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บทน ำ 
 

  ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1-12 ได้รับมอบหมายจากกรมกิจการเด็กและ

เยาวชน ให้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนที่ได้รับการจัดข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน  พ.ศ. 2550  ทั้งในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด  เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินงาน  รวมถึงเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานสภาเดก็และเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติ

ส าหรับการพัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ. 2550 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2560 โดยได้เร่ิมด าเนินการตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ ์2560 เป็นต้นมา 

  กระบวนการประเมินผล ประกอบด้วย การก าหนดกรอบการติดตามประเมินผล การเกบ็

ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 721 ชุด และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการท าเวท ี Focus Group 

กลุ่มเป้าหมายสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล จ านวน 322 ต าบล, สภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ จ านวน 

322 อ าเภอ, สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด, สภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร, สภาเดก็

และเยาวชนแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเดก็ฯ ของส านักงานพัฒนาสงัคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ พร้อมทั้งน าเสนอผลการประเมินการด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชนต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ

น าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนในทุกระดับ เรียบร้อยแล้ว 

  ในนามของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        

ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 

     1. อธบิดีกรมกจิการเดก็และเยาวชน (นายวิทศัน์ เตชะบุญ) 

     2. กรมกจิการเดก็และเยาวชน (กลุ่มกจิการสภาและเครือข่ายเดก็และเยาวชน 

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเดก็ เยาวชนและครอบครัว) 

     3. คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนทุกระดับ 

     4. คณะอาจารย์ที่ปรึกษา (ดร.มานะ นาค า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 

นางสาวสริิกร บุญสงัข์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา) 

     5. ที่ปรึกษากรมกจิการเดก็และเยาวชน (นายสามารถชาย จอมวิญญา)ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ 

     6. คณะท างานจากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 ที่ได้ร่วมกนั

ขับเคลื่อนท าให้การด าเนินงานประเมินผลการด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชนในคร้ังนี้ส  าเรจ็ลงด้วยดี 

  คณะท างานประเมินผลการด าเนินการสภาเดก็และเยาวชน และคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าเอกสารสรุปผลการประเมินผลโครงการสภาเดก็และเยาวชนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทุกท่าน 

 

ขอขอบคุณ 

 

 

(นายมาโนช  แม้นอนิทร์) 

ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 

เลขานุการคณะท างาน 



 

สารบญั 

 

บทน า 

ส่วนที ่1 จุดเริม่ตน้และกระบวนการด าเนนิการ             1 

ส่วนที ่2 การติดตามประเมินผลการด าเนนิงานสภาเด็กและเยาวชน        10 

ส่วนที ่3 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพือ่การขบัเคลือ่นงานสภาเด็กและเยาวชน     48 

คณะท างาน                59 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่1 

จุดเริม่ตน้และ 

กระบวนการด าเนนิการ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ความเป็นมา 

วตัถุประสงค ์

แนวทางตามนโยบาย

การด าเนินงานสภาเด็ก

และเยาวชน 

กรอบแนวคิดการ

ด าเนนิงานตามมาตรฐาน

สภาเด็กและเยาวชน 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

นยิามศพัท ์

ประโยชนที์่คาดว่าจะ

ไดร้บั 

วิธีด าเนนิการ 

ขั้นตอนด าเนนิงาน 

ระยะเวลาด าเนนิการ 
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ความเป็นมา 

  กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น

หน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550(ฉบับเดิม) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเดก็และ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ซ่ึงได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ง

สภาเดก็และเยาวชนขึ้ น เพ่ือเป็นศูนย์กลางกลไกประสานความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กร ภาคี

เครือข่ายในการพัฒนาเดก็และเยาวชน บนพ้ืนฐานของความเช่ือว่าเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ควรค่าแก่การได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมคิด เสนอแนวทาง วางแผนและร่วมด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา และจัด

กจิกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชน ชุมชน สงัคม 

  การส่งเสริมบทบาททางสังคมของเดก็และเยาวชน รวมถึงการสนับสนุนให้เดก็และ

เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้เร่ิมด าเนินการอย่างชัดเจนมาตั้ งแต่ปี 2550  ตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (ฉบับแรก) ซ่ึงพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน  ดังน้ี 

   1) สภาเดก็และเยาวชนอ าเภอ 

   2) สภาเดก็และเยาวชนจังหวัด 

   3) สภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

   4) สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

  ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีที่สภาเดก็และเยาวชนเกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญคร้ังหน่ึง 

กล่าวคือ เป็นปีเร่ิมต้นที่มีการน ามาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนมาใช้เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของสภา

เดก็และเยาวชนให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องตามเจตนารมณ์ตามกฎหมาย มาตรฐานสภาเดก็และ

เยาวชนประกอบด้วยข้อก าหนด จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดองค์กรและการบริหาร  2) ด้าน

การด าเนินงาน  3) ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน  และ 4) ด้านการมีส่วนร่วม  การมีมาตรฐาน

ดังกล่าวเป็นจุดเร่ิมต้นที่น่าจะเป็นการส่งเสริมให้สภาเดก็และเยาวชนด าเนินการอย่างมีคุณภาพ  

  ในส่วนของพ่ีเล้ียงสภาเด็กและเยาวชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและ

เยาวชนของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้มีการพัฒนาสมรรถนะระบบที่

ปรึกษาให้สภาเดก็และเยาวชนมาแล้ว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ 10 ด้าน ได้แก่ 1)สถานการณ์ปัญหา

เดก็และเยาวชน  2)กฎหมาย พระราชบัญญัติสิทธิเดก็ มาตรฐาน ตัวช้ีวัด  3)สภาเดก็และเยาวชน

ระดับประเทศ จังหวัด อ าเภอ ต าบล  4)การเขียนโครงการกิจกรรมการเรียนรู้  5)จิตวิทยาการพัฒนา

เดก็และวัยรุ่น  6)กจิกรรมกฬีาและนันทนาการ  7)ระบบข้อมูลข่าวสาร ITฐานข้อมูล และเครือข่ายการ
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เรียนรู้   8)แหล่งลงทุน งบประมาณ ระบบการเงิน ธรรมาภิบาล  9)กิจกรรมเฉพาะด้าน กลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะ  และ 10)การจัดการ บริหารองค์กร  

  ตลอดระยะเวลาเกอืบ 10 ปี ของการด าเนินงานด้านการส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนเข้า

มามีส่วนในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ ในทุกระดับน้ี กรมกิจการเดก็และเยาวชน

ประสงค์จะพัฒนาการด าเนินงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น โดยก าหนดให้มีการติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  

  กรมกิจการเดก็และเยาวชน  ได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

1-12 ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานเชิงวิชาการ ตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมและก าหนดการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล สภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ สภาเดก็และเยาวชน

ระดับจังหวัด และสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย  เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมกิจการ

เดก็และเยาวชนที่มุ่งพัฒนาการด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชนให้ประสทิธภิาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนา

และปรับปรุง ต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่อการน าไปพัฒนาการด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชน

ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
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แนวทางตามนโยบายการด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชน  
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กรอบแนวคดิการด าเนินงานตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพฒันา/ปรบัปรุงการ

ด าเนนิงานของสภาเด็กและเยาวชน

ระดบัต าบล/อ าเภอ/จังหวดั 

ปัญหา-อุปสรรคและขอ้คิดเห็นของ 

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และ

เจา้หนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบของ สนง.พมจ. 

*ด้านการบริหารจัดการ 

*ด้านการด าเนินงาน 

*ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน 

*ด้านการมีส่วนร่วม 

*สญัลักษณ์ร่วมกนั 

กระบวนการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัของแนวทาง

พฒันาการด าเนนิงานของสภาเด็กและเยาวชน

ต าบล/อ าเภอ/จงัหวดั 

ผลการด าเนินงานของคณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชน(ต าบล/อ าเภอ/

จงัหวดั+กทม.)และเจา้หนา้ที่

ผูร้บัผดิชอบของ สนง.พมจ. 

*ที่มาและการจัดต้ังสภาเดก็และ

เยาวชน 

*ด้านการจัดการองค์กรและบริหาร

จัดการ 

*ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน 

*ด้านการมีส่วนร่วม 

*การติดตามประเมินผล 
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ขอบเขตของการด าเนินงาน 

 1. ขอบเขตพื้ นที ่(Place) 

  ตัวแทนของสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล, สภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ,  

สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัด 76 จังหวัด และสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอบเขตของประชากร (People)  

  1) ตัวแทนคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล 

   2) ตัวแทนคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ 

  3) ตัวแทนคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัด  

  4) ตัวแทนคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

  5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเดก็และเยาวชนจากส านักงานพัฒนาสงัคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

3. ขอบเขตของเนื้ อหาสาระทีป่ระเมิน 

  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชน 

   1) ที่มาและการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวดั หมายถึง สภาเดก็และ

เยาวชนมีความชัดเจนในการได้มาของคณะบริหาร สถานที่ ต้ัง ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 

ท าเนียบคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนและที่ปรึกษาสภาเดก็และเยาวชน  

   2) ดา้นการจดัองคก์รและการบริหารจัดการ หมายถึง สภาเดก็และเยาวชน

มีความชัดเจนในการบริหารงานตามโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ มีระเบียบ/ข้อบังคับ ระบบการเงิน

และบัญชี และการจัดระบบงานสารบรรณ 

   3) ดา้นการด าเนินงาน/กิจกรรม หมายถึง สภาเดก็และเยาวชนมีแผนการ

ด าเนินงานประจ าปี การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

กจิกรรมตามแผนงาน การรายงาน การด าเนินกจิกรรม และการถอดบทเรียน 

   4) การประสานเครือข่ายและการมีส่วนร่วม หมายถึง การประสาน

เครือข่ายด้านเดก็และเยาวชนในพ้ืนที่ การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การ

มีบทบาทในชุมชน  และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกจิกรรมสภาเดก็และเยาวชน 

   5) การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามประเมินผลกิจกรรมของ

สภาเดก็และเยาวชน 
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นิยามศัพท ์

 เด็ก  หมายถึง  บุคคลซ่ึงมีอายุต ่ากว่าสบิแปดปีบริบูรณ์ 

 เยาวชน  หมายถึง  บุคคลซ่ึงมีอายุต้ังแต่สบิแปดปีบริบูรณ์ถึงย่ีสบิห้าปีบริบูรณ ์

 คณะบริหารงาน  หมายถึง  คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนต าบล คณะบริหารสภาเดก็และ

เยาวชนอ าเภอ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร และคณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย (พระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ.2550) 

 สภาเด็กและเยาวชน  หมายถึง  สภาเดก็และเยาวชนต าบล สภาเดก็และเยาวชนอ าเภอ สภา

เดก็และเยาวชนจังหวัด และสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ.2550 

 การประเมินผล  หรือมักเรียก “การติดตามประเมินผล” เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการ

ก ากบัควบคุม เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของภารกจิและหรือประเมินว่าภารกจิส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ที่

ก  าหนดไว้หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนดดัชนีการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็น

เกณฑใ์นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ตรวจสอบวัดได้น้ันบรรลุหรือไม่บรรลุเม่ือเทยีบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่

ก  าหนดในการติดตามประเมินผลสภาเดก็และเยาวชน ในที่น้ีประโยชน์ของการติดตามประเมินผลคร้ังน้ี 

ไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า และหรือความล้าหลังของการด าเนินการ โดยใช้การประเมินทั้ ง

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือประเมินว่า การด าเนินการตามที่ก  าหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ.2550 ได้แค่ไหน เพียงไรแล้ว ยังสามารถช่วยให้วิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบ

ปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวดังกล่าวได้ ท าให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงแนว

ทางการด าเนินการต่อไปได้ 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดรั้บ  

 กรมกิจการเดก็และเยาวชน ได้ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของการ

ด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด อันจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเดก็และเยาวชน รวมถึงเป็นประโยชน์

ต่อการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของสภาเดก็และเยาวชน ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมการ

พัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ.2550 ก าหนด 
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วธีิด าเนินการ 

 1. เครือ่งมือในการศึกษา   

  1.1) เครือ่งมือเชิงปริมาณ  เป็นแบบสอบถามหรือแบบส ารวจที่สร้างข้ึน 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชน พ.ศ.2550 และคู่มือปฏิบัติงาน

มาตรฐานสภาเดก็และเยาวชน  

  1.2) เครื่องมือในการสนทนากลุ่ม  ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) ที่ได้จาก

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็การด าเนินงานของคณะบริหารสภาเดก็

และเยาวชนระดับต าบล, คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ, คณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนระดับจังหวัด และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครที่ผ่านมา รวมถึงการ

แลกเปล่ียนความเหน็ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเดก็และเยาวชนของส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ต่อการด าเนินงานของสภาเดก็และเยาวชนที่ผ่านมา 

 2. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  2.1) การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ  ใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูลกับคณะบริหาร

สภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 721 ชุด และเพ่ือให้ผลประเมินสอดรับกบันโยบายของกรมกจิการเดก็และ

เยาวชนในการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบลให้ครบทุกต าบลในวันที่ 9 กันยายน 2560  น้ัน 

คณะผู้วิจัยจึงคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้จ านวนสภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอที่จัดต้ัง

แล้วในปี 2559 จ านวน 878 อ าเภอเป็นข้อมูลต้ังต้นในการค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่ต้องด าเนินการ

เกบ็ข้อมูล และใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  ณ  ระดับความเช่ือมั่น 95%  

ซ่ึงสามารถจ าแนกได้  ดังน้ี 

   - ตัวแทนสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล จ านวน 322 ต าบล 

   - ตัวแทนสภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ จ านวน 322 อ าเภอ 

   - ตัวแทนสภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด 

   - ตัวแทนสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร 

   - ตัวแทนสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

  2.2) การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ  เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบงานสภาเดก็และเยาวชนของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด, 

คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล, คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ, คณะ

บริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัด, คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคณะ

บริหารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมแห่งละ 20 คน 

 3. การวิเคราะหข์อ้มูล 
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  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปและใช้สถิติในการวิเคราะห์ 

และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะเป็นการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูล (Content Analysis) 

พรรณนารายละเอยีด ตีความ โดยวิธกีารสมัภาษณ์เชิงลึกและการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ขั้นตอนด าเนินงาน 

 1. ก าหนดโครงร่างการติดตามประเมินผล 

 2. แต่งตั้งคณะท างาน ด าเนินงาน 

 3. คณะท างานร่วมกันพิจารณาโครงร่างการติดตามประเมินผลและการจัดท าแผนการ

ด าเนินการติดตามประเมินผลสภาเดก็และเยาวชน 

 4. ประสานผู้เช่ียวชาญและที่ปรึกษา 

 5. จัดประชุมเพ่ือสร้างเคร่ืองมือ 

 6. ทดลองใช้เคร่ืองมือและปรับปรุงแบบสอบถาม 

 7. ด าเนินการเกบ็แบบสอบถามตามกลุ่มเป้าหมายที่ก  าหนด 

 8. การประมวลผลและวิเคราะห์ผลการติดตามประเมินผล 

 9. สรุปผลการติดตามประเมินผล 

 10. น าเสนอผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงานสภาเดก็และเยาวชนต าบล อ าเภอ และ

จังหวัด 

 11. จัดท ารูปเล่ม/เผยแพร่ 

 

ระยะเวลาด าเนินการ  

 ตั้งแต่เดือน มกราคม – กนัยายน 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

การติดตามประเมินผล 

การด าเนนิงานสภาเด็ก 

และเยาวชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านาจหนา้ที่สภาเด็กและ

เยาวชนแต่ละระดบัตาม 

พ.ร.บ. 

