบมาตรฐานดัชนีบงชี้ที่ระบุถึงขอแตกตางที่มีอยูได  อันจะสงผลใหเกิดการ
ผลักดันทางเลือกที่หลากหลาย การทุมเททรัพยากรและอื่นๆ จนในที่สุดชุมชนจะมีระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ินที่พึ่งตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดไป 
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สวนที่  1  
 ขอใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ผูทรงคุณวุฒิในชุมชนชวยประเมินคําถามตอไปนี้โดย กาเครื่องหมายถูก (/) ในชองมีหรือไมมีตาม
ลักษณะของการบริหารและการบริการสาธารณะในเรื่องดังตอไปนี้ 

ก.  วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนดําเนินงาน การอํานวยความสะดวก การปฏิบัติจริงในชุมชน 

ลําดับ 
ท่ี 

วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนดําเนินงาน  การอํานวยความสะดวก 
การปฏิบัติจริงในชุมชน 

มี ไมมี 

1 การมีแผนแมบทวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของทองถิ่นตอเด็กและเยาวชน   
2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนโยบายสูการปฏิบัติจริงเนนการมีสวนรวม

จากทุกฝาย 
  

3 เตรียมแผนดําเนินการในระดับชุมชนใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันที   
4 การจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการแผนดําเนินงานของเด็กและเยาวชน   
5 การมีคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
6 การมีศูนยประชาคมเพื่อประชุมปรึกษาหารือ พบปะพูดคุย การประชาสัมพันธ           

การใหขาวสารที่ทันสมัย 
  

7 การเปด Website เพื่อเปนศูนยกลางของกิจกรรมโดยเด็กเปนผูริเริ่มและดําเนินการ
ดวยตนเอง 

  

8 การริเริ่มใหมีโครงการ / กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น   
9 การมีเจาหนาที่ หัวหนาโครงการทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบ และเปนผูคอยให

คําแนะนํา สนับสนุน ชวยเหลือโดยตรง 
  

10 การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการรวมกับสถาบันอุดมศึกษาทองถิ่น องคกรเอกชน 
(NGO) เพื่อประเมินสถานการณและปญหา กฎหมายที่เกี่ยวของ การแกไขปญหา
และอื่น ๆ 

  

11. การสนับสนุนเงินคาใชจาย คาเดินทาง ใหเด็กและเยาวชนเขารวมกิจกรรมนอก
ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การเรียนรู และรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ 

  

12 การนําเสนอกิจกรรม กีฬา ศิลปะ คายฤดูรอน ที่หลากหลาย นาสนใจ ตรงกับความ
สนใจใหเด็กไดเรียนรู การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
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ลําดับ 
ท่ี 

วิสัยทัศน  นโยบาย  แผนดําเนินงาน  การอํานวยความสะดวก 
การปฏิบัติจริงในชุมชน 

มี ไมมี 

13 การประชาพิจารณ รวมแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกัน
ระหวางผูบริหารกับเด็กและเยาวชนในแนวนโยบาย ผลกระทบ พัฒนาการ และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

  

14 ประชาชนมีสวนรวมในการสนับสนุนบริจาค และการชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณ 
ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทํารวมกัน 

  

15 การจัดโครงการ กิจกรรม เช่ือมโยงสถาบัน บาน วัด โรงเรียน เนนเด็กเปนศูนยกลาง 
ในการสืบทอด การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

  

16 การมีสนามเด็กเลน สนามกีฬา ศูนยนันทนาการอยางเพียงพอและมีคุณภาพกับจํานวน
เด็กและเยาวชนที่อยูในชุมชน 

  

17 การจัดตั้งศูนยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ การแกไขปญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเด็ก
วัยรุน ความสัมพันธ การศึกษาตอ และอื่น ๆ 

  

18 มีสภาเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น  
การวิพากษวิจารณ การแสดงความคิดเห็นในวิถีทางประชาธิปไตย 

  

19 มีคณะกรรมการเฝาระวังปญหาเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเองโดยมี
คณะกรรมการมาจากทุกฝายในชุมชน 

  

20 การใหโอกาสเด็กไดบริหารจัดการ ศูนยนันทนาการอยางเพียงพอและมีคุณภาพกับ
จํานวนเด็กและเยาวชนที่อยูในชุมชน 

  

21 การสงเสริมเด็กและเยาวชนหญิงใหเขามีสวนรวมการเมืองทองถิ่น และระดับอื่น ๆ   
22 การจัดระเบียบชุมชนใหปลอดภัย เขมงวดและมีการกวดขันการใชชีวิตของเด็กและ 

เยาวชนในสถานที่ไมเหมาะสม เชน หางสรรพสินคา ผับ คาเฟ อินเตอรเน็ต ฯลฯ    
การไมอนุญาตใหเด็กและเยาวชนมั่วสุมในเวลาค่ําคืน 

  

23 การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีรายไดและการทํางานที่เหมาะสมกับวัย เพศ และ
พัฒนาการของเด็ก 

  

24 มีศูนยรวม (Club) ของเด็กวัยรุนใหเปนแหลงพบปะพูดคุยสนทนา การสังสรรค  
การทํากิจกรรมรวมกันโดยเด็กเปนผูจัดการดูแลและบริหารควบคุมกันเอง 

  

25 การจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อชวยเหลือเยียวยาสงเคราะหเด็กขัดสน ยากจน เด็กติดเอดส 
เด็กพิการ  เด็กดอยโอกาสกลุมตาง ๆ 

  

26 มีการประเมินผลและรายงานทุก 2 ป มีดัชนีบงช้ีถึงความเคลื่อนไหว สถานการณ 
ปญหา และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนได 
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สวนที่ 2  
 ในสวนนี้เปนสภาวการณของเด็กและเยาวชน 3 ดาน คือ สภาวะสุขภาพอนามัย สภาวะ
ดานสังคม สภาวะดานการศึกษา ขอใหผูอํานวยการสาธารณสุข ผูอํานวยการสํานักการศึกษา 
ประธานมูลนิธิ และอื่นๆ ในชุมชนชวยใหขอมูลในชองที่เวนใหครบทุกชอง และโปรดใหขอมูล
ตรงตามสภาพขอเท็จจริงที่มีอยู เพื่อจะนําไปคิดคํานวณเปนดัชนีบงชี้และเกณฑมาตรฐานของ     
แตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

ข.   ตัวบงชี้สภาวะดานสุขภาพอนามัย 
1. อัตราทารกตายปริกําเนิด (ตายในทอง คลอดตาย 0 - 7 วันตาย) 
 จํานวนทารกคลอดทั้งหมด................................คน 
 จํานวนการตายของทารกแรกคลอด....................คน 
 อัตราสวนทารกตายปริกําเนิด : 1000  การคลอด = .............................. 

2. รอยละของทารกแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม 
 จํานวนทารกแรกคลอดมีชีพ.............คน จํานวน 
 ทารกแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500 กรัม......................คน    
 รอยละของทารกแรกคลอดน้ําหนักต่ํากวา 2,500  กรัม = .................. 