การด าเนนิงานตาม

มาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน

ของคณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชน 

     ที่มาและการจดัตั้งสภา

เด็กและเยาวชน 

     ดา้นการจดัการองคก์ร

และบริหารจดัการ 

     ดา้นคุณภาพในการ

ด าเนนิงาน 

     ดา้นการมีส่วนร่วม 

     การติดตามประเมินผล 

การวิเคราะหก์ารขบัเคลือ่น

สภาเด็กและเยาวชนของ

ส านกังานพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั 
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อ านาจหนา้ทีส่ภาเด็กและเยาวชนแต่ละระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

 

ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาเด็กและ

เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ.2560 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลและสภาเด็ก

และเยาวชนเทศบาล 

     ท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนตามความ

เหมาะสม ไม่มีก าหนดในพระราชบัญญัติ 

สภาเด็กและเยาวชนต าบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) ประสานงานระหว่างสภาเดก็และเยาวชนต าบล สภาเดก็และ

เยาวชนเทศบาล สภาเดก็และเยาวชนอ าเภอ เพ่ือแลกเปล่ียน

ความรู้และประสบการณใ์นด้านต่างๆ ของเดก็และเยาวชน 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิชาการ 

การศึกษา สขุภาพ กฬีา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเดก็

และเยาวชน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงความคิดเหน็

หรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถที่พัฒนาไป

ตามวัยของเดก็หรือเยาวชน โดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเดก็

และเยาวชน 

(4) จัดกจิกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชนใน

ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(5) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบ

ต่อเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กบัสภา

เดก็และเยาวชนอ าเภอ 

(6) เสนอความเหน็ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

(7) เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาเดก็และเยาวชนอ าเภอ 

เกี่ยวกบัการส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชนในท้องถิ่น 

(8) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กบัเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

(9) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมและการด าเนินงานตาม 

อ านาจหน้าที่ โดยให้คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนต าบลหรือ

คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนเทศบาล แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้เสนอ 

ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกบัข้อบังคับของสภาเดก็และเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย 
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สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ  มีหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้  

(1) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ ด้านวิชาการและกจิกรรมเกี่ยวกบั

การศึกษา กฬีา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ

เดก็และเยาวชน 

(2) จัดกจิกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาเดก็และเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้

ความสามารถ และจริยธรรม 

(3) เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาเดก็

และเยาวชนจังหวัดเกี่ยวกบัการพัฒนาเดก็

และเยาวชนในท้องถิ่น 

 

 สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอและสภาเด็กและเยาวชนเขต  

มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) ประสานงานระหว่างสภาเดก็และเยาวชนอ าเภอ สภาเดก็และ

เยาวชนเขต สภาเดก็และเยาวชนจังหวัด และสภาเดก็และเยาวชน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณใ์นด้าน

ต่างๆ ของเดก็และเยาวชน 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิชาการ 

การศึกษา สขุภาพ กฬีา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเดก็

และเยาวชน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงความคิดเหน็

หรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถที่พัฒนาไป

ตามวัยของเดก็หรือเยาวชน โดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเดก็

และเยาวชน 

(4) จัดกจิกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชนใน

ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(5) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบ

ต่อเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กบัสภา

เดก็และเยาวชนจังหวัดหรือสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร  

แล้วแต่กรณ ี

(6) เสนอความเหน็ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

(7) เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาเดก็และเยาวชนจังหวัด 

สภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกบัการส่งเสริมและ

พัฒนาเดก็และเยาวชนในท้องถิ่น 

(8) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กบัเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

(9) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมและการด าเนินงานตาม 

อ านาจหน้าที่ โดยให้คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนอ าเภอหรือ

คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนเขต แล้วแต่กรณ ีเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้  

ให้สอดคล้องกบัข้อบังคับของสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศ

ไทย 
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สภาเด็กและเยาวชนจงัหวดั และสภาเด็ก

และเยาวชนกรุงเทพมหานคร  มีอ านาจ

หน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) ประสานงานระหว่างสภาเดก็และเยาวชน

อ าเภอ และแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณใ์นด้านต่างๆ ของเดก็และ

เยาวชนในเขตจังหวัดหรือเขต

กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี 

(2) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่

ด้านวิชาการ การศึกษา กฬีา และวัฒนธรรม 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเดก็และ

เยาวชนอ าเภอ และสถานศึกษาในเขตจังหวัด

หรือเขตกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ีได้มี

การจัดกจิกรรมต่างๆ อนัเป็นประโยชน์เพ่ือ

ส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน 

(4) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมและ

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 

 

สภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัและสภาเด็กและเยาวชน

กรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) ประสานงานระหว่างสภาเดก็และเยาวชนจังหวัด สภาเดก็และ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศ

ไทย เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณใ์นด้านต่างๆ ของ

เดก็และเยาวชน 

(2) ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้านวิชาการ 

การศึกษา สขุภาพ กฬีา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเดก็

และเยาวชน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงความคิดเหน็

หรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถที่พัฒนาไป

ตามวัยของเดก็หรือเยาวชน โดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเดก็

และเยาวชน 

(4) จัดกจิกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชนใน

ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(5) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบ

ต่อเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กบัสภา

เดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(6) เสนอความเหน็ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

(7) เสนอแนะและให้ความเหน็ต่อสภาเดก็และเยาวชนแห่ง

ประเทศไทย เกี่ยวกบัการส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชนใน

ท้องถิ่น 

(8) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กบัเดก็และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 

(9) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมและการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่ โดยให้คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนจังหวัดหรือ

คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณ ี

เป็นผู้เสนอ  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกบัข้อบังคับของสภาเดก็และ

เยาวชนแห่งประเทศไทย 
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สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย มี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพ่ือด าเนิน

กจิกรรมการพัฒนาเดก็และเยาวชนในจังหวัด

ต่างๆ 

(2) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของรัฐ

และองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการ

พัฒนาเดก็และเยาวชน 

(3) ให้ความเหน็ในการก าหนดนโยบาย 

แผนงาน และงบประมาณของหน่วยงานของ

รัฐเพ่ือการพัฒนาเดก็และเยาวชน 

(4) เสนอข้อคิดเหน็เกี่ยวกบักจิกรรมการ

พัฒนาเดก็และเยาวชนที่อาจมีผลกระทบต่อ

เดก็และเยาวชน 

(5) เสนอคณะกรรมการเกี่ยวกบัการ

ปฏบิัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร

เอกชนหรือองค์กรชุมชน 

(6) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมและ

การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 

 

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นศูนย์กลางประสานงานเพ่ือด าเนินกจิกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาเดก็และเยาวชน 

(2) ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของรัฐและองค์กรเอกชน

หรือองคก์รชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน 

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เดก็และเยาวชนได้แสดงความคิดเหน็

หรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกบัความรู้ความสามารถที่พัฒนาไป

ตามวัยของเดก็หรือเยาวชน โดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเดก็

และเยาวชน 

(4) ให้ความเหน็ในการก าหนดแนวทาง นโยบาย แผนงาน และ

งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเดก็

และเยาวชน 

(5) รวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบ

ต่อเดก็และเยาวชน และข้อมูลที่ถูกส่งต่อมายังสภาเดก็และเยาวชน

แห่งประเทศไทย เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นแนวทาง 

ในการส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน 

(6) เสนอความเหน็ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาเดก็และเยาวชน  รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อเดก็และเยาวชน 

(7) เสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการเกี่ยวกบัการปฏบิัติงานของ

หน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

กบัเดก็และเยาวชน 

(8) จัดท าประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเดก็และเยาวชน 

(9) ออกข้อบังคับเกี่ยวกบัการประชุมและการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่ โดยให้คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศ

ไทยเป็นผู้เสนอ 
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การด าเนินงานตามมาตรฐานของสภาเด็กและเยาวชนของคณะบริหารสภาเด็ก

และเยาวชน 

 จากการส ารวจข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบส ารวจตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชน 5 ด้าน 

ได้แก่ 1)ด้านที่มาและการจัดต้ังสภาเดก็และเยาวชน  2)ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ  3)

ด้านคุณภาพการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม  4)ด้านการมีส่วนร่วม  5)ด้านการติดตามประเมินผล  

สามารถแสดงร้อยละการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนของคณะบริหารสภาเดก็

และเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล  ดังน้ี 

  ดา้นทีม่าและการจัดตัง้สภาเด็กและเยาวชน 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ด้านที่มาและการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน 84.43 15.57 78.13 21.87 75.87 24.13 
1. ที่มาของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 90.81 9.19 86.32 13.68 83.07 16.93 
2. สถานท่ีตั้ง 91.57 8.43 78.83 21.17 86.34 13.66 
3. ฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 69.88 30.12 51.56 38.44 58.85 41.15 
 

 จากข้อมูลเชิงปริมาณในการส ารวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนด้านที่มา

และการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน พบว่า สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัดมีความชัดเจนทั้งเร่ืองสถาน

ที่ ต้ัง(91.57%) ที่มาของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน(90.81%) และฐานข้อมูลสภาเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนที่(69.88%)  มากที่สุด  ส าหรับประเดน็การด าเนินงานที่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับ

สภาเดก็และเยาวชนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ฐานข้อมูลสภาเดก็และเยาวชนในพ้ืนที่ 

 

 เมื่อพิจารณาภาพรวมของที่มาและการจัดต้ังสภาเดก็และเยาวชน  พบว่า  สภาเดก็และเยาวชน

ทั้งระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสภาเดก็และ

เยาวชนด้านที่มาและการจัดต้ังสภาเดก็และเยาวชน โดยมีเกณฑ์การประเมินเกินร้อยละ 50 ในทุก

ประเดน็ โดยสามารถแสดงแผนผังการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชนในแต่ละระดับได้  ดังน้ี 
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 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสภา

เดก็และเยาวชน สามารถจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมินผล 

และ ส่ิงทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา  ดังน้ี   

 

สภาเด็กและ

เยาวชน 
ข้อค้นพบ สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ระดับต าบล 

ทีม่าของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

การประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-ส่วนใหญ่ อปท. ประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ 
และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
รับสมคัรตัวแทนนักเรียนในการคดัเลือกเป็นคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน 
-ในบางพื้นที่ท่ีมีคณะบริหารฯ มาจากโรงเรียน โดยมี
คณะคร-ูอาจารย์เป็นผู้ประชุมและคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน 
-คณะบรหิารฯ บางส่วนท่ีมาจากเยาวชนในชุมชน 
โดย อปท. จะมีหนังสือเชิญผู้น าชุมชนมารับฟ๎งเพื่อ
ช้ีแจงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ผู้น าชุมชนจะ
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย(หอกระจายข่าว)เพื่อให้
เยาวชนเข้าร่วมการสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน 
-เจ้าหน้าท่ี อปท. ประชาสมัพันธ์โดยตรงกับเยาวชน
หรือเด็กที่ท ากิจกรรมทาง Facebook และ line 
-บางพื้นที่เรียกเด็กและเยาวชนมาประชุมและ
คัดเลือกเป็นคณะบริหารฯ โดยไมแ่จ้งให้ทาง
โรงเรียนต้นสังกัดทราบ 
-บางพื้นที่การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เนื่องจากยังมี
เด็กและเยาวชนท่ียังไมร่ับทราบเกีย่วกับการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนอยู ่

-ควรก าหนดให้ทุกพ้ืนท่ีมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกบัการจดัตั้งสภาเด็กและเยาวชนใน
หลากหลายช่องทาง และต้องเป็นรูปธรรม 
-เมื่อการได้มาของคณะบริหารฯ มาจากเด็กและ
เยาวชนในโรงเรยีน อปท. ควรจัดท าใบอนุญาต
การเข้าร่วมเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนของ
ชุมชนให้ผู้ปกครองเด็กและเยาวชนรับทราบด้วย 
 

การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในระบบ
และนอกระบบ 

-บางพื้นที่มีท้ังเด็กและเยาวชนในระบบและนอก
ระบบ รวมทั้งเยาวชนท่ีหยุดเรียนหนังสือ และ
เยาวชนท่ีเป็นจิตอาสาต่างๆ ในชุมชน 
-ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนในระบบ(โรงเรียน)  
ส าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบจะมีประมาณ  
10-20% เท่านั้น 
-มีทั้งเด็กและเยาวชนช่วง ป.6-ปรญิญาตรี  
-บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีเรยีนจบแล้วมา
ท างานด้านเด็กและเยาวชน 
-คณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชนต าบลเป็นคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 
 

-ควรก าหนดสดัส่วนใหม้ีทั้งเด็กในระบบและ
นอกระบบ(แต่ให้เป็นไปตามสดัส่วนท่ีเหมาะสม
ตามบริบทพ้ืนท่ี) และบังคับอย่างจริงจัง 
-เปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกหรือภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการคดัเลือกคณะบรหิารฯ 
ด้วย 
-คณะบรหิารฯ ควรมาจากสถานศกึษาที่ขยาย
โอกาสเป็นส่วนใหญ่   
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ก าหนดวิธีการ
เลือกตั้งคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-อปท. ติดประกาศประชาสมัพันธ์ในการสมัครเป็น
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน, ท าหนังสือเชิญตัวแทน
เยาวชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อก าหนดวัน
เลือกตั้ง, การเสนอช่ือ, การเลือกตัง้ และค าสั่ง
แต่งตั้ง 
-อปท. ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนเพื่อสรรหาตัวแทน
เด็กและเยาวชนในการจดัตั้งสภาเด็กและเยาวชน 
และท าค าสั่งแต่งตั้ง 
-พมจ. เชิญ อปท.(บางพื้นที่) เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนโดยผ่านคูม่ือการ
ด าเนินงาน และก าหนดวันเวลาในการเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน พร้อมท าค าสั่งแต่งตั้ง  

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนควรเป็นบุคคล
ที่เต็มใจและพร้อมเขา้มาท างานอย่างสมัครใจ 
ไม่ควรถูกก าหนดจากคร-ูอาจารย์ หรือการหยิบ
ขึ้นมาจากความใกล้ชิดกบัพ่ีเลี้ยงในการ
ด าเนินการ 

แผนและปฏิทนิการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

ส่วนใหญ่ อปท. หรือพ่ีเลีย้งท่ีรับผดิชอบเป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าแผนและปฏิทินการคัดเลือกคณะ
บริหารฯ เอง พร้อมทั้งเอกสารเพื่อรายงานแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น และ สนง.พม. 

ควรด าเนินการจัดท าแผนและปฏทิินการ
คัดเลือกคณะบริหารฯ ร่วมกับหนว่ยงานภาคีใน
พื้นที่ (โรงเรียน/กศน./รพ.สต./วัด/ผู้น าชุมชน/
จิตอาสาต่างๆ) 

รายชื่อเด็กและ
เยาวชน/หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการ
คัดเลือก 

-บาง อปท. มีหนังสือแต่งตั้ง/ค าสัง่แต่งตั้งคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน โดยผูบ้ริหารท้องถิ่น
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง  
-ส่วนใหญ่มีรายงานการเข้าร่วมคดัเลือกคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนและเอกสารประกอบรายงาน
(ใบลงทะเบียน) 

อปท./พี่เลี้ยง/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักใน
พื้นที่ควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน พร้อมรายช่ือ ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ท่ีสมารถติดต่อของสภาเด็กและเยาวชน
ได ้

การรายงานผลการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-มีการรายงานผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนให้ผู้บริหารทราบ 
-บางพื้นที่เป็นการรายงานด้วยวาจา(การพูดคุย), 
รายงานทางกลุ่ม line ของ อปท. และ จนท.พมจ. 

ควรรายงานผลการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนให้กับภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมการ
คัดเลือกทราบด้วย 

ภาพถ่ายกิจกรรม
การคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

มีการบันทึกภาพถ่ายกจิกรรมการคัดเลือกสภาเด็ก
และเยาวชนและแชรผ์่าน Facebook และ กลุม่ 
line  

น ามาใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมผลงานให้มาก
ขึ้น 

การจัดประชุม
สมาชกิสภาเด็ก
และเยาวชนเพ่ือ
จัดท าแผนและ
ก าหนดปฏิทินการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-อปท./พมจ. แจ้งให้สมาชิกทราบวัน เวลา สถานท่ี
ในการประชุมเพื่อวางแผนการประชุมคณะบริหารฯ 
ในวาระต่อไป  
-บางพื้นทีม่ีการด าเนินการจัดตั้งคณะบรหิารฯ โดย
การจัดตั้งกันเองของสภาเด็กและเยาวชน 
-บางพื้นที่ อปท./พมจ. เป็นผู้ก าหนดแผนงานและ
ปฏิทินการคัดเลือกคณะบริหารฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว 

-ควรใหส้ภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอและ
ระดับจังหวดัเข้าร่วมในการแผนงานและปฏิทิน
การคัดเลือกคณะบรหิารสภาเด็กและเยาวชน
ด้วย 
-ควรให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่(โรงเรียน/กศน./
รพ.สต./วัด/ผู้น าชุมชน/จิตอาสาตา่งๆ) เข้าร่วม
ก าหนดแผนงานและปฏิทินคดัเลือกคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน 

สถานที่ตั้ง 
ศูนย์ประสานงาน ส่วนใหญ่ศูนย์ประสานงานอยู่ที่ อปท. /โรงเรียน/

ศคพ.(ศพส.เดมิ)  
-บางพื้นที่สถานท่ี/ศูนย์ประสานงาน ไม่เพียงพอ
ในการจัดประชุมของคณะบริหารฯ ทั้งหมด  
-บางพื้นที่ไม่มีศูนย์ประสาน 
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ฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
ท าเนียบท่ีปรึกษา
สภาเด็กและ
เยาวชน 

-ที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น ครู-
อาจารย์ ข้าราชการในชุมชน และ พมจ. 
-มีจัดท าประวตัิของที่ปรึกษาฯ เป็นเอกสาร 
-น าเสนอท าเนียบท่ีปรึกษาฯ ให้ผูบ้ริหารท้องถิ่น   

-เพิ่มบทบาทการสนับสนุนของที่ปรึกษาสภาเด็ก
และเยาวชนให้มากข้ึน 
-ควรจัดเก็บข้อมลูท าเนียบท่ีปรึกษาสภาเด็กและ
เยาวชนเป็นเอกสาร 
-ก าหนดให้มีภาคเีครือข่ายเข้ามาเป็นท่ีปรึกษา
สภาเด็กและเยาวชน และจัดท าท าเนียบให้เป็น
เอกสาร 

ท าเนียบคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

ส่วนใหญ่มีการจัดท าข้อมลูของคณะบรหิารสภาเด็ก
และยาวชน ได้แก่ ประวัตสิ่วนตัวและประวัติทาง
การศึกษา เป็นเอกสาร (สมุดท าเนยีบ/ป้ายท าเนียบ)   

ควรก าหนดให้มีการจดัท าเนียบคณะบรหิารให้
เป็นเอกสารและติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ไว้ 
ณ  ที่ตั้งของสภาเด็กและยาวชนให้เป็นป๎จจุบัน 

ฐานข้อมูลด้านเด็ก
และเยาวชน 

-ส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลของ อปท. ท่ีมีอยู่ 
-ข้อมูลพื้นฐานของคณะบรหิารฯ  ได้แก่ ช่ือ-สกุล 
เพศ อายุ การศึกษา ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ป๎ญหาของเด็ก
และเยาวชน 
-ส่วนใหญ่ไม่พบฐานข้อมูลที่เป็นขอ้มูลเชิงลึก(การ
สังเคราะห์) เช่น จุดเด่น จดุด้อย ป๎จจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

ฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีควรเป็นข้อมูล
ที่อัพเดทตลอดเวลา มีการวิเคราะห์สถานการณ์
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีทุกปี 

สื่อเอกสารเผยแพร่ -บางพื้นที่มีการจัดท าสื่อผ่าน website ของ อปท., 
Facebook, สรุปรูปเลม่รายงาน, เสียงตามสาย, 
เอกสารภาพถ่าย, แผ่นพับ, VDO, ป้ายไวนิล 
-บางพื้นที่มีการจัดท าสรุปรายงานแต่ไมม่ีการ
เผยแพรต่่อหน่วยงาน/บคุคลภายนอก 

ควรเข้มข้นหรือเคร่งครัดกับการจดัท ารายงานท่ี
หลากหลายรูปแบบ และเผยแพรต่่อสาธารณะ
ต่างๆ 

ระดับอ าเภอ 

ทีม่าของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

การประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

สนง.พมจ. เป็นผู้ด าเนินการหลัก และมีการ
ประชาสมัพันธ์ ดังนี้ 
-ส่งหนังสือราชการไปยังท้องถิ่นอ าเภอ 
-ผ่านเสยีงตามสายในชุมชน/หอกระจายข่าว 
-ผ่าน DJ Teen ของ ดย. 
-ผ่านผู้น าชุมชน 
-ผ่านสภาเด็กฯ รุ่นพี ่
-ผ่านเว๊ปไซด์ของ สนง.พมจ. 
-ผ่านสภาเด็กฯ ระดับจังหวัด 
-ผ่านการปิดประกาศ/ป้ายไวนิล 

-หน่วยงานหลัก/พี่เลี้ยง ควรท า Spot โฆษณา
เพื่อประชาสมัพันธ์ตามคลื่นวิทยุในจังหวัดนั้นๆ 
เพิ่มเตมิ นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ที่
ด าเนินการอยู ่
-หน่วยงานหลัก/พี่เลี้ยง ต้องก าหนดเกณฑ์ใน
การเป็นคณะบริหารสภาเด็กฯ อ าเภอ โดย
ก าหนดอัตราส่วนของเยาวชนในระบบและนอก
ระบบไวด้้วย 
 

การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในระบบ
และนอกระบบ 

-ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนในระบบ 
-บางพื้นที่ท่ีมีเยาวชนนอกระบบเขา้ร่วม ได้แก่ กศน.
อ าเภอ เข้าร่วม 
-บางพื้นที่เป็นเยาวชนในระบบท้ังหมด 
-บางพื้นที่มีท้ัง NGOs, UNFPA , มูลนิธิเยาวชนเพื่อ
การพัฒนา 
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ก าหนดวิธีการ
เลือกตั้งคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

1)สนง.พมจ. จัดท าหนังสือราชการประชาสัมพันธ์ไป
ยังท้องถิ่นอ าเภอ โดย ผวจ. ลงนามในหนังสือ 
2)นายอ าเภอมอบหมายพัฒนาชุมชนหรือ
ผู้รับผิดชอบ 
3)พัฒนาชุมชน/ผู้รับผดิชอบประสานไปยัง
สถานศึกษาท้ังในและนอกระบบที่สนใจเพื่อจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอและสมัครเป็น
คณะบริหาร 
4)สถานศึกษาประชาสมัพันธ์ผ่านเสียงตามสาย/ป้าย
ประกาศ และรับสมัครเด็กและเยาวชนท่ีสนใจ 
5)สถานศึกษาแจ้งรายชื่อไปยังผู้รบัผิดชอบระดับ
อ าเภอ เพื่อจัดตั้งเป็นคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนอ าเภอน้ัน 
6)สนง.พมจ. รวบรวมรายชื่อและเสนอให้ ผวจ. ลง
นามแต่งตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ 

แผนและปฏิทนิการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-บางพื้นที่มีการก าหนดวันเวลาในการคัดเลือกคณะ
บริหารที่ชัดเจน 
-บางพื้นที่ไม่มีแผนงานท่ีชัดเจนในการคัดเลือก 
-บางพื้นที่ สนง.พมจ. เป็นผู้ก าหนดวันเวลาในการ
คัดเลือกพร้อมกับหนังสือประชาสมัพันธ์ 

หน่วยงานหลัก/พีเ่ลี้ยง ทุกแห่งต้องก าหนดแผน
และปฏิทินการคัดเลือกคณะบริหารให้ชัดแจ 
พร้อมท้ังรายงานแผนให้แก่ท้องถิ่นอ าเภอทราบ 

รายชื่อเด็กและ
เยาวชน/หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการ
คัดเลือก 

-ทุกพื้นที่มีรายช่ือสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ
และมีค าสั่งแต่งตั้งจาก ผวจ. ทุกอ าเภอ 
-พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการคดัเลือกรายชื่อจากโรงเรยีน
ในระบบ 

หน่วยงานหลัก/พีเ่ลี้ยง ต้องเข้าร่วมเวทีการ
คัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนด้วย 

การรายงานผลการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-ทุกพื้นที่มีการรายงานให้ ดย. ทราบ 
-ท้องถิ่นอ าเภอเป็นคนรายงานผลการคัดเลือกคณะ
บริหารให้ สนง.พมจ. ทราบ 
-สนง.พมจ. รายงานผลการคัดเลือกคณะบริหารให้ 
ผวจ. ทราบ เพ่ือลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง 

รายงานผลการคดัเลือกพร้อมท้ังภาพถ่าย
กิจกรรมทุกครั้งท่ีมีการท ากิจกรรม/โครงการ 

ภาพถ่ายกิจกรรม
การคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

ทุกพื้นที่มีภาพกิจกรรมในการคัดเลือกคณะบริหาร 

การจัดประชุม
สมาชกิสภาเด็ก
และเยาวชนเพ่ือ
จัดท าแผนและ
ก าหนดปฏิทินการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-พื้นที่ส่วนใหญ่ พมจ. เป็นผู้ก าหนดแผนและปฏิทิน
ในการคัดเลือกคณะบริหารสภาเดก็ฯ เอง 
-บางพื้นที่ พมจ. และ พี่เลี้ยงในระดับอ าเภอ และ
สภาเด็กและเยาวชนชุดที่จะหมดวาระ(แตไ่ม่ครบทุก
คน) ร่วมก าหนดแผนและปฏิทินการคัดเลือกคณะ
บริหาร 
-ส่วนใหญ่สภาเด็กและเยาวชนไมไ่ด้เข้าร่วมการ
ก าหนดแผนและปฏิทินคัดเลือกคณะบรหิารในวาระ
ต่อไป แต่มเีพียงสมาชิกบางส่วนเท่าน้ัน 
 

หน่วยงานระดับอ าเภอ/พมจ./สมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ าเภอทุกคน ตอ้งเข้าร่วมการ
จัดท าแผนและปฏิทินการคัดเลือกคณะบริหาร
วาระต่อไป เพ่ือเสนอแนวทางร่วมกัน 
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สถานที ่

ศูนย์ประสานงาน -ส่วนใหญ่ใช้โรงเรยีนเป็นศูนย์ประสานงานของ
โรงเรียน 
-บางพื้นที่ไม่มีศูนย์ประสานงานท่ีชัดเจน 
-บางพื้นที่ใช้หน่วยงานท่ีเสนอรายชื่อคณะบริหาร
เป็นศูนย์ประสานงาน เช่น สนง.พมจ./อปท./กศน./
โรงพยาบาล/ที่ว่าการอ าเภอ/ 

คณะบริหารระดับอ าเภอควรเป็นท้องถิ่นอ าเภอ
ในการเป็นพ่ีเลีย้ง และศูนย์ประสานงานควรเป็น
สถานท่ีที่เด็กและเยาวชนเดินทางมาไดส้ะดวก 
พร้อมท้ังมีความเป็นส่วนตัวของคณะบรหิารใน
การจัดประชุมหารือ 

ฐานขอ้มูลสภาเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ 

ท าเนียบท่ีปรึกษา
สภาเด็กและ
เยาวชน 

-บางพื้นที่มีการจัดท าเอกสารท าเนียบที่ปรึกษาเป็น
เอกสารชัดเจน 
-บางพื้นที่ไม่มีการจดัท าเอกสารท าเนียบที่ปรึกษา 
-บางพื้นที่มีท่ีปรึกษาตามค าสั่งแตง่ตั้ง แต่ไม่มีการ
จัดเก็บเอกสารเป็นรูปธรรม 

สภาเด็กฯ อ าเภอต้องจัดท าท าเนียบท่ีปรึกษา
หลากหลายภาคส่วนในระดับอ าเภอ อาทิเช่น 
ท้องถิ่นอ าเภอ โรงเรียน ต ารวจ สาธารณสุข 
เป็นต้น 

ท าเนียบคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

-พื้นที่ส่วนใหญ่มีท าเนียบคณะบรหิารสภาเด็กฯ 
อ าเภอ เพื่อติดต่อประสานงาน 
-บางพื้นที่ไม่ได้จดัท าเป็นท าเนยีบ แต่มีเอกสารใน
การแต่ค าสั่งแต่งตั้งคณะบริหารเทา่นั้น 

สภาเด็กฯ อ าเภอต้องจัดท าท าเนียบของคณะ
บริหารระดับอ าเภอ เพื่อการประสานงานใน 
การด าเนินกิจกรรม และเพื่อรายงานให้ผู้บริหาร
ระดับท้องถิ่นรับทราบ 

ฐานข้อมูลด้านเด็ก
และเยาวชน 

-พื้นที่ส่วนใหญ่มีการจดัท าฐานข้อมูลเฉพาะของสภา
เด็กและเยาวชนอ าเภอ โดยฐานข้อมูลที่มี ได้แก่  
ช่ือ-สกุล เพศ อายุ การศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
ส าหรับข้อมลูเชิงลึกนั้นจะยึดข้อมลูของพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นอ าเภอเป็นหลัก 
-บางพื้นที่ไม่มีการจดัท าฐานข้อมูลด้านเด็กและ
เยาวชน เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่ทราบ
รายละเอียด 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอต้องสร้างความเข้าใจให้คณะ
บริหารสภาเด็กฯ อ าเภอในการจดัท าฐานข้อมูล
ด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเพื่อเป็นฐานในการ
ก าหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ได้แก่ 
จ านวน เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ ป๎ญหา 
ป๎จจัยแห่งความส าเร็จ จุดเด่น จุดด้อย เป็นต้น 

สื่อเอกสารพร้อม
เผยแพร่ 

-ส่วนใหญ่สื่อเอกสารจะอยู่ที่ สนง.พมจ. เป็นหลัก 
เนื่องจาก พมจ. เป็นผู้ด าเนินการ และสื่อเอกสารที่
ใช้จะเป็นป้ายไวนลิ เมื่อมีการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ และเผยแพรผ่่านเว๊ปไซด์ของ สนง.พมจ.  
-บางพื้นที่ไม่มีสื่อเอกสารเผยแพร่ในระดับอ าเภอ  

พี่เลี้ยงระดับจังหวัดต้องเปิดโอกาสให้พ่ีเลี้ยง/
สภาเด็กอ าเภอ ได้จดัท าเอกสารเผยแพร่ใน
ระดับอ าเภอด้วย เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานในระดับอ าเภอรับทราบถึงการด าเนิน
กิจกรรม 

ระดับจังหวดั 

ทีม่าของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
การประชาสัมพันธ์
การคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

1. มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามสถานศึกษา 
หน่วยงาน, อปท, วิทยุ, สื่อออนไลน์, แผ่นพับ, 
ใบปลิว, และการบอกต่อ 
2. ส่งหนังสือเชิญประชุม/เชิญเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อ
ประชาสมัพันธ์เชิญประชุม และเชิญเข้าร่วมการ
จัดตั้งและกิจกรรมการด าเนินงานของสภาเด็กผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
 
 
 

ประชาสมัพันธ์ คัดเลือกในสถานศกึษา บางแห่ง
ไม่มีความหลากหลายของคณะบรหิาร 
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การมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในระบบ
และนอกระบบ 

1. สภาเด็กฯ นอกสถานศึกษาเข้ามาร่วมงานท้ัง
ภายใน-นอก โดยมเีด็กเยาวชนจากหลายพื้นที่
มาร่วมท างาน 
2. เปิดโอกาสเด็กนอกระบบเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการและสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็น 
3. มีการรวมตัวคณะท างานท่ีหลากหลายจากแต่ละ
สถานศึกษา (มีในทุกระดับการศึกษา) 

เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน 
ทั้งในระบบและนอกระบบ 

ก าหนดวิธีการ
เลือกตั้งคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

1. มีการคัดเลือกตัวแทนอ าเภอ 5 คน มาเลือกเป็น
คณะบริหารจังหวัดและเสนอช่ือต่อผู้ว่าฯ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. แจ้งประชาสัมพันธ์/ลงคะแนน เลือกตั้งโดยแจ้ง
วิสัยทัศน์ ยึดตาม พรบ.ส่งเสริมฯ 
3. การอบรมท าความเข้าใจให้ความรู้ จัดกิจกรรม
การเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้กัน 
4. รวบรวมรายชื่อคณะบริหารระดับต าบล/อ าเภอ 
เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดตาม พรบ. และ
ข้อบังคับ 
5. แจ้งแต่ละศูนยเ์รื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการ
จังหวัด นัดหมายวัน เวลา สถานท่ี การเลือกตั้ง 
6. การคัดเลือกจะคัดเลือกจากสภานักเรียน/ผูส้นใจ 
โดยวิธีลงคะแนน ผ่านท่ีประชุมสามัญ มีตัวแทนจาก
ทุกต าบล/อ าเภอร่วมลงคะแนน 
7. ยึดผลการเลือกตั้งครั้งลา่สดุ และระเบียบวาระ
เป็นเกณฑ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 
8. เนื่องจากการหมดวาระแตล่ะทีไ่ม่พร้อมกัน พมจ. 
จะเป็นผูค้ัดเลือกในแต่ละอ าเภอ 

วิธีการคัดเลือกจะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ 
มีกระบวนการเสริมในการสรา้งความเป็นจิต
อาสาให้มากขึ้น 

แผนและปฏิทนิการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

1. มีปฏิทินในการคัดเลือกและมีการเลือกตั้งทุก 2 ปี 
2. มีปฏิทินการจัดวาง Activity Plan ในการด าเนิน
กิจกรรม โดยวางแผนการท ากิจกรรม 
3. การคัดเลือกคณะบริหารสภาเดก็ฯ จะเตรียมการ
ก่อนหมดวาระ 3 เดือน และวางแผนการคดัเลือก
อ าเภอละ 3 คน 
4. มีแผนการคดัเลือกเป็นก าหนดการในการท า
กิจกรรมร่วมทั้งการคดัเลือกคณะบริหาร 

-พบว่าท่ีผ่านมาไม่มีแผนหรือปฏิทนิท่ีชัดเจน 
-ในการคัดเลือกยึดแนวทางตามทีก่ าหนดตาม
กฎหมายท าใหไ้ม่เห็นความแตกต่างของที่บริบท
พื้นที ่

รายชื่อเด็กและ
เยาวชน/หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมการ
คัดเลือก 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งจาก พมจ. ผู้ว่าลงนาม 
2. ส่งหนังสือไปยังสถานศึกษาใหค้ดัเลือกเด็กเข้า
ร่วม/พร้อมแบบตอบรบั/ใบลงทะเบียน 
3. บันทึกและท าเอกสารที่มีรายชื่อเด็ก/หน่วยงาน/
เครือข่ายเยาวชนเพื่อให้มีช่ือเด็กในวาระการประชุม
คัดเลือก 
4. มีการแต่งตั้งผ่านเว็บไซต์เพื่อเปน็หลักฐานการ
ด าเนินงาน 
5. ท า MOU ในโรงเรียนขยายโอกาส ประสานความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายต าบล อ าเภอ ส่งรายชื่อเพื่อ
เสนอเป็นคณะบริหารสภาเด็กฯ 

มีรายชื่อเด็กครบตามค าสั่ง แต่ขาดการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน 
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การรายงานผลการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

มีการรายงานผลการคดัเลือกและค าสั่งแต่งตั้งเป็น
รูปเลม่ ฐานข้อมูล ภาพถ่าย เอกสาร และส่งไปยัง
หน่วยงานในต่างจังหวัด พมจ. และรายงาน ดย.
ทราบ 

ก าหนดรูปแบบ หรือแนวทางในรูปแบบ หรือ
ทิศทางเดียวกัน 

ภาพถ่ายกิจกรรม
การคัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

มีการถ่ายภาพและท ารายงานเป็นรูปเลม่ พร้อม
เผยแพรผ่่านสื่อออนไลน์ในทุกกิจกรรม ท้ังระบบ
อ าเภอ/จังหวัด และรายงานผู้บริหารทราบ 

ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

การจัดประชุม
สมาชกิสภาเด็ก
และเยาวชนเพ่ือ
จัดท าแผนและ
ก าหนดปฏิทินการ
คัดเลือกคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

1. มีการจัดประชุมสามัญ/สมัชชา 
2. มีการก าหนดลงในปฏิทิน โดยก าหนดวันประชุม
ทุกไตรมาส มีการปฏิบตัิตามแผนอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสม 
3. มีเลขาจดบันทึกการประชุม 
4. มีการประชุมสภาจังหวัด 2 ครัง้/ปี โดยก าหนด
วาระ/ก าหนดการท าแผน/กิจกรรมตามความ
เหมาะสม 

- มีเอกสารการจัดประชุม 
- มีแผนปฏิบัติแต่ขาดการปฏิบตัิอย่างจริงจัง 
- แผนงานโครงการมักไมเ่ป็นไปตามความ
ต้องการหรือสถานการณ์ป๎ญหา 

สถานที ่

ศูนย์ประสานงาน มีห้องสภาเด็กฯ ส าหรับการประชุม ตั้งอยู่ท่ี 
สนง.พมจ. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กฯ ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรู้
และปรึกษากัน (ศูนย์ประสานงานสภาฯ สถานท่ีจัด
ประชุม ศาลากลาง ห้องประชุม พมจ./ห้องประชุม
บ้านพักเด็กฯ/ห้องประชุมอ าเภอ) 

- ระดับอ าเภอจะไม่มสีถานท่ีประสานงานท่ี
ชัดเจน 
- ระดับจังหวัดจะอิงกับพมจ. 

ฐานขอ้มูลสภาเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ 

ท าเนียบท่ีปรึกษา
สภาเด็กและ
เยาวชน 

1. มีการจัดท าท าเนยีบที่อยู่ เบอรโ์ทร รูปภาพ แนบ
ในค าสั่งแต่งตั้งและจัดท าเป็นเอกสารรูปเลม่ชัดเจน 
2. มีค าสั่งลงนามโดยผู้ว่า/ค าสั่งทีป่รึกษาสภาเด็ก/
หนังสือแต่งตั้ง/ประกาศจากอ าเภอ จังหวัด 
3. รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาฯ ยึดตาม พรบ. 