3. เด็กที่เสียชีวิตตามชวงอายุรวมทั้งหมด...............................คน 
 - ทารกตาย 1 ขวบลงมา  จํานวน..........................คน 
 - เด็กอายุ 1 – 4 ขวบ  จํานวน..........................คน 
 - เด็กอายุ 5 – 9 ขวบ จํานวน..........................คน 
 - เด็กอายุ 10 – 14 ขวบ จํานวน..........................คน 
 - วัยรุนอายุ 15 – 19 ขวบ จํานวน..........................คน 
 สาเหตุของการเสียชีวิตมากอันดับ 1-3 
 - อันดับ 1  .................................................................................................................. 
 - อันดับ 2  .................................................................................................................. 
 - อันดับ 3  .................................................................................................................. 
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4. รอยละของเด็กอนุบาล / ประถมศึกษาน้ําหนักต่ํา / สูงกวาเกณฑ 
4.1 ระดับอนุบาลศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด.................คน  
 จํานวนนักเรียนที่ช่ังน้ําหนัก  วัดสวนสูง รวม.......................คน รอยละ.......................... 
 น้ําหนักนอยกวาเกณฑรวม.............................คน รอยละ.................................... 
 น้ําหนักเกณฑปกติรวม...................................คน รอยละ................................... 
 น้ําหนักสูงกวาเกณฑปกติรวม.........................คน รอยละ................................... 
 เฉลี่ยน้ําหนักเด็กระดับอนุบาลศึกษา..........................ก.ก. (ตามเกณฑอายุ) 
4.2 ระดับประถมศึกษา จํานวนนักเรียนทั้งหมด.................คน  
 จํานวนนักเรียนที่ช่ังน้ําหนัก  วัดสวนสูง รวม.........................คน รอยละ........................ 
 น้ําหนักนอยกวาเกณฑรวม............................คน รอยละ....................................... 
 น้ําหนักเกณฑปกติรวม...................................คน รอยละ...................................... 
 น้ําหนักสูงกวาเกณฑปกติรวม.........................คน รอยละ..................................... 
 เฉลี่ยน้ําหนักเด็กระดับประถมศึกษา..........................ก.ก. (ตามเกณฑอายุ) 

5. รอยละของเด็กและเยาวชนที่คิดฆาตัวตาย 
 จํานวนเด็กที่พยายามฆาตัวตายทั้งหมด..........................คน  
 จํานวนเด็กที่ฆาตัวตายสําเร็จ..........................................คน 
 คิดเปนอัตราสวน : ประชากรแสนคน................................. 

6. อัตราเด็กติดเชื้อ HIV จํานวน................คน คิดเปนอัตราสวน:ประชากรแสนคน.................... 

7. อัตราสวนเด็กที่บาดเจ็บ / เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจักรยานยนตตอประชากร 1,000 คน 
 เด็กที่บาดเจ็บ.....................................คน อัตราสวน..................................................... 
 เด็กที่เสียชีวิต.....................................คน อัตราสวน..................................................... 

ค. ตัวบงชี้สภาวะดานการศึกษา 
1. จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................โรง จํานวนเด็ก..........................คน 
 จํานวนโรงเรียนอนุบาลศึกษา...............................โรง  จํานวนเด็ก.........................คน  
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 จํานวนโรงเรียนประถมศึกษา................................โรง  จํานวนเด็ก.........................คน  
 จํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษา..................................โรง  จํานวนเด็ก..........................คน 
 จํานวนสถาบันอุดมศึกษา......................................โรง  จํานวนเยาวชน...................คน  
 อัตราการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 รอยละ.....................................  
 อัตราการศึกษาระดับอาชีวศึกษา รอยละ.............................................. 
 จํานวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย..................................คน  
 จํานวนการเรียนตออุดมศึกษา................................คน  
 จํานวนเด็กพิการทั้งหมด........................คน  ไดเรียนหนังสือ...........................คน 

2. การลงทุนโครงสรางพื้นฐานตามงบประมาณทั้งหมด 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................บาท คิดเปนรอยละ........................ 
 โรงเรียนประถมศึกษา............................บาท คิดเปนรอยละ.......................... 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา...............................บาท คิดเปนรอยละ......................... 
 อัตรานักเรียนตอคอมพิวเตอรระดับประถมศึกษา........................................... 
 อัตรานักเรียนตอคอมพิวเตอรระดับมัธยมศึกษา............................................. 
 รอยละของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอินเตอรเน็ต............................................ 
 รอยละของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอินเตอรเน็ต.............................................. 

3. อัตราสวนของครู : นักเรียน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก....................................คน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับอนุบาลศึกษา................................คน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับประถมศึกษา................................คน 
 อัตราครูที่ขาดแคลนระดับมัธยมศึกษา...................................คน 
 ในกลุมสาระวิชา 1).......................................................................   
   2)...................................................................... 
   3)...................................................................... 
   4).......................................................................  
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   5).......................................................................  
   6)....................................................................... 

4. อัตรางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดที่ใชไปเพื่อกิจกรรมทางการศึกษา
หรือการพัฒนาเยาวชน 

 จํานวนงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งหมด..........................บาท 
 จํานวนงบประมาณดานการศึกษาทั้งหมด....................บาท คิดเปนรอยละ........................... 
 เงินสนับสนุนกิจกรรมพิเศษ โครงการ..........................บาท รอยละ....................................... 
 ทุนการศึกษา.................................................................บาท รอยละ.................................. 
 เงินอุดหนุนการศึกษา....................................................บาท รอยละ..................................  

5.   อัตรานักเรียนที่ออกกลางคัน / ยายสถานศึกษาตอจํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนนักเรียนทั้งหมด............................คน    
 ออกกลางคัน/ยายออก จํานวน.............................คน    คิดเปนรอยละ................................. 
 ระดับอนุบาลศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด...................................คน   
 ออกกลางคัน / ยายออก  จํานวน...........................คน   คิดเปนรอยละ............................ 
 ระดับประถมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด....................................คน  
  ออกกลางคัน / ยายออกจํานวน.............................คน  คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับมัธยมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด......................................คน   
 ออกกลางคัน / ยายออก จํานวน............................คน  คิดเปนรอยละ............................... 
 ระดับอุดมศึกษาจํานวนนักเรียนทั้งหมด........................................คน   
 ออกกลางคัน / ยายออกจํานวน............................คน  คิดเปนรอยละ............................... 

6. อัตรานักเรียนที่ไมไดอาศัยอยูกับพอแม / และที่พอแมแยกทางกันตามระดับชั้น 
 ระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน............................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน...................................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับประถมศึกษา จํานวน...................................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
 ระดับมัธยมศึกษา   จํานวน....................................คน   คิดเปนรอยละ.............................. 
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ง.   ตัวบงชี้สภาวะดานสังคม 
1. สัดสวนการจดทะเบียนสมรสตอการหยาราง 
 จํานวนการจดทะเบียนสมรส.....................................คู 
 จํานวนการหยาราง.....................................................คู 
 สัดสวนคิดเปน............................................................ 

2. อัตราสวนรานคาราโอเกะ ค็อกเทลเลาจ ผับ โรงน้ําชา คอฟฟช็อปในชุมชน 
 รานคาราโอเกะ จํานวน...................................................แหง 
 ค็อกเทลเลาจ คอฟฟช็อป.................................................แหง 
 ผับรานเหลาที่บริการวัยรุนเปนหลัก...................................แหง 
 ดิสโกเทค มิวสิกฮอลล......................................................แหง 
 รานสนุกเกอร...................................................................แหง 
 โรงแรมมานรูด.................................................................แหง 

3. อัตราสวนลานกีฬา  ลานกิจกรรมสาธารณะ สวนสาธารณะในชุมชน 
 ลานกีฬา.............................................................แหง 
 ลานกิจกรรมสาธารณะ........................................แหง 
 สวนสาธารณะ.....................................................แหง 

4. อัตรารานอินเตอรเน็ตคาเฟ เกมคอมพิวเตอรในชุมชน 
 จํานวนรานอินเตอรเน็ตเกมคอมพิวเตอร......................................แหง 

5. อัตราสตรีที่มาคลอดที่เปนเยาวชนตอจํานวนประชากรในชุมชน 
 จํานวนสตรีและเยาวชนที่มาคลอดทั้งหมด....................................คน 
 เด็กหญิงอายุ ( 11 – 14 ป)............................ คิดเปนรอยละ....................... 
 เยาวชนหญิง ( 15 – 18 ป)............................ คิดเปนรอยละ....................... 
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6. อัตราสวนเด็กและเยาวชนสตรีที่ถูกละเมิดทางเพศเยาวชนหญิง ( 15 – 18 ป) 
 เด็กหญิงอายุต่ํากวา 14 ปลงมา............................คน  
 เยาวชนหญิง ( 15 – 18 ป) ................................. คน 

7. อัตราสวนเด็กทารกที่ถูกทิ้งไวที่โรงพยาบาล อนามัยชุมชน สถานสงเคราะห และอื่น ๆ  
 จํานวน...................................คน  คิดเปนรอยละ................................ 

8. ความผิดของเด็กและเยาวชนตอปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
 ความผิดอุฉกรรจสะเทือนขวัญ เชน ปลน ฆา ยิง.........................................คน 
 ขายยาเสพติด เสพยาบา อาละวาดคลุมคลั่ง..................................................คน 
 ความผิดเกี่ยวกับทางเพศ ขมขืน อนาจาร.....................................................คน 
 ความผิดเกี่ยวกับเมาสุรา ทะเลาะทํารายรางกาย............................................คน 
 ความผิดลักเล็กขโมยนอย วิ่งราว ลักขโมย...................................................คน 
9. อัตราเด็กที่ขอรับการบําบัดการติดยาเสพติดอายุต่ํากวา 12 ป..................................คน 
 อายุ 13 – 1 5 ป ...................................คน 
 อายุ 16 – 18 ป ....................................คน 
 อายุ 18 – 25 ป ....................................คน 
 รวมเด็กและเยาวชนบําบัดการติดยาเสพติด....................................คน 
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สวนที่  3 
การดําเนินชีวิตประจําวันของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
1. ขอมูลทั่วไป 
 เพศ  …..ชาย …..หญิง 
       การศึกษา …..ประถมศึกษา …..มัธยมศึกษาตอนตน …..มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   …..อาชีวศึกษา …..อุดมศึกษา …..อ่ืน ๆ ............................. 
 อาศัยอยูกับ …..พอแม …..พอ …..แม 
   …..ญาติ …..พี่นอง …..อ่ืน ๆ ............................. 
 มีโทรศัพทมือถือหรือไม …..มี …..ไมมี  
 รายไดจากพอแมตอเดือนประมาณ..................................บาท 
 รายไดพิเศษตอเดือนประมาณ..........................................บาท 
 รายจายตอเดือนประมาณ...................................................บาท 
 มีเพื่อนสนิท (เพศตรงขาม) …..  มี …..ไมมี 
 ไปสังสรรค พบปะพูดคยุ ทํากิจกรรมที่ชุมชนจัดให 
   …..  ไมไปเลย ….. ไปเปนครัง้คราว …..ไปประจํา 
2. การมีสวนรวมปฏิสัมพันธและผลการดําเนินงานในกิจกรรมของชุมชนที่จัดใหกับเด็กและเยาวชน 
 (ระดับ 5 = มากที่สุด  ระดับ 4 = มาก  ระดับ 3 = ปานกลาง  ระดับ 2 = นอย  ระดับ 1 = นอยที่สุด) 
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ระดับความพึงพอใจ ลําดับ
ท่ี การมีสวนรวม ปฏิสัมพันธ ผลการดําเนินงาน 

5 4 3 2 1 
1 การมีสวนรวมในนโยบาย โครงการ กิจกรรมตาง ๆ       
2 งบประมาณที่สนองตอบเพื่อเด็กและเยาวชน      
3 การจัดพื้นที่สนามกีฬา อุปกรณการเลน หองกิจกรรมตาง ๆ       
4 การจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน นาสนใจ หลากหลายอยางเพียงพอ      
5 การเคารพ รับฟงความคิดเห็น เขาใจสิทธิเด็ก      
6 การมีศูนย Website แหลงขอมูล คลับของเด็ก      
7 ชุมชนมีความปลอดภัย ไรยาเสพติด อบายมุขตาง ๆ       
8 มีการเฝาระวัง เขมงวดสถานบันเทิงในเวลากลางคืน      
9 การจัดตั้งสภาเด็ก สงเสริมการมีสวนรวมการเมืองทองถิ่น      

10 การจัดประชุม สัมมนาเรื่องเด็กกับสถาบัน องคกรตาง ๆ       
11 ผูบริหาร ผูนําชุมชนมีปฏิสัมพันธ พูดคุย ซักถามเปนกันเองกับเด็กและ

เยาวชน 
     

12 การติดตามเอาใจใสตอปญหาเด็กและเยาวชนสม่ําเสมอ      

 สรุป   ในความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนตอการบริหารจัดการของชุมชนตอนโยบาย 
โครงการ สถานการณ ปญหาของเด็กและเยาวชนเปนอยางไร 
  …..ดีมาก …..ปานกลาง ….. ตองปรับปรุงแกไข 
 
3. ใน 1 วันไดใชเวลาไปกับกิจกรรมตอไปนี้เพียงใด 
 1. เลนกีฬา / ออกกําลังกาย .........................ช่ัวโมง.....................นาที  
 2. คุยโทรศัพท/สง SMS .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 3. ดูโทรทัศน / VDO/VCD .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 4. เลนอินเทอรเน็ต เกมออนไลน .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 5. อานหนังสือเรียน ทบทวนเนื้อหา .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 6. อานหนังสืออ่ืน ๆ (การตูน /นิตยสาร) .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 7. อานหนังสือพิมพ .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 8. ทําการบาน / ทํารายงาน .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
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 9. เรียนพิเศษ (รวมเสาร /อาทิตยดวย) .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 10. พูดคุยกับพอแมญาติพี่นอง .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 11. ชวยงานบาน / ถูบาน / รีดผา .........................ช่ัวโมง.....................นาที 
 12. อยูบานเพื่อน / หอเพื่อน .........................ช่ัวโมง.....................นาที 

4. ใน 1 สัปดาห มีกิจกรรมตอไปนี้เพียงใด 
 

วันธรรมดา วันหยุด 
กิจกรรม ไมเคย 1-2 ครั้ง 3-4 ครั้ง 5 ครั้ง

ขึ้นไป 
ไมเคย 1-2 ครั้ง 3-4ครั้ง 5 ครั้ง

ขึ้นไป 
1.  เที่ยวกลางคืน         
2.  เที่ยวหางสรรพสินคา         
3.  เที่ยวกับพอแมพ่ีนอง         
4.  ใสบาตร/ทําบุญ         
5.  ไปวัด / โบสถ / มัสยิด         
6.  ทาน fast food เชน  
 แฮมเบอรเกอร พิซซา ฯลฯ 

        

7.   ทํากิจกรรมกับเพื่อน         
8.   โดดเรียน         
9.   เขาหองสมุด         
10. ดูหนัง ภาพยนตร         
11.shopping         

5. การใชชีวิตสวนอื่น ๆ เพิ่มเติม 
 1. ทานขนมกอบแกป เชน เลย ปารตี้ มันมัน ฯลฯ บางหรือไม 
  …..ไมทานเลย …..ทานเปนครั้งคราว …..ทานเปนประจํา 
 2. ดื่มน้ําอัดลม ชาเขียว บางหรือไม 
  …..ไมดื่มเลย …..ดื่มเปนครั้งคราว …..ดื่มประจํา 
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 3. สูบบุหร่ีบางหรือไม  
  …..ไมสูบเลย …..สูบเปนครั้งคราว …..สูบประจํา 
 4. ดื่มเหลา เบียรบางหรือไม 
  …..ไมดื่มเลย …..ดื่มเปนครั้งคราว …..ดื่มประจํา 