- เอกสารครบถ้วนตามก าหนด 
- ทางปฏิบัติจริงคือมีแต่ช่ือคนปฏบิัติ ไม่มีช่ือ
เป็นกรรมการ 

ท าเนียบคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชน 

1. มีการจัดท าท าเนยีบเป็นเอกสารข้อมูลตาม
ประกาศแต่งตั้งโดย พมจ. อปท. เพื่อจ่ายต่อการ
ประสานงาน และสืบค้น 
2. จัดท าตามค าสั่งกรมเด็กฯ ตามค าสั่งแต่ละปี โดย
ท าเป็นเอกสาร 

จัดท าค าสั่งภาพรวมโดย พมจ. และไม่ถูก
น ามาใช้เนื่องจากเด็กท่ีเป็นคณะ
กรรมการบริหารไม่มีชื่อตามค าสั่ง 

ฐานข้อมูลด้านเด็ก
และเยาวชน 

1. มีแต่ข้อมูลยังไม่ครบ ขาดข้อมูลบางส่วน 
2. มีการน าสถิตจิังหวัดมาประกอบการอ้างอิง 
3. มีการส ารวจข้อมูลในเชิงสถติิ เพื่อจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล 
4. มีการจัดท าท าเนยีบ และกรอกประวัติในเว็บไซต์
เพื่อเก็บข้อมูล 

ข้อมูลที่อยู่ยังไมค่รอบคลุม ไม่สามารถน ามา
พัฒนาเป็นแผนงานโครงการของสภาเด็กฯ 

สื่อเอกสารเผยแพร่ 1. มีการจัดท าเอกสารหรือสื่อเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ 
หนังสือ ใบปลิว การรณรงค์ โปสเตอร์ ไวนิล 
นิทรรศการ VDO เอกสารเผยแพร ่รวมทั้งการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษา อปท. 

ประชาสมัพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
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 ดา้นการจัดองคก์รและบริหารจัดการ 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 87.46 12.54 74.59 25.41 73.07 26.93 
1. การก าหนดโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชน 87.95 12.05 84.04 15.96 84.16 15.84 
2. การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 96.79 3.21 85.02 14.98 83.02 16.98 
3. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 92.77 7.23 75.90 24.10 73.40 26.60 
4. ระเบียบ/ข้อบังคับ 90.36 9.64 73.94 26.06 74.38 25.62 
5. กองทุน/ระบบการเงิน/บัญชี 79.22 20.78 69.63 30.37 64.67 55.33 
6. ระบบสารบรรณ 78.31 21.69 53.42 46.58 56.52 43.48 
 

 จากข้อมูลเชิงปริมาณในการส ารวจการปฏบัิติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนด้านการ

จัดองค์กรและการบริหารจัดการ พบว่า สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัดมีความชัดเจนมากกว่าระดับ

อ าเภอและระดับต าบล แต่จะสังเกตได้ว่าทั้งสภาเดก็ฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบลจะมี

การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณน้อยกว่าประเดน็อื่นๆ เน่ืองจากส่วนใหญ่พ่ีเล้ียงระดับ

อ าเภอ/อบต./สนง.พมจ. จะเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด และเมื่อสอบถามคณะบริหารสภาเดก็ฯ 

ระดับอ าเภอและระดับต าบลจะพบว่ามีการด าเนินงานด้วยตนเองและไม่เคยด าเนินงาน จ านวนร้อยละ

ใกล้เคียงกนัมาก 

 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสภา

เดก็และเยาวชน สามารถจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมินผล 

และ ส่ิงทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา  ดังน้ี   

 

สภาเด็กและ

เยาวชน 
ข้อค้นพบ สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ระดับต าบล 

การก าหนดโครงสรา้งสภาเด็กและเยาวชน 

การก าหนด
โครงสร้างและ
บทบาทหน้าท่ี 

-บางพื้นทีม่ีการก าหนดโครงสรา้งและบทบาทหน้าท่ี
ตาม พรบ. ทั้งทีเ่ป็นเอกสาร/ภาพถ่ายที่ชัดเจน 
ได้แก่ งานอ านวยการ งานตรวจสอบภายใน งาน
ยุทธศาสตร์ งานระบบข้อมลูสารสนเทศ งาน
กิจกรรมพิเศษ งานส านักสภา งานทรัพยากรบุคคล 
ประธาน รองประธาน ฝ่ายศึกษา ฝ่ายกิจกรรม ฝ่าย
บริหาร ฝายประชาสัมพันธ ์
-บางพื้นที่ยังไม่ชัดเจนในการก าหนดโครงสร้างและ
บทบาทหน้าท่ี โดยด าเนินการเพียงบางส่วน  
 
 

ต้องก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าทีใ่ห้
ชัดเจนตาม พรบ. แต่บางพ้ืนท่ีอาจมี
ข้อจ ากัดเรื่องจ านวนคณะบริหารฯ ดังนั้น
ให้ก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีที่
จ าเป็นและที่ส าคญัในการขับเคลื่อนสภา
เด็กและเยาวชน อาทิเช่น ประธาน รอง
ประธาน ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
ประชาสมัพันธ์ เป็นต้น   



 

 

25 

การมอบหมาย
บทบาทหน้าที่ให้
รับผิดชอบ 

-บางพื้นที่มีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบตามโครงสรา้งอย่างชัดเจน 
-บางพื้นที่มีการประชุมโดยประธานจะแจ้งและ
มอบหมายงานแตล่ะต าแหน่ง 
-บางพื้นที่ไม่มีการมอบหมายงานให้คณะบริหารคน
อื่นที่ไม่ไดร้ับต าแหน่งในค าสั่งแต่งตั้ง แต่จะ
มอบหมายบทบาทหน้าท่ีให้เฉพาะบางต าแหน่งใน
คณะบริหารเท่านั้น 

มอบหมายบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ให้กับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุก
คนได้มสี่วนร่วมในการด าเนินการ 

การด าเนินตาม
บทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

-บางพื้นที่ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีที่แต่งตั้งไว้
ครบถ้วน มีการวาแผนงานการท างานอย่างเป็น
ระบบ และมีตัวแทนประสานการด าเนินงานในแต่
ละขั้นตอน 
-บางพื้นที่ไม่ชัดเจนในการด าเนินตามบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ เนื่องจากเวลาว่างของคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนไม่ตรงกัน และบางครั้งมีการ
ด าเนินงานท่ีลดขั้นตอน 

สภาเด็กและเยาวชนควรมีการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีของแต่ละต าแหน่ง 
เพื่อให้เกิดการท างานเป็นทีมและการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก 

การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
การก าหนดวัน
เวลาและวาระการ
ประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

-บางพื้นส่วนใหญ่มีการประชุมปลีะ 1 ครั้ง  
-บางพื้นที่ก าหนดวันเวลาการประชุมร่วมกับ อปท. 
เมื่อ อปท. มีการประชุมของสภา 

ควรก าหนดวันเวลาการประชุมร่วมกับ 
อปท. เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกัน และ 
จะไดร้่วมหารือข้อคิดเห็นของผูบ้รหิาร 
ท้องถิ่นไปพร้อมกัน  

การแจ้งคณะ
บริหารฯ ในการ
เข้าร่วมประชุม  

มีการแจ้งประสานผ่านหนังสือเชิญ/
Facebook/line/โทรศัพท์/เสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว)/การประชุมของสภา/เจ้าหน้าท่ี อบต.  

เมื่อมีการแจ้งการประชุม ควรก าหนดให้
คณะบริหารฯ ทุกคนไดเ้ข้าร่วมประชุมครบ
ทุกคน/ต าแหน่ง 

การจัดท ารายงาน
ผลการประชุม 

-บางพื้นที่มีการถอดบทเรียนและแจ้งการประชุมครั้ง
ต่อไป 
-บางพื้นที่มีการรายงานและรับรองรายงานเป็น
เอกสารทุกครั้ง 
-บางพื้นที่มีการรายงานทาง line กลุ่มของสภาเด็ก
และเยาวชนและกลุ่มผูบ้ริหารท้องถิ่น 
-บางพื้นที่มีการแจ้งรายงานผ่านเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/อปท. 
-ต้องจัดท ารายงานเพื่อรายงานให้ สนง.พมจ. ทราบ 

คณะบริหารสภาเด็กฯ ควรจัดท ารายงาน
ผลการประชุมทุกครั้งและแจ้งเวียนให้
สมาชิกทราบทุกคน พร้อมท้ังรายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นและ สนง.พมจ. ดว้ย 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ก าหนดวันเวลา
และระเบียบวาระ
การประชุมสามัญ
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่ก าหนดวันเวลาการประชุมสามัญประจ าปี
ปีละ 1 ครั้ง 
-บางพื้นทีก่ าหนดวันเวลาในการประชุมร่วมกับสภา
เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เนื่องจากไม่มี
งบประมาณในการจดัประชุม 

กาประชุมสามัญประจ าปีจ าเป็นตอ้งจัดปีละ
อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อรับฟ๎งป๎ญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา และควรประชุม
ร่วมกับ อปท. เพื่อจะได้หารือแนวทางการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

แจ้งสมาชกิฯ เข้า
ร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปี 

-บางพื้นที่แจ้งสมาชิกในการประชุมผ่านหนังสือจาก 
อปท. ถึงโรงเรียน/ผู้น าชุมชน/ผู้ปกครอง 
-บางพื้นที่แจ้งสมาชิกในการประชมุผ่าน 
Facebook/line   

แจ้งเวียนสมาชิกให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง 
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การจัดท ารายงาน
ประชุมสามัญ
ประจ าปี 

-ทุกพื้นที่ท่ีมีสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบลต้องมี
การรายงานประชุมสามัญประจ าปีเพื่อรายงานต่อ 
อปท. และ สนง.พมจ. 
-มีการจัดท ารายงานเป็นเอกสาร/ติดประกาศ 
-บางพื้นที่สภาเด็กและเยาวชนไมไ่ด้ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการประชุมสามญัประจ าปีด้วยตนเอง แต่
จนท.อปท./พมจ. เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานเอง 

พี่เลี้ยงระดับต าบล/อบต./สนง.พมจ. ต้อง
ก าหนดให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
เป็นผู้ด าเนินการจดัท ารายงานการประชุม
สามัญประจ าปีด้วยตนเอง เพื่อจะได้เป็น
การเพิ่มศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนด้วย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
มีข้อบังคับ/
ระเบียบ 

-ส่วนใหญ่ อปท. เป็นผู้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับ/
ระเบียบของสภาเด็กและเยาวชน 
-บางพื้นที่มีข้อบังคับ แต่ไม่มีระเบยีบของสภาเด็ก
และเยาวชน 

การก าหนดข้อบังคับ/ระเบียบของสภาเด็ก
และเยาวชนควรให้คณะบริหารฯ ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการก าหนดข้อบังคับ/ระเบียบ
ด้วย 

สมาชกิรับทราบ
ระเบียบ/ข้อบังคับ 

ส่วนใหญ่ อปท./พี่เลี้ยง(พมจ.) มีการแจ้งระเบียบ
ข้อบังคับผ่านการประชุมช้ีแจงและเป็นเอกสารตดิ
ประกาศ 

การับทราบข้อบังคับ/ระเบยีบต้องมีเอกสาร
เพื่อยืนยันว่าได้แจกให้สมาชิกได้น าไปท า
ความเข้าใจด้วย เช่น ลงลายมือรับทราบ 
เป็นต้น 

กองทุน/ระบบการเงิน/บัญชี 
มีกองทุนหรือ
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

-บางพื้นที่ท่ีด าเนินการโดย อปท. จะไดร้ับการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินการจาก อปท. 
-บางพื้นที่ท่ีเพิ่งเริ่มจัดตั้งจะไดร้ับเงินสนับสนุนจาก 
สนง.พมจ. 
-บางพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กองทุน สปสช./สสส./ศคพ./บ้านพักเด็กฯ 
-บางพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมกิจการเด็ก
และเยาวชนโดยตรง    
-บางพื้นที่ใช้งบประมาณส่วนตัวของสมาชิก 

งบประมาณในการด าเนินงานควรมาจาก
หน่วยงาน/ภาคเีครือข่าย แต่ไมค่วรใช้เงิน
ส่วนตัวของสภาเด็กและเยาวชน เพราะจะ
เป็นการเพิ่มภาระให้ครอบครัวของเด็กและ
เยาวชน 

จัดท าบัญชีแสดง
รายรับ-รายจ่าย
เป็นปัจจุบนั 

-ส่วนใหญ่ อปท./พี่เลีย้ง เป็นผูด้ าเนินการจัดท าบญัชี
แสดงรายรับ-รายจ่าย 
 

พี่เลี้ยง/อปท. ควรสอนงานให้ฝ่ายบัญชีของ
สภาเด็กและเยาวชนในการด าเนินการ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

มีการตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่าย 

-การตรวจสอบส่วนใหญ่ อปท. เป็นผู้ตรวจสอบ 
-บางพื้นที่มีการตรวจสอบผ่านการช้ีแจงในที่ประชุม 
-บางพื้นที่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดเป็นผู้
ตรวจสอบ 

การตรวจสอบควรมีทั้งผู้บริหารทอ้งถิ่น 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และ 
สนง.พมจ. เป็นผู้ร่วมตรวจสอบร่วมกัน 

รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีแก่สมาชิก 

ส่วนใหญ่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
เอกสาร/ช้ีแจงในที่ประชุมทุกครั้งหลังจากท่ีมีการ
ประชุมในวาระต่อไป 

ควรมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้แก่สมาชิกทราบเป็นรายไตรมาศ
เหมือนกับส่วนราชการ 

ระบบงานสารบรรณ 
จัดท าสมุด
ลงทะเบียนรับ-ส่ง 

ส่วนใหญ่ พี่เลีย้ง/อปท. เป็นผูด้ าเนินการเอง พี่เลี้ยง/อปท. ต้องใหค้ณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้งานสารบรรณด้วย 

มีแฟ้มเก็บเอกสาร
แยกเป็นหมวดหมู ่

-ส่วนใหญ่ พี่เลี้ยง/อปท. เป็นผูด้ าเนินการเอง 
-บางพื้นที่ไม่ได้แยกหมวดหมู่ในการเก็บเอกสารของ
สภาเด็กและเยาวชน แตร่วมเป็นแฟ้มเดียวของสภา
เด็กและเยาวชน  

พีเ่ลี้ยง/อปท. ควรจดัสรรสถานท่ีให้สภาเด็ก
และเยาวชนได้มีที่ท างานและที่ประชุม และ
มอบหมายให้คณะบริหารฯ ได้ด าเนินการ
เก็บเอกสารด้วยตนเอง 
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ระดับอ าเภอ 

การก าหนดโครงสรา้งสภาเด็กและเยาวชน 

การก าหนด
โครงสร้างและ
บทบาทหน้าท่ี 

มีการก าหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าทีจ่ากพ่ี
เลี้ยงระดับจังหวัดไปท่ีระดับอ าเภอ ได้แก่  
-ประธาน  
-รองประธาน 2 คน 
-เลขานุการ 
-เหรัญญิก 
-คณะกรรมการ 16 คน 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ก าหนด
โครงการและบทบาทหน้าท่ีร่วมกบัท่ี
ปรึกษาระดับอ าเภอและที่ปรึกษาระดับ
จังหวัด 

การมอบหมาย
บทบาทหน้าท่ีให้
รับผิดชอบ 

-พื้นที่ส่วนใหญ่มีการมอบหมายบทบาทหน้าท่ีพร้อม
กับค าสั่งแต่งตั้ง แต่การด าเนินงานก็ช่วยกันท า 
-บางพื้นที่สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอยังรับรู้บทบาท
หน้าท่ีไม่ทั่วถึง เนื่องจากผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ
ไม่ได้ช้ีแจงให้สภาเด็กฯ ทราบ 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอต้องจัดชุมช้ีแจงให้คณะ
บริหารสภาเด็กฯ ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายให้ และ
การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีต้องเป็นไป
ด้วยความสมัครใจของคณะบริหารคนนั้น
ด้วย 

การด าเนินตาม
บทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

-พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นประธานและรองประธานสภา
เด็กฯ อ าเภอ ท่ีด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี เพราะ
กิจกรรมส่วนใหญ่จะผู้แทนด าเนินการร่วมกับภาค
ส่วนอ่ืน และด้วยเวลาไมต่รงกันของคณะบริหารฯ 
ภาระหน้าท่ีจึงตกไปอยู่ที่ประธานและรองประธาน
เป็นหลัก 
-บางพื้นที่มอบหมายบทบาทหน้าที่ชัดเจน แต่คณะ
บริหารฯ บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 

การด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานอื่น 
พี่เลี้ยงระดับอ าเภอต้องผลักดันใหค้ณะ
บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น เพื่อ
สร้างการอยูร่่วมกันและการท างานเป็นทีม 

การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
การก าหนดวัน
เวลาและวาระการ
ประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

-ส่วนใหญ่จะเป็นการปะชุมเมื่อมีกจิกรรม/โครงการ  
-บางพื้นที่ท่ีคณะบริหารมาจากสถานศึกษา จะมีการ
ประชุมกันบ่อยครั้ง เพราะท ากิจกรรมร่วมกับ
สถานศึกษา 
-บางพื้นที่ไม่มีแผนงานท่ีชัดเจน แต่อาศัยกลุม่เด็ก
และเยาวชนบางกลุ่มในอ าเภอในการด าเนินงาน 
จะส่งผลให้มีการประชุมแบบไม่เปน็ทางการในการ
เตรียมจัดกิจกรรม  

พีเ่ลี้ยงระดับอ าเภอ/คณะบริหารสภาเด็กฯ 
ต้องจัดประชุมเพื่อหารือในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ และหาแนวทางในการ
ได้มาของโครงการเพื่อให้สภาเด็กฯ อ าเภอ
มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  

การแจ้งคณะ
บริหารฯ ในการ
เข้าร่วมประชุม  

พี่เลี้ยงอ าเภอ/สนง.พมจ. จะแจ้งการประชุมเป็น
หนังสือราชการ และผ่านทางจดหมาย/อีเมล/์
Facebook/เว๊ปไซด/์โทรศัพท์/เสยีงตามสาย 

การจัดท ารายงาน
ผลการประชุม 

-พื้นที่ส่วนใหญ่ พี่เลี้ยงอ าเภอ/สนง.พมจ. เป็น
ผู้จัดท ารายงานผลการประชุมทุกครั้งเพื่อน าเสนอ
ผู้บริหาร 
-บางพื้นที่เลขานุการสภาเด็กฯ เปน็ผู้ด าเนินการ
จัดท ารายงานแก่พี่เลี้ยงอ าเภอ/สนง.พมจ./
สถานศึกษา 
 