 5. ดูส่ือโปตอไปนี้บางหรือไม   
  - การตูนโป …..ไมดูเลย …..ดูเปนครั้งคราว …..ดูประจํา 
  - VDO/VCD โป …..ไมดูเลย …..ดูเปนครั้งคราว …..ดูประจํา 
  - Internet โป …..ไมดูเลย …..ดูเปนครั้งคราว …..ดูประจํา 
 6. ทําสิ่งตอไปนี้หรือไม 
  - พนันบอล …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา 
  - หวยบนดิน …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา 
  - สง SMS ชิงโชค …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา 
  - รองเพลงคาราโอเกะ …..ไมทําเลย …..ทําเปนครั้งคราว …..ทําประจํา  
 7. เห็นการเสพยาเสพติดในโรงเรียนของตัวเอง (ไมนับการกินเหลา สูบบุหร่ี) บางหรือไม 
  ….. เห็น …..ไมเห็น 
 8. มี SEX แลวหรือยัง   
  ….. มีแลว …..ยังไมมี 
 9. ถายังไมมี คิดวาจะมี SEX เมื่อไร 
  …..กอนจบสถานศึกษา …..เรียนจบและมีงานทํา …..เมื่อแตงงาน 
 10. เรียนพิเศษบางหรือไม ….. เรียน …..ไมเรียน 
 11. หารายไดพิเศษบางหรือไม  ….. ไมหา ……หาจาก.............................. 
 12. ส่ิงอื่นๆ ที่อยากเลาใหฟง................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................. 
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การนําเครื่องมือไปใชในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 เครื่องมือที่สรางขึ้นประกอบไปดวย 3 สวน ทั้งในเชิงบริหารจัดการ ระดับความพึงพอใจ 
และอ่ืนๆ การนําไปใชตองคํานึงถึงความพรอมขององคกร ระดับปญหาของเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ ความชวยเหลือของสถาบันอุดมศึกษา และคณะผูปฏิบัติงาน การนําเสนอจึงตอง
พิจารณาองคประกอบเหลานี้แลวตัดสินใจใชรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม 

รูปแบบที่ 1 

 เครื่องมือที่ใชในการกําหนดมาตรฐานและการพัฒนาเด็กและเยาวชนเบื้องตนตองมี
เจาหนาที่ 2-3 คน เปนผูรับผิดชอบโดยตรงตอกระบวนการศึกษา การเก็บขอมูล ประเด็นปญหา
สาธารณะรวมสมัยที่เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชน การบริหารจัดการ นโยบาย โดยใชงบประมาณที่
จัดสรรจากของเดิมที่มีอยูแลวและกําลังปฏิบัติในองคกรแตละแหง เพื่อนําไปสูการกําหนดหัวขอ
โฟกัสกรุปของแตละชุมชน 7-10 คน การสํารวจอาจทําเฉพาะในกลุมเล็กๆ ที่เปนบุคคลสําคัญ (Key 
Informants) ดวยการนําเครื่องมือ 3 สวนนี้เก็บขอมูลภาคสนามกับกลุมตัวอยางประชากรในชุมชน 
ดังเชน การสัมภาษณพูดคุยในเครื่องมือสวนท่ี 1 กับคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางทาน เชน นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ิน 
หรือเลขานุการ เพื่อทราบถึงระบบการบริหารจัดการ งบประมาณ การมีสวนรวมวาในชุมชนขณะนี้
มีหรือไมมี มากนอยเพียงใด มีการเริ่มตนจัดทําหรือยังมิไดดําเนินการมากนัก ในขอคําถามที่ระบุ
ไว 26 ดาน จะชวยใหเราทราบวามาตรฐานเบื้องตนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เกี่ยวของกับเด็กและเยาวชนอยูในระดับใดในความคิดเห็นของผูบริหารองคกรแตละแหง  
 สําหรับเครื่องมือในสวนท่ี 2 ใหผูที่เกี่ยวของระดับกลาง เปนผูนํานโยบายและแผนไปสู
การปฏิบัติจริงโดยเปนผูกรอกขอมูล กลุมบุคคลดังกลาวคือ ผูอํานวยการสํานักสาธารณสุข (ดาน
สุขภาพอนามัย) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา (สภาวะดานการศึกษา) ประธานมูลนิธิ ประธานกลุม
ที่สนใจสังคม (สภาวะดานสังคม) หรือบุคคลอื่นที่มีขอมูลในระดับชุมชน ชวยกรอกขอมูลสําคัญ   
3 ดาน ใหครบตามแบบในสวนที่ 2 ซ่ึงขอมูลสวนนี้จะชวยในระดับปฏิบัติการจริง สถานการณ
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ขอมูลในระดับชุมชน สภาวะดานอนามัยการศึกษา สังคม ส่ิงแวดลอมเปนเชนไร อะไรคือจุดแข็ง 
(Strength) อะไรคือจุดออน (Weakness) ดัชนีบงชี้ดานใดที่นาเปนหวง สถานการณใดที่เปน
นโยบายเรงดวน ชุมชนตองการอะไรกอนหลัง เปนตน 
 ในสวนท่ี 3 เปนขอมูลที่มุงไปสูกลุมเปาหมายคือเด็กและเยาวชนเปนผูใหขอมูล โดย
แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 50 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ
ตอนปลายอีก 50 คน เพื่อประมวลวิถีชีวิตของเด็กในชุมชน ครอบครัว โรงเรียนวาเปนอยางไร มี
คุณภาพเหมาะสมกับวัยและประสบการณมากนอยเพียงใด การมีสวนรวมปฏิสัมพันธ ระดับความ
พึงพอใจตอผูนําชุมชน นโยบาย โครงการ กิจกรรมตางๆ การใชชีวิตใน 1 วัน 1 สัปดาห ทํา
อะไรบาง ส่ิงที่ควรกระทําและไมควรกระทํามีอะไรบาง ขอมูลของเด็กนักเรียนทั้ง 2 ระดับ จะ
นํามาประมวลผลนโยบายวากิจกรรมตาง ๆ ที่ลงไปสูเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด ส่ิงใด
ที่ขาดหายไป ควรเพิ่มเติมเรื่องอะไรที่เด็กและเยาวชนตองการเปนพิเศษ การเก็บขอมูลในสวนนี้
เพื่อเปนการระบุถึงผลและสภาวะของเด็กในชุมชนวาอยูในสถานการณและปญหาเชนไร เด็กและ
เยาวชนมีความคิดเห็นตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยูในระดับใด และอื่น ๆ  
 ผูรับผิดชอบโครงการนี้ตองนําขอมูล 3 ดานนี้   คือ สวนท่ี 1 สําหรับผูบริหารองคกรใน
เชิงการบริหารจัดการ นโยบาย งบประมาณ  สวนท่ี 2 สําหรับผูบริหารระดับกลางที่นํานโยบายไป
ปฏิบัติดานสุขอนามัย  การศึกษาและสังคม สวนท่ี 3 นักเรียน 2 ระดับเกี่ยวกับความพึงพอใจ และ
นําผลที่เกิดขึ้นมาประมวลใหเห็นถึงระดับการบริหารจัดการ สภาพปญหาขอเท็จจริงของการ
ปฏิบัติงาน และผลที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ดังแผนผังสรุป 3 เสาของการบริหารจัดการบริการ
สาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชน (Triangular Techniques) 
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แผนผังท่ี 2  แสดง 3 เสาของการบริหารจัดการบริการสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชน 

  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 จากนั้นนําขอมูลทั้ง 3 สวนจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การพูดคุย สนทนา มา
ตรวจสอบคุณภาพของขอมูลวามีความถูกตอง ความนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด เปนขอมูลสาธารณะ
ที่ระบุถึงปญหาและสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตรงกันทั้ง 3 สวนหรืออยางนอย 2 ใน 
3 หรือไม ขอมูลและตัวบงชี้เหลานี้ยอมมีนัยสําคัญของการระบุถึงสถานการณและปญหาความ
พรอมไมพรอม มีนโยบายหรือไมมีนโยบาย งบประมาณมีมากนอยเพียงใดไดอยางชัดเจน ซ่ึงลวน
เปนขอมูลอันเกิดจากบุคคลในชุมชนทั้งสิ้นที่เร่ิมรับรูและเรียนรูระดับปญหาสําคัญในเชิงปฐมภูมิ 
เกิดการมีสวนรวมของระดับการกําหนดนโยบายในเชิงการมีพันธะตอคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
เปนอยางมาก ส่ิงที่นาจะตองทําตอไป คือ การตระเตรียมขอมูลเหลานี้นําเสนออยางนาสนใจ มี
กรณีตัวอยางที่ทุกฝายรับรู มีการเปรียบเทียบเชิงสถิติ ตัวบงชี้ในระดับชาติและชุมชนอื่นเพื่อให
เห็นภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ระดับประเทศ และการเฝาระวังศึกษาแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่น
ดวย (Benchmark) สุดทายในระดับทองถ่ินจําเปนตองมีการคัดเลือกชุมชน 20-30 แหงที่มี  
ศักยภาพความสนใจในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่เปนรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดขึ้น 
และเปนตนแบบในการดูแลเด็กและเยาวชนใหแกองคกรอื่นๆ เพื่อเรียนรูรวมกันและขยายเปน
เครือขายในที่สุด 

การบริหารและ 
การบริการสาธารณะ 
เพื่อเด็กและเยาวชน 

นักเรียนประถม/มัธยม 

ผูปฏิบัติการ 
ระดับกลาง 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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 ในเรื่องของกรอบมาตรฐาน ดัชนีบงชี้ การระบุขอมูล ระดับปญหาลวนเปนขั้นเริ่มตน
ของการทํางานที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ มีขอมูลที่นาเชื่อถือ เนนการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
และการมีเครื่องมือที่ช้ีทิศทางของชุมชนไดเปนอยางดี 

การนําขอมูลสรางกรอบของการจัดทํานโยบาย แผนแมบทในระดับจังหวัด 
 ในรายงานการวิจัยเบื้องตนเรื่อง  “การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 แหง จะพบวามีแผนแมบท วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย มีแผน 
ปฏิบัติการ และการดําเนินกิจกรรม การมีแผนพัฒนาขีดความสามารถสรุปไดวาการจัดทําแผนและ
การปฏิบัติตามแผนมีการพัฒนาอยางเห็นไดชัด แตเมื่อดูในรายละเอียดทั้ง 10 แหงแลว การพัฒนา
เด็กและเยาวชนเปนนโยบายเฉพาะออกมามีนอยมาก งบประมาณสวนใหญยังนําไปใชเพื่อการอื่น 
การริเร่ิมโครงการตางๆ ยังไมเห็นแนวทาง ซ่ึงลวนแตสวนทางกับแนวโนมนโยบายของรัฐบาล 
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กระทรวงตางๆ ที่หันกลับมาดูคุณภาพเด็กและเยาวชนมากขึ้น 
อินเตอรเน็ตในโรงเรียน ทุนการศึกษาเด็กขัดสนยากจน อุดมศึกษาเรียนกอนผอนทีหลัง สภาวะ
โรคอวน ความรุนแรงในกลุมวัยรุน เพศสัมพันธกอนวัยอันสมควร สุขภาพจิตเครียด กดดัน ฆาตัวตาย 
เปนตน มีการพัฒนาสรางตัวบงชี้ “อยูเย็นเปนสุข” จากทุนทางสังคม สําหรับการศึกษามีตัวบงชี้   
“เกง ดี มีความสุข”  ในระดับประเทศเริ่มมีโครงการเฝาระวังเด็กและเยาวชน (Child Watch) ดวย
การสรางกรอบมาตรฐานและตัวบงชี้สําคัญ 3 ดาน ทั้งสภาวะดานอนามัย การศึกษา และสังคมของ
เด็กและเยาวชนขึ้น เพื่อกําหนดเปนแนวทางการเปรียบเทียบ การจัดอันดับสภาพขอเท็จจริงของ
เด็กทั้งประเทศและลงรายละเอียดทั้ง 75 จังหวัดวามีสถานการณและสภาวะอยูในระดับใด 
ตําแหนงที่เทาไร สําหรับเครื่องมือทั้ง 3 สวนนี้ลวนสรางและพัฒนาขึ้นมาจากกรอบและมาตรฐาน
ดังกลาว  เพื่อใหเปนแนวทางในการสรางแผนแมบท  ทิศทางการจัดการ  4 ดาน  นโยบาย 
แผนปฏิบัติการ องคประกอบสัมพันธดานอนามัย การศึกษา และสังคม จะเห็นไดวาการนํากรอบ     
4 ดานมาใช จึงเปนเครื่องมือที่ชวยในการเริ่มตนวาควรจะปฏิบัติอยางไร แตละดานมีเร่ืองสําคัญที่
ตองชวยกันพัฒนา การเรียนรูจุดแข็งและจุดออนที่มีอยู มีตัวบงชี้อะไรบาง การจัดทําแผนในระดับ
ชุมชนจะใชกรอบมาตรฐานเดียวกับระดับแผนแมบทของจังหวัด และจะสามารถเขาสูฐานขอมูลที่
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เปนระบบกับนโยบายและวาระแหงชาติในเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยางสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ทุกขั้นตอน  
 การสรางเครื่องมือในรูปแบบที่ 1 จึงมีจุดมุงหมาย 3 ระดับคือ การไดขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารและการบริการสาธารณะเพื่อเด็กและเยาวชนจาก 3 ฝาย ผูบริหาร ผูปฏิบัติการ  เด็กและ
เยาวชน ขอมูลดังกลาวจักเปน “เครื่องมือ” ในการจัดทําแผน การสรางกระบวนการรวมมือการ
ขับเคลื่อนในพื้นที่   การนําไปปฏิบัติไดจริง ขยายวงกวางถึงระดับจังหวัดใหปรากฏในแผนแมบท
วิสัยทัศน นโยบาย กรอบแผนงานและโครงการเพื่อเด็กและเยาวชน สรางเปนแผนงานเชิง
ปฏิบัติการที่เห็นผลในรูปของตัวบงชี้ 3 ดาน ภายใตกรอบเวลาที่กําหนดไว นอกจากนั้นยังสามารถ
เชื่อมโยงกับนโยบายและวาระแหงชาติไดอยางเปนระบบ มีมาตรฐานกลางที่ระบุสภาวะของ
เด็กไทยทั้งประเทศและรายจังหวัดไดในเวลาเดียวกันอีกดวย 