สภาเด็กฯ อ าเภอต้องด าเนินการจดัท า
รายงานผลการประชุมทุกครั้งเพ่ือรายงาน
ผู้บริหารระดับอ าเภอ และรายงาน 
สนง.พมจ. ให้ทราบถึงการขับเคลือ่นงาน
ของพื้นที่ 
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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ก าหนดวันเวลา
และระเบียบวาระ
การประชุมสามัญ
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่ก าหนดการประชุมสามญัประจ าปีร่วมกับ
จังหวัด 
-บางพื้นที่ไม่มีการจดัประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 
เนื่องด้วยเวลาของคณะบรหิารไมต่รงกัน 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สภาเด็กฯ ต้องก าหนด
ประชุมสามัญประจ าปีทุกปีงบประมาณ 
และแจ้งสมาชิกให้รับทราบทุกคน เพื่อรับ
ฟ๎งป๎ญหา-อุปสรรคของกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ และเพื่อหาแนวทางในการก าหนด
แผนงานในปีถัดไป 

แจ้งสมาชกิฯ เข้า
ร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่ สนง.พมจ./พี่เลีย้งระดบัอ าเภอ/สภาเด็กฯ 
มีหนังสือแจ้งการประชุมสามัญประจ าปีไปยัง
โรงเรียน/ผู้น าชุมชน/อปท. เพื่อแจ้งสมาชิกท่ีเป็น
นักเรียน/เยาวชน เข้าร่วมประชุม 
-คณะบรหิารสภาเด็กฯ แจ้งสมาชกิเข้าร่วมประชุม
ผ่าน line/Facebook  

การจัดท ารายงาน
ประชุมสามัญ
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่ สนง.พมจ./พี่เลีย้งระดบัอ าเภอ เป็น
ผู้ด าเนินการ 
-บางพื้นที่เลขานุการสภาเด็กฯ เปน็ผู้ด าเนินการ 

คณะบริหารสภาเด็กฯ ต้องเป็นผู้จดัท า
รายงานการประชุมสามัญประจ าปี พร้อม
ทั้งรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษา/พี่เลี้ยง
ระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ทราบด้วย 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 

มีข้อบังคับ/
ระเบียบ 

ทุกพื้นที่มีข้อบังคับ/ระเบียบของอ าเภอน้ันๆ โดย
ส่วนใหญ่อ้างอิงตาม พ.ร.บ. และบางพื้นที่ 
สนง.พมจ. ด าเนินการจดัท าข้อบังคับ/ระเบียบให ้

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควรจัด
ประชุมเพื่อก าหนดข้อบังคับ/ระเบยีบของ
สภาเด็กฯ แตล่ะอ าเภอ และปรับให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

สมาชกิรับทราบ
ระเบียบ/ข้อบังคับ 

-บางพื้นที่ทราบข้อบังคับ/ระเบียบจากสภาเด็กฯ 
จังหวัด 
-ส่วนใหญ่ผูร้ับทราบข้อบังคับ/ระเบียบของสภาเด็ก
ฯ จะเป็นพ่ีเลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ส าหรับ
คณะบริหารฯ จะมเีพียงบางคนท่ีรบัทราบข้อบังคับ/
ระเบียบ 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ./คณะ
บริหาร ต้องแจ้งเวียนข้อบังคับ/ระเบียบให้
สมาชิกรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบด้วย 

กองทุน/ระบบการเงิน/บัญชี 
มีกองทุนหรือ
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

-ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณในการด าเนินงานมาจาก 
สนง.พมจ. หรือ ดย. 
-บางพื้นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน/มลูนิธิต่างๆ 
-บางพื้นที่ท้องถิ่นอ าเภอจัดหากองทุนโดยการรับ
บริจาคจากตลาดนัดในพื้นที่ 
-บางพื้นที่ไม่มีงบประมาณ จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ทางสภาเด็กฯ จังหวัด 

หน่วยงานระดับอ าเภอหาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของภาคตี่างๆ ในพ้ืนท่ีในการ
สนับสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรม
ของสภาเด็กฯ อ าเภอ หรือการมอบหมาย
กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานตา่งๆ ที่มี
กิจกรรมเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้
คณะบริหารสภาเด็กฯ ระดบัอ าเภอ
รับผิดชอบ  

บัญชีแสดงรายรับ-
รายจ่ายเป็น
ปัจจุบนั 

-ส่วนใหญ่ สนง.พมจ. เป็นผู้ด าเนนิการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่าย 
-บางพื้นที่ท่ีสถานศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงก็จะมีคร-ูอาจารย์
เป็นผู้ด าเนินการ 
-บางพื้นที่ท่ี อปท. เป็นพ่ีเลี้ยงในระดับอ าเภอ จะมี
เจ้าหน้าท่ี อปท. เป็นผูด้ าเนินการ 
-บางพื้นที่ไม่มีผู้ด าเนินการ/ไม่รับทราบ  
 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควรให้คณะ
บริหารฯ ระดับอ าเภอทุกท่ีได้เรยีนรู้การ
จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายด้วย  
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มีการตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่าย 

-ส่วนใหญ่ พมจ. จะเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบเอง 
-บางพืน้ท่ีมีการตรวจสอบจากคณะบริหารสภาเด็กฯ 
ในการด าเนินการของพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ 
-บางพื้นที่ไม่มีการตรวจสอบ 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควรให้คณะ
บริหารสภาเด็กฯ ได้ตรวจสอบบัญชีรายรับ-
รายจ่ายที่พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. 
เป็นผู้จัดท า พร้อมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการใหส้มาชิกทราบด้วย 

รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีแก่สมาชิก 

-ส่วนใหญ่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้
สมาชิกทราบในการประชุมสามญัใหญ่ประจ าป ี
-บางพื้นที่มีการรายงานเป็นเอกสารให้สมาชิกทราบ 
-บางพื้นที่ไม่มีการรายงานให้สมาชิกคนอ่ืนทราบ จะ
ทราบเฉพาะคณะบริหารฯ บางคนเท่านั้น 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควรให้คณะ
บริหารสภาเด็กฯ จดัท ารายงานผลการใช้
จ่ายพร้อมกับรายงานผลการด าเนนิงานใน
แต่ละครั้งด้วย 

ระบบงานสารบรรณ 
จัดท าสมุด
ลงทะเบียนรับ-ส่ง 

-ส่วนใหญ่พี่เลีย้งระดบัอ าเภอ/สนง.พมจ. เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท า 
-บางพื้นที่คณะบริหารสภาเด็กฯ ไม่รับรู/้ไม่เคยเห็น 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ.  ควรเปิด
โอกาสให้คณะบรหิารสภาเด็กฯ เป็น
ผู้ด าเนินการ 

มีแฟ้มเก็บเอกสาร
แยกเป็นหมวดหมู ่

-ส่วนใหญ่พี่เลีย้งจะเป็นคนด าเนินการจัดท าแฟ้มเก็บ
เอกสารเอง 
-บางพื้นที่มีแฟ้มเก็บเอกสารรวมเป็นสภาเด็กฯ
จังหวัด สภาเด็กฯอ าเภอ และสภาเด็กฯต าบล แต่
ไม่ได้แยกหมวดหมู ่

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอควรให้ค าปรึกษา 
แนะน าในการจัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
แก่คณะบริหารสภาเด็กฯ 

ระดับจังหวดั 

การก าหนดโครงสรา้งสภาเด็กและเยาวชน 

การก าหนด
โครงสร้างและ
บทบาทหน้าท่ี 

1. มีโครงสร้างที่ชัดเจน ประกอบด้วย 
   1.1 ประธาน 
   1.2 รองประธาน 1, รองประธาน 2 
   1.3 เลขาฯ เหรัญญิก 
(ฝ่ายทั่วไป กิจกรรม วิชาการ งปม.) 
2. มีการจัดท าเป็นแผนภมูิ ท าเนียบ และมีโครงสร้าง
บทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจน 

จัดท าแผนพัฒนาคณะบริหารตามโครงสร้าง 
อ านาจหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง 

การมอบหมาย
บทบาทหน้าท่ีให้
รับผิดชอบ 

1. มีการประชุม วางแผน มอบหมายหน้าที่ และแบ่ง
งานการท าท่ีชัดเจนให้แก่คณะท างานในแต่ละ
กิจกรรม 
2. จัดท าเป็นค าสั่ง/มอบอ านาจใหม้ีหน้าที่รับผิดชอบ
ที่ชัดเจนเพื่อการท างานท่ีเป็นระบบ 

คนปฏิบัติกับบทบาทหน้าท่ีไมส่ัมพันธ์กัน 
คนท าไม่มีช่ือ เป็นต้น 

การด าเนินตาม
บทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ 

1. มีการท าตามกฎข้อบัญญตัิจังหวัด ตามค าสั่งที่
ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมและมีการประเมินผล
การท างาน 
2. ด าเนินงานตามหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่าง
เต็มที่และสามารถช่วยเหลือแบ่งงานกันท า 
 
 
 
 

คณะบริหารสภาเด็กฯ ต้องปฏิบัตติาม
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดและ
ครอบคลมุทุกคน 
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การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
การก าหนดวัน
เวลาและวาระการ
ประชุมอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

1. มีการประชุมสภาเด็กฯ จังหวดัปีละ 2 ครั้ง 
ตามข้อบงัคบั 

2. มีการประชุมย่อยก่อนท ากิจกรรมทุกครั้ง 
3. มีการประชุมทุกเดือนหรือทุกไตรมาส 
4. การประชุมทุกครั้งจะมีการนดัหมายก าหนดการ
ประชุมในครั้งต่อไป 

เมื่องบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรไมส่มัพันธ์กับ
แผนปฏิบัตดิ้านการจัดประชุม คณะบรหิาร
สภาเด็กฯ อาจจ าเป็นต้องบูรณาการการ
ประชุมร่วมกับภาคภีายนอกได ้

การแจ้งคณะ
บริหารสภาเด็กฯ 
ในการเข้าร่วม
ประชุม  

1. ประสานส่งหนังสือไปที่ และบ้าน 
2. ประสานส่งหนังสือทางสื่อออนไลน ์
3. ประสานทางโทรศัพท์ 
4. ประสานจังหวดัสู่อ าเภอ ต าบล 
5. ประสานผ่าน พมจ./ตัวสภาเด็กฯ โดยการ
ประสานทุกครั้งทุกช่องทางจะมีการท าหนังสือทุก
ครั้ง 

การแจ้งประสานการประชุมอาจตอ้งใช้การ
ประสานอย่างไมเ่ป็นทางการ ควบคู่กับ
หนังสือราชการ 

การจัดท ารายงาน
ผลการประชุม 

1. มีการจัดท ารายงานทุกครั้งหลังการประชุม เพื่อ
เป็นหลักฐานข้อมลูโดยมีเลขาฯ เป็นผู้ตรวจทาน 
2. มีการจัดท ารายงานการประชุมเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบมติที่ประชุม หลังสิ้นการประชุมทุกครั้ง 
3. มีการจัดท ารายงานเป็นรปูเลม่ รายงานผล เพื่อ
รายงานในที่ประชุมทุกครั้ง 
4. บางพื้นที่ขาดความต่อเนื่องในการรายงานผลการ
ประชุม 
5. บางพื้นที่พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดเปน็ผู้ด าเนินการ 

คณะบริหารสภาเด็กฯ ต้องจัดท ารายงาน
ผลการประชุมทุกครั้งท่ีมีการประชุม และ
ทัง้รายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
ก าหนดวันเวลา
และระเบียบวาระ
การประชุมสามัญ
ประจ าปี 

1. มีการก าหนดการประชุมใหญ่อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
โดยมรีะเบยีบวาระ เช่น 
  - การพิจารณาโครงสร้างสมาชิก 
  - การสรุปผลการท างานท่ีผ่านมา 
  - กลยุทธ์การท างาน 
  - การติดตามงานปญ๎หา อุปสรรค 
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู/้ถอดบทเรียน ซึ่งจะมีการ
ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี ไว้ในแผนงานชัดเจน 
2. มีการก าหนดการประชุมปีละครั้ง และมีการท า 
Workshop เป็นขั้นตอนเพื่อสรุปผลงานกิจกรรม 

ที่ค้นพบและเป็นปญ๎หาคือ ใช้ระยะเวลา
การประชุมสั้น แผนและการก าหนด
ระเบียบวาระ ขึ้นอยู่กับพี่เลี้ยง (พมจ.) 

แจ้งสมาชกิฯ เข้า
ร่วมประชุมสามัญ
ประจ าปี 

1. มีการส่งหนังสือแจ้งผูเ้กี่ยวข้อง และมีการแจ้ง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เฟสบุ๊ค และ
อื่นๆ ทุกครั้ง 
2. มีการส่งหนังสือแจ้งผา่น สดย. อ าเภอ/จังหวัด/
ต าบล เพื่อเชิญประชุม 

- พมจ. ใช้วิธีการแจ้งโดยตรงถึงสถานศึกษา
หรือตัวคณะกรรมการเพื่อความรวดเร็ว 
- สภาเด็กฯ ต้องจัดท ารายงานเพือ่เสนอ
ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยงาน
ภายนอก 
 การจัดท ารายงาน

ประชุมสามัญ
ประจ าปี 

1. มีการจัดท ารายงานการประชุมเพื่อรายงานต่อ 
พมจ. และกรมเด็กฯ 
2. มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและจัดท าเป็น
เล่มรายงานทุกครั้ง 
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ระเบียบ/ข้อบังคับ 

มีข้อบังคับ/
ระเบียบ 

1. มี โดยยึด พรบ.เด็ก และข้อบังคับ สดย. เป็นหลัก
ในการบริหารงาน/กิจกรรม 
2. มีระเบียบข้อบังคับ สดย.จังหวัดและมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ 
3. มีการจัดท าคูม่ือ/เอกสาร ระเบยีบ สดย. เพื่อใช้
เป็นข้อก าหนดและชี้แจงในการท างาน 

เป็นระเบียบที่ใช้แนวทางเดียวกันทั่ว
ประเทศ 

สมาชกิรับทราบ
ระเบียบ/ข้อบังคับ 

1. มีข้อบังคับสภาเด็กฯ จังหวัด พ.ศ. 2558 
2. มีการชี้แจงในท่ีประชุม และแจกเอกสารระเบยีบ
ให้สมาชิกทราบเพื่อปฏิบัต ิ
3. มีการจัดท าเป็นเอกสาร/คูม่ือ เพื่อแจกและชี้แจง
ให้ทราบ 

- น าข้อบังคับมาใช้อย่างต่อเนื่อง 
- จัดท าข้อบังคับตามบริบทพ้ืนท่ีเน้นการ
จุดเด่นของจังหวัด 

กองทุน/ระบบการเงิน/บัญชี 
มีกองทุนหรือ
งบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

1. มีงบจากส่วนกลาง/พมจ./สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 
2. มีกองทุนคุ้มครองเด็ก/กองกลางยามฉุกเฉิน 
3. มีการเขียนโครงการเพื่อขอสนบัสนุน 
4. มีการจัดกิจกรรม/ขอรับบริจาค 
5. มีการท าบัญชีสภาเด็กฯ 

- เขียนโครงการตามสถานการณ์ปญ๎หา 
- การสนับสนุนงบประมาณควรเปน็ไปตาม
สถานการณ์ป๎ญหารายจังหวัด 

บัญชีแสดงรายรับ-
รายจ่ายเป็น
ปัจจุบนั 

1. มีการจัดท าบัญชีสภาเด็กฯ จังหวัด โดยมี
เหรัญญิก/จนท.สภา รับผดิชอบ 
2. มีการจัดท าบัญชีรับ-จ่าย เป็นป๎จจุบัน โดยมี 
จนท. พมจ. เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างเคร่งครดั 
3. มีการจัดท าบัญชีโดยมีคณะบรหิารฯ และ
ประธานจะคอยช้ีแจง งปม. ในท่ีประชุมฯ 

- ก าหนดรูปแบบบญัชีท่ีชัดเจน 
- ฝึกทักษะเด็กและเยาวชนให้สามารถ
จัดท าระบบบญัชีได ้

มีการตรวจสอบ
รายรับ-รายจ่าย 

1. มีการตรวจสอบโดย พมจ. 
2. มีการตรวจสอบโดย ประธาน/ที่ปรึกษา สดย./
คณะบริหารการเงิน 
3. มีการตรวจสอบ/ช้ีแจงในที่ประชุมจัดท าเป็น
เอกสารส่ง พมจ. 

ควรตรวจสอบแผนบรูณาการร่วมกัน
ระหว่างเด็กและเยาวชนกับผูร้ับผดิชอบ 

รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีแก่สมาชิก 

1. มีการรายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุม
สามัญฯ 
2. มีการรายงานในที่ประชุมทุกครัง้และสรุปเป็น
เอกสารแจ้งให้ทราบ 

รายการใช้จ่ายและเรื่องของความคืบหน้า
ด้านงบประมาณจะไม่ถูกน ามาเสนอในท่ี
ประชุม 

ระบบงานสารบรรณ 
จัดท าสมุด
ลงทะเบียนรับ-ส่ง 

1. มีแต่ พมจ. เป็นผูจ้ัดท า 
2. มีเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานโดยใหเ้ลขาฯ สดย. ท า 
3. มีแต่ไมไ่ดล้งรับจัดเก็บเข้าแฟ้มเลย 

- แยกระบบสารบรรณต่างหากจาก พมจ. 
- มีการตรวจสอบเวลาติดตามจากส่วนกลาง 
 

มีแฟ้มเก็บเอกสาร
แยกเป็นหมวดหมู ่

1. มี แต่ พมจ. เป็นผู้จดัท าโดยแบง่เป็น 3 ระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2. มี แต่ไมไ่ด้แยกหมวดหมู ่
3. มีการจัดแยกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
4. อยู่ระหว่างจัดท า 

เท่าที่พบจัดท าเป็นแฟ้มรวมแฟ้มเดียว ซึ่ง
แยกตามรายโครงการ 
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 ดา้นคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ด้านคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 89.92 10.08 80.46 19.58 76.28 23.72 
1. แผนการด าเนินงานประจ าปีของสภาเด็กและ
เยาวชน 

86.14 13.86 75.49 24.51 86.34 13.66 

2.การก าหนดงานตามแผนงานโรงการ/กิจกรรม
ประจ าปีที่ก าหนด 

94.38 5.62 87.84 12.16 71.89 28.11 

3.รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

90.36 9.64 79.89 20.11 76.28 23.72 

 

 

 จากข้อมูลเชิงปริมาณในการส ารวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนด้าน

คุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พบว่า สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัดมีความชัดเจนมาก

ที่สุด เน่ืองจากสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดมีพ่ีเล้ียงที่ เป็นรูปธรรมในระดับจังหวัด ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ซ่ึงจะเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโดยตรง

และมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 

 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสภา

เดก็และเยาวชน สามารถจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมินผล 

และ ส่ิงทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา  ดังน้ี   

 

สภาเด็กและ

เยาวชน 
ข้อค้นพบ สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ระดับต าบล 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

จัดท าสถานการณ์
และความต้องการ
ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่

-พื้นที่ส่วนใหญ่ พี่เลี้ยง/อปท. เป็นผู้จัดท า
สถานการณ์และกิจกรรม/โครงการเอง โดยใช้ข้อมูล
ของท้องถิ่น/อปท. เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนด
กิจกรรม/โครงการ 
-บางพื้นที่ อปท./พี่เลี้ยง จัดประชมุเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่เพ่ือประเมินสถานการณ์และก าหนด
กิจกรรม/โครงการร่วมกัน  

อปท./พี่เลี้ยงควรส ารวจข้อมูลของเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีควบคู่กับข้อมูลของท้องถิ่น/
อปท. ที่มีอยู่ และจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าสถานการณ์
เด็กและเยาวชนให้กับสภาเด็กและเยาวชน 
เพื่อให้ได้กิจกรรม/โครงการที่ตรงกับความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 

มีขั้นตอนการจัดท า
แผนการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

สว่นใหญ่พี่เลี้ยง/อปท./ผู้น าชุมชน เป็นผู้ก าหนด
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัป๎ญหาเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี และผลักดันเข้าแผน 3 ปีของ อปท. 
 

อปท./พี่เลี้ยง/สภาเด็ก ต้องก าหนด
แผนการด าเนินงานประจ าปีไว้ เพื่อเป็นการ
ฝึกให้สภาเด็กฯ มีการวางแผนการ
ด าเนินงานและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสภาเด็กและเยาวชน 
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จัดท ารายงาน
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่พี่เลีย้ง/อปท./เลขานุการ เป็นผู้จดัท า
รายงานแผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
-บางพื้นที่สภาเด็กฯ/พี่เลี้ยง/อปท. จัดท าพร้อมกับ
รายงานประจ าป ี
-บางพื้นที่สภาเด็กฯ/อปท./พีเ่ลี้ยง จัดท าเป็นตาราง
กิจกรรมประจ าวัน 

อปท./พี่เลี้ยง และสภาเด็กฯ ต้องจัดท า
รายงานการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติที่วาง
ไว้ พร้อมท้ังรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
ที่ปรึกษาของสภาเด็กฯ ทราบ เพือ่จะได้น า
ป๎ญหาอุปสรรคในแตล่ะขั้นตอนไปปรับปรุง
ในครั้งต่อไป 

แจ้งเวียนรายงาน
แผนการ
ด าเนินงานแก่
สมาชกิ 

มีการแจ้งเวียนรายงานแผนการด าเนินกิจกรรมผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น line/ปิดประกาศ/เอกสารการ
ประชุม/สรุปรายงานของ อปท. 

คณะบริหารฯ ต้องแจ้งรายงานแผนการ
ด าเนินการใหส้มาชิกสภาเด็กฯ ทกุคนได้
รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อรับฟ๎งข้อคิดเห็น
ของการด าเนินงาน 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีที่ก าหนด 
ด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

-ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
-บางพื้นที่ไม่มีแผนการด าเนินงานประจ าปี มีแต่
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเฉพาะของโครงการที่ให้
สภาเด็กฯ มาด าเนินการเท่าน้ัน 

อปท./พี่เลี้ยง ต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี และต้องพยายามให้
ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไว้ใหไ้ด้  

จัดประชุมแบ่ง
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรม 

-บางพื้นที่สภาเด็กฯ เป็นผู้หารือและแบ่งขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในแต่ละกิจกรรม 
-บางพื้นที่พ่ีเลี้ยง/อปท. จะแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้เลย โดยประชุมก่อนเริ่มด าเนินการ 
-บางพืน้ท่ีพี่เลี้ยง/อปท./สภาเด็กฯ มีการประชุม
เฉพาะบางต าแหน่ง โดยก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้พร้อม 

อปท./พี่เลี้ยง/สภาเด็กฯ ต้องประชุม
ร่วมกันและชี้แจงล่วงหน้าก่อนการด าเนิน
กิจกรรม พร้อมทั้งให้สมาชิกสภาเด็กฯ ทุก
คนได้มหีน้าท่ีรับผิดชอบทุกคน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

-ส่วนใหญ่ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวัดได้จากการประมวลผลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ การสงัเกต และจาก
การพูดคุย 
-ผู้เข้าร่วมกจิกรรมบางราย อาทิเชน่ นักเรียน 
เยาวชน จากสถานศึกษาไม่ค่อยพอใจ เนื่องจากเป็น
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ยกช้ันเรยีนมาทั้งหมด  

การจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องใช้
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ควร
พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมและมีความสนใจ/สมัครใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหลัก  

รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
จัดท ารายงานผล
การด าเนิน
กิจกรรม/แผนงาน
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่ พี่เลี้ยง/อปท./สภาเด็กฯ ต้องจัดท า
รายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มเอกสาร 
-บางพื้นที่เพ่ิงเริ่มจัดตั้ง ยังไม่มีการรายงานประจ าปี 

สภาเด็กฯ ต้องเป็นผู้จัดท ารายงานประจ าปี
ด้วยตนเอง เพียงแต่ พ่ีเลี้ยง/อปท. คอย
แนะน าในการจัดท ารายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมใหเ้ท่านั้น 

เสนอปัญหาอุปสรรค
ต่อหน่วยงาน(พมจ./
อปท./ดย.) 

ส่วนใหญ่มีการเสนอป๎ญหา-อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานพร้อมกับการจัดท ารายงานประจ าปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ สนง.พมจ. 

ทุกพื้นที่ต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งผลการถอดบทเรียน
เพื่อรายงานผู้บริหารท้องถิ่น/พี่เลีย้งระดับ
ต าบลทราบ 

มีข้อเสนอและ
เกี่ยวกับการพัฒนา
เยาวชนใน
ระดับประเทศ 

-ส่วนใหญ่สภาเด็กฯ ต าบล ไมม่ีขอ้เสนอเกี่ยวกับการ
พัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ 
-บางพื้นที่ท่ีคณะบริหารฯ เป็นตัวแทนในระดับ
จังหวัดและมีโอกาสไดเ้ข้าร่วมเวทีระดับประเทศจึง
จะโอกาสไดเ้สนอข้อคิดเห็นในระดับประเทศได้ 

อปท./พี่เลี้ยง/สภาเด็กฯ ควรมีการเสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนใน
ระดับประเทศด้วย เพื่อส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมในระดับต่างๆ 
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มีภาพถ่ายกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมมภีาพถ่ายกิจกรรม
เพื่อรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ผ่าน
เว๊ปไซด์ อปท. /Facebook/รายงานประจ าป ี

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพร้อม
ภาพถ่ายกิจกรรม 

ระดับอ าเภอ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

จัดท าสถานการณ์
และความต้องการ
ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่

-ส่วนใหญ่มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมตาม
สถานการณ์ของพื้นที่น้ันๆ  
-บางพื้นที่จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานท่ี
ได้รับจากจังหวัด/ส่วนกลาง 
-บางพื้นที่เป็นการจัดท าโครงการ/กิจกรรมพร้อมกับ
สภาเด็กฯ จังหวัด 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควรส่งเสริม
และช้ีแนะแนวทางการด าเนินงานประจ าปี
ใหก้ับคณะบริหารสภาเด็กฯ ทราบ และ
มอบให้คณะบริหารสภาเด็กฯ เป็น
ผู้ด าเนินการในทุกข้ันตอน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้  ได้แก ่
1)การจัดท าสถานการณ์ของอ าเภอและจัด
ประชุมสมาชิกสภาเด็กฯ เพื่อค้นหา
กิจกรรม/โครงการตามความต้องการของ
เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 
2)จัดท าข้ันตอนแผนการด าเนินงานแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 
3)จัดท ารายงานแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีทุกครั้ง 
4)แจ้งเวียนให้สมาชิกสภาเด็กฯ คณะ
บริหารของอ าเภอ/โรงเรียน และผูบ้ริหาร
ระดับจังหวดัทุกครั้งท่ีการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งที่เป็น
เอกสารและสื่อโซเชียลต่างๆ 

มีขั้นตอนการจัดท า
แผนการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

-ส่วนใหญ่โครงการ/กิจกรรมมีการจัดท าขั้นตอนการ
ด าเนินงานมาพร้อม เพื่อให้คณะบริหารสภาเด็กฯ 
ด าเนินตาม 
-บางพื้นที่จัดท าแผนงานไมส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสภาเด็กฯ 

จัดท ารายงาน
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

-ส่วนใหญ่พี่เลีย้งระดบัอ าเภอเป็นผู้จัดท ารายงาน
แผนการด าเนินงานประจ าป ี
-บางพื้นที่คณะบริหารสภาเด็กฯ เป็นผู้จัดท ารายงาน
แผนการด าเนินงานประจ าป ี
-บางพื้นทีค่ณะบริหารสภาเด็กฯ ไม่รับรูเ้รื่องการ
จัดท ารายงาน 

แจ้งเวียนรายงาน
แผนการ
ด าเนินงานแก่
สมาชกิ 

ส่วนใหญ่พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ./ประธานฯ/
รองประธานฯ มีการแจ้งแผนการด าเนินงานให้
สมาชิกสภาเด็กฯ ทราบผ่านหนังสอื/ผู้น าชุมชน/
ตัวแทนต าบล/Facebook/Line/จัดประชุม 

การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีที่ก าหนด 
ด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

-ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
-บางพื้นที่ไม่มีแผนงานโครงการ เพียงรอค าสั่งจาก 
พมจ.จังหวัด 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควร
มอบหมายให้คณะบริหารสภาเด็กฯ เป็นผู้
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้ง
มอบหมายให้แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบแก่
สมาชิกทุกคน รวมถึงการประเมินผลความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง แต่
ควรมีการแยกการด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ระหว่างอ าเภอและจังหวดั เพราะบาง
กิจกรรม/โครงการต้องด าเนินงานในพื้นที่
เท่านั้นเพ่ือความสอดคล้องของความ
ต้องการของเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 

จัดประชุมแบ่ง
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรม 

-ส่วนใหญ่มีการแบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรม 
-บางพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับจงัหวัด โดยไม่มีการ
มอบหมายหน้าทีร่ับผดิชอบ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ส่วนใหญ่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประมวลผลจากแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ การสังเกต และจากการพูดคุย 
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รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม/
แผนงานประจ าปี 

-ส่วนใหญ่ พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ./สภาเด็กฯ 
ต้องจัดท ารายงานประจ าปเีป็นรูปเล่มเอกสาร 
-บางพื้นที่เพ่ิงเริ่มจัดตั้ง ยังไม่มีการรายงานประจ าปี 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. ควร
มอบหมายให้คณะบริหารสภาเด็กฯ เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการ และเสนอป๎ญหาอุปสรรคต่อ
ผู้บริหารในทุกระดับ และจดัท าเปน็เอกสาร
อย่างชัดเจน 

เสนอปัญหา
อุปสรรคต่อ
หน่วยงาน(พมจ./
อปท./ดย.) 

ส่วนใหญ่มีการเสนอป๎ญหา-อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานพร้อมกับการจัดท ารายงานประจ าปีต่อพี่
เลี้ยงระดับอ าเภอ และ สนง.พมจ. 

มีข้อเสนอและ
เกี่ยวกับการพัฒนา
เยาวชนใน
ระดับประเทศ 

-ส่วนใหญ่สภาเด็กฯ อ าเภอ ไม่มีขอ้เสนอเกี่ยวกับ
การพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศ 
-บางพื้นที่ท่ีคณะบริหารฯ เป็นตัวแทนในระดับ
จังหวัดและมีโอกาสไดเ้ข้าร่วมเวทีระดับประเทศจึง
จะโอกาสไดเ้สนอข้อคิดเห็นในระดับประเทศได้ 

มีภาพถ่ายกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมมภีาพถ่ายกิจกรรม
เพื่อรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ผ่าน
เว๊ปไซด์ อปท. /Facebook/รายงานประจ าป ี

ระดับจังหวดั 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

จัดท าสถานการณ์
และความต้องการ
ของเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่

1. มี โดยจะหามติความต้องการจากการประชุม
สามัญ 
2. มีการเปิดช่องทางให้แสดงความต้องการได้ทาง 
Internet 
3. มี โดยการใช้ข้อมูลสถานการณเ์ด็กของ พมจ. 
4. มี โดยการจดัสมัชชาเด็กฯ ของจังหวัดและขอ
ข้อมูลจาก อปท./อบต. 

- มีการก าหนดแผนงานตามสถานการณ์ซึ่ง
มาจากเวทีสมัชชา 
- กรอบการจัดท าแผนงานควรพิจารณาราย
จังหวัด ตามบรบิทพื้นที่และป๎ญหา 

มีขั้นตอนการจัดท า
แผนการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานกับความต้องการ
ในการแก้ป๎ญหาของเด็กในพ้ืนท่ี 
2. มีการท าแผน Workshop สอดคล้องกับ
สถานการณ์และข้อมูลทีไ่ด้จากสมชัชาเด็กฯ 
3. มีการจัดท าแผน 3 ปี โดยคณะบริหารฯ อ าเภอ 
ต าบล ร่วมกันเพื่อน าไปปฏิบัต ิ
4. มีจัดกิจกรรม/โครงการสอดคลอ้งกับป๎ญหา
สถานการณ์และมีพื้นที่ให้เด็กแสดงออก 

- ควรมีแผนงานของพื้นที่ 
- การสนับสนุนงบประมาณมาจาก
ส่วนกลาง ขาดความสัมพันธ์ตรงกนั 

จัดท ารายงาน
แผนการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

-สภาเด็กและเยาวชนฯ มีการจัดท ารายงานประจ าปี 
และรายงานต่อ ดย./พม./พมจ. 
-บางพื้นที่ จนท.สนง.พมจ. เป็นผูจ้ัดท าสรุปผลการ
ท าโครงการ/กิจกรรมพร้อมรูปภาพ  

- จัดท ารายงานโดยพี่เลีย้ง 
- ควรมีการรายงานอย่างต่อเนื่องให้
ส่วนกลางทราบ 

แจ้งเวียนรายงาน
แผนการ
ด าเนินงานแก่
สมาชกิ 

1. มีการแจ้งผ่านสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น line fb  
VDO call 
2. มีการแจ้งให้ทราบในท่ีประชุมประจ าเดือน/
สามัญ/หนังสือแจ้งจาก พมจ. 
3. มีการจัดท าเป็นเลม่สรุปรายงานและภาพถ่าย
เสนอต่อ สดย. คณะบรหิาร และสมาชิกทราบ 

การจัดท าเล่มรายงานส่วนใหญ่เปน็เล่ม
รายงานสรุปรายป ี
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การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประจ าปีที่ก าหนด 
ด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการ 

1. ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้และเป็นไปตามแผน
อย่างชัดเจน 
2. ด าเนินงานตามแผนและ งปม. ท่ีก าหนดให้ในแต่
ละปีตามความเหมาะสม 

มีแผนงานแต่ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 
ไม่มีความสมัพันธ์กับแผนงบประมาณถูก
ก าหนดมาจากส่วนกลาง 

จัดประชุมแบ่ง
หน้าท่ีความ
รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจกรรม 

1. มีการประชุมวางแผนเตรียมการก่อนท างานและ
แบ่งงานกันท าตามความเหมาะสม เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีการลงมติในที่ประชุมและก าหนด
แผนอย่างชัดเจน 

- มอบหมายหน้าที่ความรับผดิชอบท่ีชัดเจน 
- ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏบิัติหน้าที่
แต่ละต าแหน่ง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

1. มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ/ประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการทุกครั้ง 
2. มีการสังเกตความพึงพอใจจากพฤติกรรม
ผู้เข้าร่วมงานและการพูดคุย เพื่อรวมรวมข้อมลู 

การประเมินผลไม่ถูกเผยแพร่ และควร
น ามาปรับใช้ในระยะต่อไป 

รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
จัดท ารายงานผล
การด าเนิน
กิจกรรม/แผนงาน
ประจ าปี 

1. มีการสรุปรายงานผลมีรูปเล่มรายงานการท างาน
ประจ าป/ีแตล่ะโครงการ/รายงานในที่ประชุม 

ควรรายงานใหส้่วนกลางทราบด้วย 

เสนอปัญหา
อุปสรรคต่อ
หน่วยงาน(พมจ./
อปท./ดย.) 

1. มีการเสนอปญ๎หาอุปสรรคต่อ ดย. พมจ. ให้ทราบ
ในที่ประชุมสามญัและในเวทีระดบัต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 
2. มีการเสนอปญ๎หาอุปสรรคผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ กับ พมจ. อปท. ดย. 