รูปแบบที่ 2 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมสูง  มีการดําเนินการเรื่องเด็กและเยาวชนใน
เชิงนโยบายอยูแลวจําเปนอยางยิ่งที่จะตองติดตอ ประสานงาน ขอความรวมมือชวยเหลือ หรือ     
ตกลงวาจางคณะผูวิจัยที่มาจากสถาบันการศึกษาในทองถ่ินหรือสถาบันที่เปนกลาง อิสระ ไมได       
มีสวนไดเสีย เขามาเปนผูดําเนินการเก็บขอมูลในรูปคณะกรรมการเพื่อใหเกิดความยุติธรรม ลดอคติ 
และการปกปองหนวยงานของตนเอง คณะผูวิจัยอาจมีคณะที่ปรึกษา บุคคลสําคัญที่ปฏิบัติหนาที่
ทั้งในเชิงกําหนดนโยบาย ผูบริหารระดับกลางที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง ประธานสภานิสิต
นักศึกษา นักเรียนเขามาเปนคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสวนกลางเพื่ออํานวยความสะดวก การติดตอ
ประสานงานในระดับหนวยงานตางๆ การขอความรวมมือ ชวยเหลือในการเก็บขอมูลภาคสนาม 
และอื่นๆ เมื่อกระบวนการเก็บขอมูลภาคสนามเรียบรอยแลว จําเปนตองเขียนรายงานฉบับสมบรูณ 
มีการนําเสนอผลการวิจัย การจัดทําโฟกัสกรุป (FOCUS GROUP) ในบุคคลที่เกี่ยวของ เนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคของชุมชน การบงชี้ถึงความสําเร็จ ความกาวหนา ระดับสถานการณและปญหาที่
มีอยู การจัดตั้งศูนยทองถ่ินศึกษาขึ้น เพื่อประเมินสภาพขอเท็จจริงในชุมชน การพัฒนาเครือขาย
แนวรวมของกลุมที่หวังดีตอเด็กและเยาวชน การจัดประชุมรวมกับผูทรงคุณวุฒิภายนอก และอื่นๆ 
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จนในที่สุดสามารถนํากรอบมาตรฐาน ดัชนีบงชี้ที่มีทั้งขอเดน (Strength) และขอดอย (Weakness) 
ไปสู “วาระชุมชน” และนําไปสูการกําหนดแผนแมบทในเชิงวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย งบประมาณ 
การบริหารจัดการที่บรรจุการดูแลคุมครองเด็กในแผนปฏิบัติการไดถูกตอง ตรงกับสภาพปญหา 
และสถานการณที่เปนอยู 
 สําหรับกรอบมาตรฐานและดัชนีบงชี้ที่นําเสนอนี้เปนเพียงขอกําหนดกลางเบื้องตนที่
คณะผูวิจัยสามารถดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แตละแหง ระดับคะแนนตัวช้ีวัดถึง
คุณภาพและความแตกตางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเบื้องตนไดกําหนด 4 ปจจัยคือ    
ดานการบริหารจัดการ สภาวะดานสุขภาพ สภาวะดานการศึกษา และสภาวะดานสังคม เมื่อ
กระบวนการคิดวิเคราะหขอมูล 4 ปจจัยรวมกันแลว การชี้บงและจําแนกควรสรางมาตรฐานใหเกิด
การยอมรับในทุกฝาย ทั้งในระดับนโยบายสวนกลางและสวนทองถ่ิน 
 คะแนน 80 – 100   อยูในระดับองคกรดีมาก ดูแลเอาใจใสคุมครองเด็กมีประสิทธิภาพ 
 คะแนน 60 – 80    อยูในระดับดี จําเปนตองมีการพัฒนาปรับปรุงเฉพาะดาน 
 คะแนน 40 – 60    อยูในระดับปานกลาง พอใช ตองดูแลชวยเหลือมากขึ้น 
 คะแนนต่ํากวา 40 ลงมา อยูในขั้นตองแกไข ปรับปรุงอยางรีบดวน สภาวะเด็กและเยาวชน
มีปญหามาก จําเปนตองชวยเหลืออยางเต็มที่ 
 การประเมินผลดังกลาวมิใชการจับผิด การตัดสินองคกรใดองคกรหนึ่งวา “ได” หรือ 
“ตก” หรือประเมินวาองคกรทองถ่ิน ก. ดีกวา ทองถ่ิน ข. แตเพื่อเปนขอมูลใหแตละองคกรไดใช
เปนแนวทางในการกําหนดแผนแมบท ระดับขอมูลที่แทจริงของปญหาและสภาพที่มีอยู การ
กําหนดเปาหมาย กรอบเวลา จํานวนเงินงบประมาณ ผูรับผิดชอบ โครงการกิจกรรมตางๆ ใหบรรลุ
สูความสําเร็จ มีพัฒนาการ และความกาวหนาในองคกรของตนเอง  
 สรุปไดวารูปแบบที่ 1 นั้นเนนชุมชนที่ยังขาดนโยบาย แผนแมบท วิสัยทัศน พันธกิจ 
กิจกรรม/โครงการ งบประมาณคอนขางมาก แตเมื่อทราบปญหาเด็กและเยาวชนเชิงโครงสราง   
มหภาค สถิติ ตัวบงชี้ที่สะทอนปญหาวิกฤตรุนแรงในสังคมไทยแลว เร่ิมพบวามีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมรวมที่ไมพึงประสงค ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พื้นที่และชุมชนของตนเองเกิดขึ้น
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มากมายหลายดานและจําเปนตองรีบดําเนินการ แกไข ปองกัน และสรางเสริมองคกรตัวเองให
กลับมาดูแลคุมครองเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนและกระบวนการรูปแบบที่ 1 อาจ
เหมาะสมและนําไปดัดแปลงประยุกตใหสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนแตละแหงได สําหรับ
รูปแบบที่ 2 เนนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความพรอมเพิ่มมากขึ้น มีงบประมาณเพื่อการนี้    
มีการสรางแผนแมบท มีกิจกรรมและโครงการตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชน มีความประสงค
จะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไปอีก กรอบมาตรฐานและตัวบงชี้ 4 ดานนี้ จะเปนขอมูลและเครื่องมือในการ
พัฒนาองคกรไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทั้งฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ที่เนนเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพสังคม ชีวิตเด็กและเยาวชน
เปนสําคัญ กลาวไดวาทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 สามารถนําไปปรับใชใหสอดคลองกับ
องคกรและชุมชนแตละแหงไดเปนอยางดี หรือผสมผสานกันก็ไดขึ้นอยูกับเปาหมายและความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงที่มีอยูในปจจุบัน 
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กรณีศึกษา : โครงการวิจัย “ดอนยูง ชุมชนลอมรัก พิทักษเด็ก” 

 การปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนนั้นมีกระบวนการที่หลากหลายและแตกตาง
กันไปขึ้นอยูกับประชาชนในชุมชน  ความรุนแรงของสถานการณ  ศักยภาพที่ยังหลงเหลืออยูใน
พื้นที่ การมีสวนรวมจากทุกฝาย และพลังของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา โครงการวิจัย “ดอนยูง 
ชุมชนลอมรัก พิทักษเด็ก”  ซ่ึงรวมกันดําเนินการระหวางคณะกรรมการศูนยชุมชนสรางสรรคบาน
ดอนยูง ตําบลขามใหญ จังหวัดอุบลราชธานี กับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อ
แกไขปญหาเด็กและเยาวชนที่รุนแรงและวิกฤติหนักขึ้นทุกวันในเบื้องตนรายงานการวิจัยนี้มี
รายละเอียดที่นาอานและนาสนใจมาก และมีการถอดรหัสคําถามวิจัย การตอบโจทยสําคัญๆ ได
หลายเรื่อง และประการสําคัญคือนําเอางานวิจัยทองถ่ินเขาไปเสริมงานและชวยเหลือคุณภาพ
ชุมชน ครอบครัว เด็กและเยาวชนกลับคืนมาอยางนามหัศจรรยยิ่ง สําหรับขั้นตอนสําคัญ ที่แตละ
ชุมชนนาจะไดเรียนรูประสบการณรวมของภาคประชาสังคมดอนยูง และนําไปปรับเปลี่ยน
ประยุกตใหเหมาะสมสอดคลองกับแตละชุมชนมีดังตอไปนี้ 

1) ชุมชนแตละแหงจะตองมีการรวมตัวขึ้นในกลุมผูรักเด็ก  การเห็นปญหาและ
สถานการณในชุมชนของตนเองตรงกัน ตองกลาคิดออกนอกกรอบจากวิธีการแกปญหาแบบเดิมๆ 
เขาใจงานวิจัยชุมชนเปนระเบียบวิธีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ คนระดับ ป.4 ก็สามารถทํางานวิจัย
ประเภทนี้ได แกนนําของกลุม (Core Groups) ตองมุงมั่น อดทนเสียสละ มีจิตใจสาธารณะและมีความ
รักเด็กอยางจริงใจ อยางนอยในแตละชุมชนอาจรวมได 7-10 คน เพื่อจับกลุมพูดคุย ปรึกษาหารือ   
การวางแผนงาน การดําเนินการ การสรางเครือขาย การจัดตั้งศูนยชุมชน  การประชุมแบบมีสวนรวม 
นํากิจกรรมที่หลากหลาย เขียนและจดบันทึกงานภาคสนามได และจําเปนตองมีมนุษยสัมพันธ          
รูวัฒนธรรมทองถ่ิน และสามารถเขาฝงตัวอยูในชุมชนไดอยางกลมกลืนกับวิถีชีวิตชาวบาน 