ป๎ญหาถูกน าเสนอในเวทีใหญ่ (สมชัชาชาติ) 
และควรน ามาปรบัแก้ไขในปีต่อไป 
 

มีข้อเสนอและ
เกี่ยวกับการพัฒนา
เยาวชนใน
ระดับประเทศ 

1. การกระจายบทบาทหน้าท่ีของสภาเด็กให้ผู้อื่น
รู้จักมากขึ้นเพื่อความสะดวกในการท างาน 
2. ควรมีการส่งเสริมเยาวชนและจดัท านโยบายแก่
เยาวชนท่ีชัดเจนให้ความส าคัญกับเยาวชน 
3. มีการเรยีนร่วมกันระหว่างเด็กปกติกับเด็กพิการ/
พิเศษในหลักสตูรแกนกลางขึ้นพื้นฐาน 

คณะท างานมักจะเป็นคนเดิมที่ท าทุกหน้าท่ี 
ควรมีความหลากหลาย การถ่ายทอดรุ่นสู่
รุ่น 

มีภาพถ่ายกิจกรรม มีภาพถ่าย/และสรุปรายงาน ทุกพื้นที่ต้องมีภาพกิจกรรมและสรุป
รายงานทุกครั้งท่ีด าเนินการจัดกจิกรรม 
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 ดา้นการมส่ีวนร่วม 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ด้านการมีส่วนร่วม 86.10 13.90 77.31 22.69 75.03 24.97 
1. การประสานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 92.77 7.23 84.80 15.20 80.64 19.36 
2. การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 

66.27 33.13 52.93 47.07 55.59 44.41 

3. การมีบทบาทในชุมชน 89.50 10.50 80.83 19.17 79.41 20.59 
4. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

84.74 15.26 77.85 22.15 72.15 27.85 

 

 จากข้อมูลเชิงปริมาณในการส ารวจการปฏบัิติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนด้านการมี

ส่วนร่วม พบว่า สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัดมีความชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะบริหาร

สภาเดก็และเยาวชนมากที่สุด (ร้อยละ 86.10)  และสังเกตได้ว่าการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมทั้ง

สภาเดก็ฯ จังหวัด อ าเภอ และต าบล จะเป็นไปในทศิทางเดียวกนั ได้แก่ 1)มีการประสานเครือข่ายด้าน

เดก็และเยาวชนในพ้ืนที่ 2)การมีบทบาทในชุมชน 3)การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการการ

ด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และ 4)การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคี

เครือข่าย  

 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสภา

เดก็และเยาวชน สามารถจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมินผล 

และ ส่ิงทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา  ดังน้ี   

 

สภาเด็กและ

เยาวชน 
ข้อค้นพบ สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ระดับต าบล 

การประสานเครือข่ายดา้นเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ 

การเชิญเครือข่าย
ด้านเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่เข้า
ร่วมด าเนิน
กิจกรรม 

พี่เลี้ยง/อปท. เป็นผู้ด าเนินการจดัท าหนังสือเชิญ
ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม/โครงการ 
 

การจัดท าหนังสือเชิญ พ่ีเลีย้ง/อปท. ควรให้
สภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเรยีนรูก้ารจัดท า
หนังสือราชการด้วย  

มีการ
ประชาสัมพันธ์ใน
การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ 

-บางพื้นที่มีการประชาสมัพันธ์ผ่านหนังสือ แจ้งผ่าน
โทรศัพท์ ป้ายไวนลิ เว๊ปไซด์ Facebook Line แผ่น
พับ 
-บางพื้นที่ไม่มีไดป้ระชาสัมพันธ์เนือ่งจากไม่มี
งบประมาณด าเนินการ 

พี่เลี้ยง/อปท. ควรจดัสรรงบประมาณและ
สนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ และให้สภาเด็กฯ ด าเนินการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ ์
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มีหนังสือเชิญ
เครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม 

พี่เลี้ยง/อปท. เป็นผู้ด าเนินการจดัท าหนังสือเชิญ การจัดท าหนังสือเชิญ พ่ีเลีย้ง/อปท. ควรให้
สภาเด็กและเยาวชนเข้ามาเรยีนรูก้ารจัดท า
หนังสือราชการด้วย 

การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
เชิญภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมกิจกรรม/
ขอความร่วมมือใน
การสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ท ากิจกรรม 

มีการเชิญเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมและขอความ
ร่วมมือสนับสนุน อาทิเช่น  
-อปท. สนับสนุนอุปกรณ์/สถานท่ี/งบประมาณ/การ
ให้ความรู ้
-โรงเรียน สนับสนุนนักเรียนและสถานท่ี 
-พมจ. สนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ/์แนวทางการ
ด าเนินงาน 
-สสส. สนับสนุนงบประมาณ/สื่อรณรงค ์
-วัด สนับสนุนสถานท่ี/วิทยากร 
-ผู้น าชุมชนต่างๆ สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม/
การจัดท าอาหาร 
-รพ.สต. สนับสนุนวิทยากร 
-สสจ. สนับสนุนงบประมาณ 

สภาเด็กฯ ควรเชิญภาคีเครือข่ายเข้าร่วม
สนับสนุนกิจกรรมทุกครั้ง เพ่ือเอื้ออ านวย
ต่องบประมาณที่มีจ านวนจ ากัด 

จัดท าท าเนียบ
เครือข่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-พื้นที่ส่วนใหญ่จัดท าท าเนียบเครอืข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมพร้อมกับรายงานการประชุม 
-บางพื้นที่เพ่ิงจัดตั้งสภาเด็กฯ ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

การจัดท าท าเนยีบภาคเีครือข่ายแนบ
รายงานการจดักิจกรรม/โครงการทุกครั้งท่ี
ด าเนินการ และรายงานผูส้นับสนนุ
งบประมาณที่นอกเหนือจากพ่ีเลี้ยง/อปท. 

การมีบทบาทในชุมชน 
จัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ 

มีการจัดกจิกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี อาทิ
เช่น อปท./อบจ./พมจ./รพ.สต./โรงเรียน/เครือข่าย 
กยศ./สสส./สปสช./ต ารวจ/วัด 

การด าเนินกิจกรรม/โครงการของสภาเด็กฯ 
ควรบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
ในพื้นที่ เนื่องจากงบประมาณมจี ากัด และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา 

มีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับการศึกษา อาทิเช่น 
-ติวนอกห้องเรียน 
-จัดหารายไดม้อบทุนการศึกษาจดัซื้อนิทาน 
-กิจกรรมแนะแนวในการศึกษาต่อ 
-ค่าย English camp 
-จัดหารายไดม้อบทุนการศึกษาใหผู้้ด้อยโอกาส 
-โครงการวัยใสใส่ใจท าดี (สอนภาษาอังกฤษ และ
คณิตศาสตร์) 
-โครงการพี่สอนน้อง เรยีน อ่าน เขียน วาดรูป 
-โครงการสอนดนตรีไทย กลองยาว 

เน้นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับ
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับกีฬา 

ส่วนใหญ่จัดกจิกรรมเกี่ยวกับกีฬาร่วมกับ อปท. เช่น 
-การจัดกีฬาตา้นยาเสพติดพร้อมกบัวันเยาวชน
แหง่ชาติ 
-การละเล่นในวันสงกรานต์และวนัผู้สูงอาย ุ
-การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน/สากล 
 

บูรณาการจัดกจิกรรมที่ชุมชนด าเนินการอยู่
แล้ว 
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จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

มีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
-กิจกรรมศลิป์แห่งภูมปิ๎ญญาอารยวัฒน์ 
-สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น หนังตะลุง มโนรา 
กลองยาว พรานบุญ ระบ าร่อนแร ่
-การแสดงงานบุญบั้งไฟประจ าอ าเภอ 
-การเล่นร้องร า นางด้ง งานสงกรานต์ 
-เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญกลางบ้าน 
-เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนเล็บ ตีกลองสะบัดชัย 
-กิจกรรมวิชาการสืบสานนาชะอังวิถี 

เน้นกิจกรรมตามบริบทวัฒนธรรมชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ 
ความสามารถและ
จริยธรรม 

มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนาเดก็และเยาวชนใน
ท้องถิ่น เช่น 
-จัดอบรมเกีย่วกับศาสนาอสิลาม 
-อบรมการปลูกฝ๎งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก 
-ฝึกทักษะอาชีพสกรีนเสื้อ 
-วงดนตรีสภาเด็กฯ 
-กิจกรรมพาเด็กเข้าวัดท ากิจกรรมาธารณประโยชน์ 
-ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น า 
--อบรมสื่อออนไลน์ท่ีมีอิทธิพลกับเยาวชนในป๎จจุบัน 
-อบรมให้ความรู้การตั้งครรภไ์ม่พรอ้ม  
-โครงการ DJ Teen 
-อบรมเครือข่าย Ye 
-โครงการจติอาสาดูแลผู้สูงอาย ุ

เน้นกิจกรรมตามความสนใจให้เดก็และ
เยาวชนได้คดิและด าเนินการ 

มีข้อเสนอแนะและ
ให้ความเห็นต่อ
สภาเด็กและ
เยาวชน
ระดับประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนา
เยาวชนในประเทศ 

-ส่วนใหญ่ไม่มีข้อเสนอแนะในระดบัประเทศ 
-พื้นที่มีการเสนอข้อเสนอแนะ อาทิเช่น สื่อออนไลน์
ที่มีอิทธิพลกับเยาวชนในป๎จจุบัน 

พี่เลี้ยง/อปท. ควรหารือสภาเด็กฯ ในการ
น าเสนอข้อคิดเห็นต่อการพัฒนา
ระดับประเทศทุกป ี

มีจิตอาสา/
อาสาสมัครใน
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ด้านอื่นๆ 

1)ส่วนใหญ่มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น 
-กิจกรรมของชมรมผู้สูงอาย ุส ารวจข้อมูลผูสู้งอาย ุ
-กิจกรรมสิ่งแวดล้อมของ สสส. 
-กลุ่มเด็กไทยใจอาสา 
-การพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
-การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
-รวมกลุ่มสมาชิกท าความสะอาดศาลเจ้าในช่วง
เทศกาลกินเจ  เก็บขยะหน้าชายหาด  ล้างห้องน้ า
วัด  ทาสีวัด/โรงเรยีน 
2)บางพื้นที่ไม่มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
เนื่องจากกลุ่มสภาเด็กฯ ตดิภารกจิและไม่ทราบ
ละเอียด 
 

สภาเด็กฯ ต้องด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 กิจกรรม/
โครงการ เพื่อปลูกฝ๎งจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนในการเสยีสละเพื่อส่วนรวม 
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การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
หน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ให้การ
สนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรม 

มีหน่วยงานในพ้ืนท่ีสนับสนุน อาทเิช่น 
-พมจ. สนับสนุนงบประมาณ พาหนะ และ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
-อปท. สนับสนุนสถานที่ รถรับ-ส่งในการเข้าร่วม
กิจกรรม วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณ 
-ชุมชน/โรงเรียน สนับสนุนการส่งผู้น าและนักเรยีน
เข้าร่วมกิจกรรม 
-อปท./พมจ. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น  
-วัด/โรงเรียน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม 

สภาเด็กและเยาวชนต้องมีการบูรณาการ
การสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการกับหน่วยงานตา่งๆ ใน
พื้นที่ เพื่อการสร้างเครือข่ายในการท างาน
และตามงบประมาณทีม่ีจ านวนจ ากัด 

มีการรายงานผล
การสนับสนุน
กิจกรรมของภาคี
เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

-บางพื้นที่ท่ีมีการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย จะมี
การรายงานเป็นเอกสารให้ผูส้นับสนุนงบประมาณ
ทราบ 
-บางพื้นที่ท่ีไม่มีการสนบัจากภาครีะดับพื้นท่ี 
-บางพื้นที่มีการรายงานไปท่ี สนง.พมจ. อย่างเดียว 

สภาเด็กฯ ต้องด าเนินการจดัท ารายงานผล
การสนับสนุนกิจกรรมแก่ภาคีเครอืข่ายที่
สนับสนุนงบประมาณและภาคเีครอืข่ายที่
เกี่ยวข้องให้ทราบทุกครั้ง โดยไม่ตอ้งรอสรุป
รายงานประจ าป ี

มีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอก 

-พื้นที่ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคเีครือข่าย อาทิเช่น 
การถือป้ายรณรงค์ยาเสพติด/องคก์รงดเหล้า/วัน
เยาวชนแห่งชาติ/การป้องกันและแก้ไขไข้เลือดออก
ที่เกิดจากยุงลาย/การตั้งครรภไ์ม่พร้อม  การศึกษาดู
งาน 
-บางพื้นที่ไม่ได้เข้าร่วมกับภาคีภายนอก เนื่องจาก
ไม่ได้รับการประสานมา 

สภาเด็กฯ/พี่เลีย้ง/อปท. ต้องมีกิจกรรมที่ให้
สมาชิกได้มีส่วนร่วมกับภาคีภายนอก 
เพราะแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานและการมี
ส่วนร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ 

ระดับอ าเภอ 

การประสานเครือข่ายดา้นเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ 

การเชิญเครือข่าย
ด้านเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-ส่วนใหญ่มีการเชิญเครือข่ายในพ้ืนท่ีเข้าร่วม เช่น 
สถานศึกษา/โรงพยาบาล/สาธารณสุข/ต ารวจ เป็น
ต้น 
-บางพื้นที่ไม่ได้เชิญเครือข่ายอื่นเขา้ร่วม 
 

-พี่เลี้ยงระดับอ าเภอควรเป็นผู้จัดท าหนังสือ
เชิญที่เป็นทางการเพื่อเชิญเครือข่ายในพ้ืนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 
-คณะบรหิารสภาเด็กฯ ควรเรยีนรูข้ั้นตอน
การประสานเครือข่ายในพื้นที่ทุกข้ันตอน 
-พี่เลี้ยงระดับอ าเภอและคณะบริหารสภา
เด็กฯ ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการให้ทุกภาคส่วนในอ าเภอ
รับทราบ โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มี
อยู ่
 

มีการ
ประชาสัมพันธ์ใน
การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ 

มีการประชาสัมพันธผ์่านหนังสือ/แจ้งผ่านโทรศัพท์/
ป้ายไวนิล/เว๊ปไซด/์Facebook/Line/แผ่นพับ/
ป้าย/เสียงตามสายในสถานศึกษา 

มีหนังสือเชิญ
เครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอ/สนง.พมจ. เปน็ผู้ด าเนินการ
จัดท าหนังสือเชิญของทางราชการ 

การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
เชิญภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมกิจกรรม/
ขอความร่วมมือใน

-สถานศึกษา : สถานท่ีในการจัดกจิกรรม/
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม/พี่เลี้ยงระดับ
อ าเภอ 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอและคณะบริหารสภา
เด็กฯ ต้องหารือกับท่ีปรึกษาในระดับอ าเภอ
เพื่อขอความร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
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การสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ท ากิจกรรม 

-นิคมสร้างตนเอง/ศคพ. : สนับสนนุงบประมาณและ
สถานท่ี 
-ท้องถิ่นอ าเภอ : สนับสนุนงบประมาณ/พี่เลีย้ง
ระดับอ าเภอ 
-อบต./เทศบาล : สนับสนุนสถานที่และงบประมาณ 
-สาธารณสุข/โรงพยาบาล/ปราชญ์ชาวบ้าน/ต ารวจ : 
วิทยากรให้ความรู ้
-สนง.พมจ.: สนับสนุนงบประมาณและพี่เลี้ยงระดับ
อ าเภอ 

และสนบัสนุนทรัพยากรในการท ากิจกรรม
แต่ละกิจกรรม และต้องจัดท าท าเนียบทุก
ครั้งเมื่อมสีิ้นสดุกิจกรรม/โครงการหรือ
จัดท าพร้อมกับรายงานผลการด าเนินงาน
กิจกรรมทุกครั้ง 

จัดท าท าเนียบ
เครือข่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-ส่วนใหญ่พี่เลีย้งระดบัอ าเภอ/สนง.พมจ. เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าท าเนียบตามใบลงทะเบียน 
-บางพื้นที่ไม่มีการด าเนินการเนื่องจากเข้าร่วม
กิจกรรมกับทางจังหวัด 

การมีบทบาทในชุมชน 
จัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ 

-ส่วนใหญ่มีการจัดกิจกรรมร่วมกบัสถานศึกษา 
-บางพื้นที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกบัเทศบาล/
เครือข่ายเยาวชน/กลุม่มิตรแก้ว/สาธารณสุข/อบต./
ต ารวจ 

คณะบริหารสภาเด็กฯ ควรมีการท า
กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อ
สร้างการยอมรับ เป็นท่ีรู้จักของหน่วยงาน
ต่างๆ และการมีจติอาสาบ าเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา 

มีการจัดกจิกรรมทางการศึกษา เชน่ ติวหนังสือ/
โควต้าเรียนต่อ 

พี่เลี้ยงระดับอ าเภอและคณะบริหารสภา
เด็กฯ ควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลมุทุกด้าน
ตามอ านาจหน้าทีต่าม พ.ร.บ.  จัดกิจกรรม

เกี่ยวกับกีฬา 
การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาร่วมกบัโรงเรยีน/อบจ./
อบต./เทศบาล เช่น 
-กีฬาต้านยาเสพติด 
-กีฬาสีโรงเรียน 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น เช่น 
-การร าวงย้อนยุค/ฟ้อน 
-โต้วาทีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
-กิจกรรมร้องสรภญัญะต้านยาเสพติด 
-โครงการเข้าวัดท าบุญ 
-กิจกรรมท าวัดเย็นในช่วงเข้าพรรษา 
-การสอนดนตรีพื้นเมืองให้เยาวชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู ้
ความสามารถและ
จริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนเช่น 
-การอบรม DJ Teen 
-การอบรมเรื่องเพศศึกษา 
-ทักษะการพูด 
-กิจกรรมร้องเล่นเต้นพูด 
-จัดอบรมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
-การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เช่น การสานตะกร้า น้ าํู
ดอกก๋ง 
-เยาวชนรู้รักบ้านเกิด 
-โครงการต่อต้านการคอรัปชั่น 
-การป๎่นจักรยานรณรงค์อาสาท าดีเพื่อชุมชน 
-การอบรมการวางตัว มารยาท 
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มีข้อเสนอแนะและ
ให้ความเห็นต่อ
สภาเด็กและ
เยาวชน
ระดับประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนา
เยาวชนในประเทศ 

-ส่วนใหญ่ไม่มีข้อเสนอแนะต่อสภาเด็กฯ 
ระดับประเทศ 
-บางพื้นที่มีการเสนอแนะต่อสภาเด็กฯ 
ระดับประเทศ โดยคณะบริหารสภาเด็กฯ เป็น
สมาชิกในระดับจังหวัด จึงมีโอกาสไดเ้สนอ
ข้อคิดเห็น 

คณะบริหารสภาเด็กฯ ทุกคน/พี่เลีย้งระดับ
อ าเภอ/ที่ปรึกษาระดับอ าเภอ ควรจัดท า
แนวทางหรือข้อเสนอแนะต่อสภาเด็กฯ 
ระดับประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา
สภาเด็กฯ ต่อไป 

มีจิตอาสา/
อาสาสมัครใน
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ด้านอื่นๆ 

มีจิตอาสาในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น  
-การปลูกป่าชายเลน/ปลูกป่า/ทาส ี
-บ าเพ็ญประโยชน์ตามวัด/สถานท่ีท่องเที่ยว/
โรงเรียน/ที่สาธารณะในชุมชน 
-การบริจาคส่งของให้เด็ก 
-กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในระดับอ าเภอ  