2) เนนการมีสวนรวมจากทุกฝายในแตละประเด็นและกิจกรรมทุกประเภททุก
ขั้นตอน  ภายใตแนวคิดที่วา “ตองรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมประเมินและรับผล” ซ่ึงจะ
แตกตางกรอบวิธีการทํางานแบบเดิมที่ใหประชาชนรวมรับรูหรือรวมปฏิบัติเพียงอยางเดียว ซ่ึง
มักจะลมเหลวในกลุมชาวบานหรือองคกรตาง ๆ ที่มีอยูมากมายในขณะนี้ การมีสวนรวมกับชุมชน
คือ “การใหกับชุมชน การเสียสละ ความเสมอภาคกันทุกคน ซ่ึงคนสมัยโบราณนั้นมีการให        
แตยุคถัดมาการใหไมมีแลวกลับเปนการแลกเปลี่ยนแทน เอาเงินเปนตัวตั้ง ทําใหมีการเห็นแกตัว
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มากขึ้น”  การมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเพื่อชุมชนและเพื่อเด็กและเยาวชนควรริเร่ิมตั้งแตการ     
ตั้งคําถามวิจัย (Research Questions) การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Management by 
Objectives) ดังเชน การระดมผูที่เกี่ยวของในชุมชนมาตั้งคําถามวิจัยเพื่อเปนกุญแจสําคัญนําไปสู
การเรียนรู กระบวนการจัดการ ระบบขอมูล  หนทางการแกไขปญหาและบทสรุปที่ยุติปญหาตางๆ 
ไดอยางลงตัว  คําถามวิจัยเปนสิ่งสําคัญและเปนหัวใจของการกําหนดปญหาในการศึกษา ตองเปน
คําถามที่ตรงประเด็น ครอบคลุมทุกเรื่องที่เชื่อมโยงกัน การเจาะลึกเขาสูปมเงื่อนไขที่สลับซับซอน 
และโจทยคําถามนั้นตองเหมาะสมกับชุมชน ตรงกับงานที่ทํา เหมาะสมกับงานและสอดคลองกับ
เปาหมายของกลุม ตองไมตั้งกวางหรือแคบจนเกินไป ดังเชน ชุมชนยูงทองใชเวลานานพอสมควรใน
การตั้งคําถามวิจัยวา “การเพิ่มประสิทธิภาพการมีสวนรวมของชุมชน ในการคุมครองปองกันพัฒนา
เด็กและเยาวชนบานดอนยูง” ซ่ึงไดนําไปสูกิจกรรมที่เกิดขึ้นติดตามมาอยางมากมาย หลากหลาย  
และเกิดพลังชุมชน กลับขึ้นมาอีก 

3) การมีแกนนําหลักในกลุมแลวจําเปนตองหาแนวรวมในชุมชน ดวยการพดูคยุ 
ปรึกษาหารือ การจัดประชุมประชาคมหมูบาน การชี้แจงวัตถุประสงค การยอมรับศักยภาพเชื่อวา
ชาวบานมีศักยภาพ  การวางเปาหมายที่ทําใหทุกคนเขาใจตรงกัน การแบงงานกันทําตามความถนัด 
การเตรียมความพรอมกอนจัดประชุม การแบงกลุมระดมปญหา สาเหตุ การลงภาคสนาม การเก็บ
ขอมูล จนในที่สุดชุมชนจะรวมกันนําเสนอประเด็นปญหาและภาพรวมของชุมชนของตนเองได 
ดังเชน ขอมูลเด็กและเยาวชนอายุตั้งแตแรกเกิดถึง  20 ป จากจํานวนเด็กและเยาวชน 471 คน มีเด็ก
ที่มีปญหา 277 คน คิดเปนรอยละ 59 จําแนกไดดังตอไปนี้ 
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ชื่อคุมบาน 
ประเภทปญหาเด็ก สายธาร

หวยกอก ไมตรีจิต ประชา
สามัคค ี

สวน 
สวรรค ทุงสวาง รวม 

ไมไดเรียนตอ 65 12 52 5 11 145 
ปญหาในการไปเรียน 13 14 9 0 1 37 
ติดยาเสพติด 2 0 0 3 0 5 
ติดการพนัน / เกม 3 0 2 9 0 14 
ขอทาน / เรรอน 5 0 0 0 0 7 
เจ็บปวยเรื้อรัง 5 0 3 10 0 18 
ไดรับผลกระทบจาก 
การติดเชื้อ /ติดเชื้อ HIV 

0 1 1 1 0 3 

พิการ 4 1 2 1 0 8 
การเลี้ยงดูจากครอบครัว 8 8 17 4 3 40 

รวม 105 36 86 33 17 277 

  เมื่อรับรูปญหาและขอมูลแลว กลุมแกนนําตองวางแผนดึงหนวยงานองคกรตาง ๆ 
รวมรับรู  แสดงความคิดเห็นทําอยางไรจะชวยชุมชนได ในขั้นตอนนี้อาจตองยอมเสียเวลาไปบาง
แตมีความจําเปนเพราะแตละฝายรับรูปญหามากนอยแตกตางกัน การมีสวนรวมต่ํามาก การให    
ทุกฝายรับรูรับทราบ และการคอย ๆ นําตัวเองเขาไปผูกพัน (Commit) กับระดับปญหาจนในที่สุด
จะเปนแนวรวมและเครือขายในที่สุด 

4) การประชุมปรึกษาหารือเพื่อตกลงทําความเขาใจ การชี้แจงอธิบายเหตุผล
การพูดคุยถึงเปาหมาย การเปดกวางยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายไดอยางมีประเด็น
และบทสรุปที่สรางสรรค  การเรียนรูรับฟงปญหาจากเด็กและเยาวชนโดยตรง คําพูดประโยคนี้
สะทอนวิธีการแกไขปญหา “เพื่อนชวยเพื่อน” ไดดีที่สุดคือ “นี่เรากําลังพูดปญหาของเด็กนะคะ     
ที่ผานมาผูใหญมักจะแกปญหาใหเด็กดวยการเอาเด็กไปเรียนนั่นเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ แต
ปญหาของเด็ก เชน พวกเด็กติดยา เขาจะเชื่อเพื่อนดวยกันมากกวาผูใหญ  ดังนั้นถาจะแกปญหาของ
เด็กทําไมเราไมใหเด็กรูจักกันกอน เพราะตอนนี้พวกเรายังไมเคยรูจักกันเลยถึงแมบานจะอยู
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ติดกัน” จะเห็นไดวาการเปดกวาง พูดคุยในบรรยากาศเปนกันเอง รูจักสิทธิเด็ก ทําใหเราตองดึงเด็ก
ใหทุกคนรูจักกันอยางสรางสรรค สนุกสนาน ไววางใจซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงใหพวกเขารวมกันคิด 
รวมกันหาแนวทางแกปญหาดวยพวกเขาเอง โดยมีผูใหญเปนผูคอยใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษา
อยางตอเนื่อง 

5) การจัดกิจกรรมและการศึกษาดูงาน การเปดโลกทัศนและการเรียนรูนอกชุมชน
จะทําใหชุมชนเกิดภาวะเคลื่อนไหวและการกลับมามีศักยภาพ (Empowerment) อีกครั้ง การนําแกนนํา 
ผูนําชุมชน พระสงฆ  ครู  ขาราชการพอแมผูปกครอง เด็กและเยาวชนไดไปศึกษานอกสถานที่   
ไปยังชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการจัดการแกไขปญหาเด็กและเยาวชนไดอยางยั่งยืน จะชวยให
ทุกฝายตื่นตัว เห็นชุมชนเปรียบเทียบ ศึกษาขอเดน(Strength) และจุดออน (Weakness) เงื่อนไข
ความสําเร็จและความลมเหลว การไดขอมูลแลกเปลี่ยนระดับชุมชนกับชุมชน การเชื่อมความ
ความสัมพันธของเด็กและเยาวชน 2 ชุมชนใหไปมาหาสูกัน การพูดคุยพบปะปรึกษาหารือ        
การแกปญหารวมกัน (Benchmark) เพื่อใหเกิดภาพการแกปญหาสะทอนซึ่งกันและกันไดอยาง
เหมาะสมถูกตอง  การไปศึกษาดูงานตองมีการตั้งคําถามและโจทย   ที่แตละฝายจะไดรับในแงมุม
ที่แตกตางกันเพื่อจะไดเก็บขอมูลอยางถูกตอง ครอบคลุม และครบทุกประเด็น หลังจากศึกษาดูงาน
ตองมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสรุปแนวทาง ขอเสนอแนะ และการกอตัวของการดําเนินการใน
ชุมชนของตนเองตอไป  เชน  คายพลังครอบครัวที่นําเด็กและเยาวชนมาอยูคายรวมกัน การพัฒนา
ทางดานนิสัย การระดมปญหาแตละคน การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูเฉพาะดานเพิ่มเติม 
การเสริมสรางบรรยากาศใหเกิดการยอมรับการใหอภัย  การขอโทษ ความรักที่มีตอกันระหวางพอ
แมลูก เปนตน นอกจากนั้นจําเปนตองมีกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมและการแสดงออกของเด็กใน
อีกหลายมิติ ไมวาจะเปน พลังเยาวชนคนกลาใหเด็กรูจักตนเองกลาเผชิญกับปญหา และขอเท็จจริง 
การหาบุคคลเพื่อนฮีโรที่เด็กเชื่อถือ ฯลฯ กิจกรรมจะชวยใหเด็กคอย ๆ เขาหากัน รูจักกัน คอยให
คําแนะนําชวยเหลือในทางที่ถูกตอง และเติบโตขึ้นเพื่อเปนแกนนําสําคัญของแตละชุมชนตอไป 

6) การศึกษาเชิงประวัติศาสตรชุมชน การยอมรับบุคคลสําคัญ ผูเฒาผูแก         
ผูอาวุโส (Key Informants) องคความรูทองถ่ิน ปราชญชาวบาน และบุคคลอื่นๆ เพื่อเลาเรื่อง (Oral 
History) ประวัติศาสตรจวบจนถึงยุคปจจุบัน การเปลี่ยนแปลง ยุคเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่หายไปมีอะไร
เกิดขึ้นใหมการทราบประวัติศาสตรและระยะเวลาที่แตละยุคเกิดขึ้นลวนนําไปสูระบบรากเหงา
ของปญหาที่แทจริงไดแทบทั้งสิ้น กระบวนการวิจัยจึงตองรูจักตัวตนของชุมชน สังคมบริบท 
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(Social Context) สถานที่สําคัญแผนที่ชุมชน ปญหารวมของชุมชน ปญหาเฉพาะของเด็กและ
เยาวชน องคประกอบเหลานี้เปนเสมือนบทแรกๆ ของการวิจัยเพื่อทองถ่ิน โดยชาวบาน แกนนํา 
เด็กและเยาวชนเปนผูเรียนผูแกไขปญหาดวยตนเองทั้งสิ้น 

7) ในบทสรุปของการศึกษาวิจัย การถายทอดบทเรียน และความเปลี่ยนแปลง
ของศูนยชุมชนสรางสรรค ดอนยูงที่ผานกระบวนการวิจัยและเกิดชุมชนลอมรัก พิทักษเด็กมี
ขั้นตอนที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากงานวิจัย  มีความใกลเคียงกับขอมูลเดิม
ที่ศูนยฯ  มีอยู แตจุดสําคัญอยูตรงที่เวลาเปลี่ยนไปสถานการณก็เปลี่ยนตามคณะกรรมการของ
ศูนยฯ จึงไดเรียนรูวา ตองเริ่มตั้งคําถามวาจะปรับเปล่ียนอะไรไดอยางไรบางที่สอดคลองกับความ
เปนจริงกับชุมชน ณ ปจจุบันอยางเหมาะสมใหมากที่สุด 

(2) คณะกรรมการของศูนยฯ ชุดเกาเริ่มเห็นความสําคัญรวมกันวาจะตอง
สรางคนรุนใหมขึ้นมาทํางานแทน โดยถอยตัวเองไปอยูเบื้องหลังใหมากขึ้นหรือเปนที่ปรึกษาแทน 

(3) การแกปญหาเด็กและเยาวชน ศูนยฯ ควรจะประสานดึงการมีสวนรวมกับ
กลุมคนทุกสวนในชุมชนมาเรียนรูเพื่อหาทางแกปญหาดวยกันในทุกระดับ เร่ิมตั้งแตเด็กและ
เยาวชน พอแม ผูปกครอง เครือญาติ ผูนําทองถ่ิน หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิวัด โรงเรียน 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ฯลฯ หลายคน
อาจตั้งคําถามวาตองดึงการมีสวนรวมทุกสวนใหไดเลยใชหรือไม คําตอบคือถาไดทั้งหมดก็จะ  
เปนการดีมาก  แตถาประสานแลวสวนใดยังไมพรอมหรือยังไมเห็นดวย  ก็เร่ิมจากสวนที่เห็นพอง
ตองกันกอน แลวจึงคอยขยายความรวมมือในภายหลังตองไมทอกอนที่จะลองทําหรือทําแลวก็   
อยาทอ เพราะจะทําใหไปไมถึงเปาหมายที่วางไว  

(4) หลักการทํางานเดิมของศูนยฯ จะเนนการอบรมภาคทฤษฎีเปนหลัก      
การสรางคนนั้นตองใหเขาไดปฏิบัติจริง  การเรียนรูทฤษฎีเพียงอยางเดียวไมไดผล ไมตองไปเรียน
มากที่ปรึกษาสามารถแนะนําใหเขาได 

(5) เวลาปจจุบันกับอดีตตางกัน ความคิดของคนความรับผิดชอบของ
ครอบครัวก็เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว คนทํางานตองปรับตัวเองใหเร็วตามใหทันสถานการณดวย  
ไมอยางนั้นจะลาหลัง และไมเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นอยางถองแทงานจะแกปญหาไมถูกจุด 

(6) การทํางานนั้นศูนยฯจะตองมีการวางแผน และวางระบบงานใหชัดเจน  
ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูเกี่ยวของเปนระยะ พรอมกับถอดสรุปบทเรียน



มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

134 ภาคผนวก  ค 

เขียนเปนรายงานไวใหชัดเจน จะทําใหการทํางานไมซับซอน เปนขั้นตอนรวดเร็ว และสามารถ
ถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นคนนอกจะเขาใจและยอมรับศูนยฯมากขึ้นดวย
เชนกัน 

(7) คณะกรรมการศูนยฯ ตองเปนคนที่มีจิตใจสาธารณะ เสียสละ และรัก
เด็กอยางจริงใจ ไมเชนนั้นแลวก็จะเขากรอบการทํางานแบบเดิมที่ทําเพื่อหวังผลประโยชนใหกับ
ตัวเองมากกวาใหเด็กและชุมชน อีกประการที่สําคัญมาก คือ คนๆ นั้นตองสามารถดูแลจัดการ
ครอบครัวของตนเองใหดีเสียกอน ถาคนอื่นเขารูหรือเห็นก็คงไมมีความเชื่อถือ ไมเชื่อใจ เพราะ
บานตนเองยังมีปญหาแลวจะมาแกไขใหคนอื่นอยางเขาใจไดอยางไร 

(8) ศูนยฯ ควรทําหนาที่เหมือนเปนพี่เล้ียงคอยใหขอมูลและใหคําปรึกษา
ในเรื่องที่ชาวบานยังไมรู เชน ถาเกิดเรื่องแบบนี้ควรจะไปปรึกษากับใคร หนวยงานใด การทํา
ศูนยฯ เพื่อแกปญหาเด็กในหมูบานตองรูเร่ืองในหมูบานอยางถองแท เพราะปญหาเด็กมีความ
ลึกซึ้งละเอียดออนมาก 
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2. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
3. นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
4. นายวสันต วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
 

คณะผูจัดทาํกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
1. นายธวัชชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
2. นายอํานวย ตั้งเจริญชัย ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. นายธนา ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
4. นายวีระชาต ิ ทศรัตน ผูอํานวยการสวนสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
   และพัฒนากิจกรรมเยาวชน 
5. นางราตรี รัตนไชย ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถ่ิน 
6. นายประสูตร เหลืองสมานกลุ เจาพนกังานปกครอง 7 ว 
7. นายจีรศักดิ ์ ศรีสุมล เจาพนกังานปกครอง 6 ว 
8. นายธรินทร นวลฉว ี เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 3 
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คณะผูจัดทาํคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
1. รองศาสตราจารย ดร. สมพงษ จิตระดับ หัวหนาคณะผูจัดทํา 
2. นางชุติกาญจน ภาคพาณิช ผูชวย 
3. นางสาวปทมา  ทุมาวงศ ผูชวย 
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