คณะบริหารสภาเด็กฯ ต้องก าหนดกิจกรรม
ส าหรับสาธารณะประโยชน์ด้านอืน่ๆ เพื่อ
สร้างจิตส านึกใหส้มาชิกของตนเอง 

การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

หน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ให้การ
สนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรม 

-สถานศึกษา สนับสนุนสถานท่ีและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
-พมจ. สนับสนุนงบประมาณและการประสานงาน 
-อบต./เทศบาล สนับสนุนสถานท่ี ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณ 
-โรงพยาบาล สนับสนุนวิทยากร 
-มูลนิธิต่างๆ สนับสนุนวิทยากร 
-ศคพ. สนับสนุนงบประมาณและสถานท่ี 
-ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนวิทยากร 

-เมื่อคณะบริหารสภาเด็กฯ ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่แล้ว
ควรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
แสดงความขอบคณุในการสนับสนนุของ
หน่วยงานต่างๆ ทุกครั้ง 
-กิจกรรมที่จะประชาสัมพันธ์สภาเด็กฯ 
ระดับอ าเภอและสานสัมพันธ์อันดกีับ
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี คือการเขา้ร่วม
กิจกรรมของหน่วยงานในพ้ืนท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง มีการรายงานผล

การสนับสนุน
กิจกรรมของภาคี
เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

-ส่วนใหญ่มีการรายงานผลการด าเนินงานแก่
ผู้บริหารระดับอ าเภอและหน่วยงานภาคีที่สนับสนุน
กิจกรรม 
-บางพื้นที่ไม่มีการรายงานผลแก่ภาคีเครือข่าย จะ
รายงานผลให้เฉพาะ สนง.พมจ. เท่าน้ัน 

มีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอก 

-ส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคเีครือข่ายภายนอก
เป็นบางครั้งบางคราว 
-บางพื้นที่ไม่เคยเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก 

ระดับจังหวดั 

การประสานเครือข่ายดา้นเด็กและเยาวชนในพื้ นที่ 

การเชิญเครือข่าย
ด้านเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

โรงเรียน/วัด/อบจ./อบต./อปท./สสส./สอป.สย./รพ
สต./บ้านพักเด็กฯ/ชุมชน/ศอ.ปสย. (ปปส.)/สา
ธารณฯ/พมจ./สพฐ/สสว./NGO/ชมรม to be /ผู้น า
ชุมชน/ต ารวจภูธร/กลุ่มชมรมตา่งๆ/กศน.ฯลฯ 

- ระดับต าบลจะมีเด็กเข้าร่วมหลากหลาย 
- หน่วยงานภาคีในพ้ืนท่ีหลากหลาย 
- ในระดับอ าเภอขาดความชัดเจน 

มีการ
ประชาสัมพันธ์ใน
การด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ 
 

1. มีภาพถ่าย แผ่นพับ ไวนลิ บอรด์ประชาสัมพันธ์ 
เว็ปไซต์ สื่อออนไลน์ line fb 
2. หนังสือประชาสัมพันธ์และวิทยกุระจายเสียง 

ขาดภาคีเครือข่าย แต่จะเด่นชัดท่ีสุดใน
ระดับจังหวดั ซึ่งหน่วยงานหลักคือ พมจ. 
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มีหนังสือเชิญ
เครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรม 

-มีหนังสือเชิญตามหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี พมจ. 
ประธาน สดย. เลขาฯ เป็นผู้ด าเนนิการจัดท า 
หนังสือบางแห่งออกโดยเสนอต่อ พมจ.เซ็นต/์เสนอ
ประธาน สดย.เซ็นต ์
- มีการเชิญเข้าร่วม แต่การสนับสนุนและภารกิจ
หลักอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ พมจ. 

ประสานงานอย่างเป็นระบบท้ังเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

การระดมทรพัยากรและสรา้งความร่วมมือกบัภาคีเครือข่าย 
เชิญภาคีเครือข่าย
เข้าร่วมกิจกรรม/
ขอความร่วมมือใน
การสนับสนุน
ทรัพยากรในการ
ท ากิจกรรม 

1. อุปกรณ์ : พมจ./ศอ.ปล.จ./พม./บพด. 
2. งบประมาณ : Toyota/นิสสัน/พม./สภา
อุตสาหกรรม/บิ๊กซี/โรงงานแหอวน/ขอนคอนกรีต 
3. สถานท่ี : อ าเภอ/อปท/พมจ./สถานศึกษา/
เครือข่าย พม./สสส. 
4. ร่วมจัดบูธกิจกรรม : มูลนิธิรักษ์ไทย/กฟผ. 
5. พาหนะเดินทาง : พมจ. 
6. วิทยากร : สาธารณสุข/รพ.สต./บพด./สพม. 

- ขาดความหลากหลายของภาคีเครือข่าย 
- ขาดความต่อเนือ่ง 
- ความเด็ดขาดของการสนับสนุนควร
หลากหลาย 
 

จัดท าท าเนียบ
เครือข่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

จัดท าท าเนียบโดยยดึการลงทะเบยีนเป็นหลัก ควรสนับสนุนให้ภาคเีครือข่ายอื่นมีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน 

การมีบทบาทในชุมชน 

จัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ 

1. มีทั้งภาครัฐ/เอกชน/ประชาชนภายใต้กิจกรรม
โครงการต่างๆ 
2. มีกลุ่ม/ชมรม/เครือข่ายต่างๆ ภายใต้กิจกรรม/
โครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมเกี่ยวข้อง 

ระดับต าบลมีบทบาทในชุมชนที่ชัดเจน 
ภายใต้การน าของ อปท. และมีกิจกรรมที่
หลายหลาย 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา 

มีการอบรมให้ความรู/้แนะแนวใหค้ าปรึกษา/การจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ให้มีพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา 
เพศศึกษา ยาเสพติด กฎหมาย ภาษาวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม และสังคม 

เน้นกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับกีฬา 

มีการจัดกจิกรรมกีฬาในพ้ืนท่ี ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร ท่ีสนับสนุน เช่น การแข่งกฬีาพ้ืนบ้าน 
ฟุตบอล ร้องเล่นเต้นพูด และมอบอุปกรณ์กีฬา 

ส่งเสริมให้เกิดการบรูณาการร่วมกบัท้องถิ่น
ให้มากข้ึน 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น 

 มีการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีใน
ท้องถิ่น (สงกรานต์ แห่เทียน ลอยกระทง เทศน์
มหาชาติ รดน้ าด าหัว ดนตรไีทย) และด้านจริยธรรม
ศาสนา (มีทั้งเข้าร่วมกจิกรรมและด าเนินกิจกรรม) 

ส่งเสริมให้เกิดการท างานแบบบูรณาการกับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนอ่ืนๆ ให้มากขึ้น 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู้ 
ความสามารถและ
จริยธรรม 

1. มีการเข้าค่ายพุทธธรรม อบรมเกี่ยวกับศาสนา 
จริยธรรม 
2. มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้เท่าทันสังคม 
3. มีการจัดโครงการจติอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 
 
 
 

เน้นกิจกรรมในระดับพื้นท่ี และบูรณาการ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย 
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มีข้อเสนอแนะและ
ให้ความเห็นต่อ
สภาเด็กและ
เยาวชน
ระดับประเทศ
เกี่ยวกับการพัฒนา
เยาวชนในประเทศ 

1. ต้องการให้สนับสนุนงบประมาณ กับ อปท. อบต. 
เพิ่มขึ้น 
2. ต้องการให้เพิ่มช่องทางในการเข้ามาร่วมงานกับ
สภาเด็กฯ มากขึ้น 

- การสนับสนุนกิจกรรมโครงการค านึงถึง
ความจริงและสถานการณป์๎ญหาแต่ละ
บริบทพ้ืนท่ี 
- ก าหนดแผนงานจากระดับต าบลสู่
ระดับประเทศ 
- เปิดช่องทางให้ท้องถิ่นสามารถสนับสนุน
กิจกรรมโครงการที่ พรบ. ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของสภาเด็กและเยาวชนไว้ แต่
แผนการสนับสนุนงบประมาณไม่สอดคล้อง
กันตามที่ก าหนด 

มีจิตอาสา/
อาสาสมัครใน
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ด้านอื่นๆ 

1. มถี่ายภาพ ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ นกัสังคมฯ (น้อย) 
พัฒนาชุมชน ปลูกป่า ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยอาสา
กาชาด เยี่ยมบ้านฯ 
2. มี 4 ด้าน (สังคม,ชุมชน,สิ่งแวดล้อม,วัฒนธรรม) 

ก าหนดให้คณะบริหารสภาเด็กฯ เข้าร่วม
กิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการอยู่แลว้ 

การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

หน่วยงานต่างๆ ใน
พ้ืนที่ให้การ
สนับสนุนในการ
ด าเนินกิจกรรม 

1. งบประมาณ. : พมจ. อปท. วช. พม. ดย. NGO 
สสส. องค์กร/ห้างร้าน ปปส. 
2. วัสดุ : พมจ. NGO อปท. อบต. สถานศึกษา 
กศน. 
3. สถานท่ี : ห้างฯ อปท. พมจ. โรงเรียน พมจ. 
อบจ. บพด. อบต. 
4. บุคลากร : สสส. ปปส. พมจ. อปท. ศอ.ปสย. 
ภาค9 เครือข่ายเด็กและเยาวชน 

เพิ่มความหลากหลายของหน่วยงาน องค์กร 
สนับสนุน โดยเฉพาะสภาเด็กฯ ระดับ
จังหวัด 

มีการรายงานผล
การสนับสนุน
กิจกรรมของภาคี
เครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 

มีรายงานผลการด าเนินงานเป็นเอกสาร/รูปเล่ม/
หนังสือราชการเพื่อขอบคณุและรายงานต่อสู้เข้าร่วม
สนับสนุนกิจกรรมและเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

- ควรรายงานผลให้ส่วนกลางเป็นระยะ 
- ควรมีการจดัท าแผนการรายงานในแต่ละ
กิจกรรม 

มีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอก 

มีการไปเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ/สาธารณประโยชน์และจติอาสา 

ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากข้ึน 
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 ดา้นการติดตามประเมนิผล 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ด้านการติดตามประเมินผล 85.57 14.16 73.37 26.63 70.65 29.35 
  

 จากข้อมูลเชิงปริมาณในการส ารวจการปฏบัิติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนด้านการ

ติดตามประเมินผล พบว่า สภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัดมีความชัดเจนเกี่ยวกับการติดตามงานมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.57 รองลงมาคือ สภาเดก็และเยาวชนระดับอ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 73.37  

และสภาเดก็และเยาวชนระดับต าบล คิดเป็นร้อยละ 70.65 

 ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์ตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของสภา

เดก็และเยาวชน สามารถจ าแนกรายละเอียดออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการประเมินผล 

และ ส่ิงทีต่อ้งไดร้บัการพฒันา  ดังน้ี   

 

สภาเด็กและ

เยาวชน 
ข้อค้นพบ สิ่งที่ต้องพัฒนา 

ระดับต าบล 

การประเมินผล
แผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

-พื้นที่ท่ีมีการประเมินผลแผนงาน/โครงการอย่างเป็น
ทางการ เช่น การสอบถามความพึงพอใจ การถอด
บทเรียน การทบทวนหลังการประชุม 
-พื้นที่ท่ีไม่มีการประเมินผลแผนงาน/โครงการ อย่าง
อย่างไม่เป็นทางการ แต่เป็นการพดูคุยเพื่อหา
ข้อบกพร่องในการด าเนินงานและปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 

การจัดกิจกรรม/โครงการทุกครั้งตอ้งมีการ
ประเมินผลทั้งก่อน-หลังการจัดกิจกรรม
ส าหรับผู้เข้าร่วม  

ถอดบทเรียนทบทวน
การด าเนินงานปีละ
คร้ัง 

-บางพื้นที่มีการถอดบทเรียนทุกครั้งท่ีมีการด าเนิน
กิจกรรม 
-บางพื้นทีม่ีการถอดบทเรียนร่วมกนัในระดับจังหวัด 
-บางพื้นที่ไม่มีการถอดบทเรียน 

สภาเด็กฯ เมื่อจัดกิจกรรม/โครงการแล้วต้อง
มีการถอดบทเรียนการด าเนินงานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อน าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
ปีละครั้งหรือทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม/
โครงการ 

การรายงานผลถอด
บทเรียน 

-บางพื้นที่มีการถอดบทเรียนเป็นบางครั้งและรายงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
-บางพื้นที่มีการสรุปผลแต่ไม่มีการถอดบทเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
-บางพื้นที่มีการถอดบทเรียนร่วมกบัทางจังหวัด 

เมื่อถอดบทเรยีนแล้วต้องรายงานผลการ
ถอดบทเรียนต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกครั้ง พร้อมท้ังให้
หน่วยงานนั้นให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมด้วย 

การน าผลการถอด
บทเรียนมาต่อยอด/
พัฒนา 

พื้นที่ท่ีมีการถอดบทเรียนมีการน าผลการถอดบทเรยีน 
ได้แก่ การท า SWOT มาปรับปรุงข้อบกพร่องในการ
ท างานต่อไป พร้อมท้ังน ามาใช้พัฒนาสภาเด็กฯ รุ่น
ต่อไป  

การน าผลการถอดบทเรียนมาปรบัปรุง
ข้อบกพร่องในการท างานต่อไปแลว้ ต้องน า
ข้อคิดเห็นจากผู้บริหารท้องถิ่นหรอื
หน่วยงานอ่ืนมาปรับใช้กับกิจกรรม/
โครงการด้วย 
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ระดับอ าเภอ 

การประเมินผล
แผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

-มีการประเมินผลแผนงานกิจกรรม/โครงการหลังการ
จัดกิจกรรม (กรณีสถานศึกษาเป็นพี่เลี้ยงระดับอ าเภอ) 
-ไม่มีการจัดท าการประเมินผลแผนงาน/กิจกรรม มีแต่
การรายงานผลการด าเนินงานเท่านั้น 

-คณะบรหิารสภาเด็กฯ และพี่เลี้ยงระดับ
อ าเภอต้องมีการประเมินผลแผนงาน/
โครงการทุกโครงการ  
-ต้องมีการถอดบทเรยีนเพื่อทบทวนการ
ด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-รายงานผลการถอดบทเรียนใหผู้บ้ริหาร
ระดับอ าเภอทราบ พร้อมทั้งรายงานผลให้
ระดับจังหวดัทราบด้วย เพื่อสะท้อนการ
ท างานในระดับอ าเภอ 
-ต้องน าผลการถอดบทเรียนทั้งเรือ่งที่ดีอยู่
แล้วหรือเรื่องที่ต้องปรับปรุงมาทบทวนใน
กิจกรรม/โครงการของปีถัดไปด้วย 

ถอดบทเรียนทบทวน
การด าเนินงานปีละ
คร้ัง 

-ส่วนใหญ่มีการถอดบทเรยีนการด าเนินงานท้ังปี เพ่ือ
หาแนวทางพัฒนาในการจัดกิจกรรม/โครงการในปี
ต่อไป 
-บางพื้นที่ไม่มีการถอดบทเรียน 

การรายงานผลถอด
บทเรียน 

-ส่วนใหญ่พี่เลีย้งระดบัอ าเภอ/สนง.พมจ. เป็นผู้จดัท า
รายงานสรุปทั้งปี 
-บางพื้นที่ไม่รับรู้การรายงานผลการด าเนินงาน 

การน าผลการถอด
บทเรียนมาต่อยอด/
พัฒนา 

-ส่วนใหญ่น าข้อผิดพลาดของการท ากิจกรรม/โครงการ
ครั้งท่ีแล้วมาพัฒนาการด าเนินกิจกรรม/โครงการใน
ครั้งนี้ 
-การน ารุ่นน้องมาเรียนรู้การท างานของคณะบริหาร
สภาเด็กฯ รุ่นปจ๎จุบัน เพื่อการพัฒนาในครั้งหน้า 
-การน าป๎ญหาที่เกดิขึ้นบ่อยมาปรบัปรุงแก้ไข 

ระดับจังหวดั 

การประเมินผล
แผนงานกิจกรรม/
โครงการ 

-มีโดยใช้แบบ ดย.0 และแบบประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เข้าร่วมฯ 
-ถอดบทเรียน AAR ถึงกระบวนการท างานป๎ญหา
อุปสรรค และจดัท าเป็นรูปเลม่ 

- ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรงุ 
- ก าหนดแผนการประเมินท่ีชัดเจน 

ถอดบทเรียนทบทวน
การด าเนินงานปีละ
คร้ัง 

มีการถอดบทเรียนในการประชุมสามัญประจ าปี และ
วิเคราะห์ SWOT และสรุปผลการท างานท่ีผ่านมา 
และ Work shop เพื่อการพัฒนาต่อไป 

ทุกพื้นที่ควรด าเนินการถอดบทเรยีนทุก
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

การรายงานผลถอด
บทเรียน 

-มีการรายงานโดยจดัท าเป็นรูปเลม่เอกสารและ
รายงาน พมจ. และ ดย. ทราบ 
-มี 2 แบบ รายงานผลกับถอดบทเรียน หลังกิจกรรม
ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ก าหนดแผนการรายงานเสนอส่วนกลางเป็น
ระยะ 

การน าผลการถอด
บทเรียนมาต่อยอด/
พัฒนา 

-มีการถอดบทเรยีนมาพัฒนาปรับใช้ ปรับปรุงจุดด้อย 
และพัฒนาให้ดีขึ้น 
-มีการน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนงานในปีต่อไป 

ควรน ามาพัฒนาปรบัปรุงทุกปีท่ีมกีาร
สรุปผลหรือถอดบทเรยีน 
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 ภาพรวมการปฏบัิติตามเกณฑม์าตรฐานสภาเดก็และเยาวชน 

ประเด็นการประเมิน 
การปฏบิัตติามเกณฑ์ประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

ด้านที่มาและการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 84.43 15.57 78.13 21.87 75.87 24.13 
1. ที่มาของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 90.81 9.19 86.32 13.68 83.07 16.93 
2. สถานที่ตั้ง 91.57 8.43 78.83 21.17 86.34 13.66 
3. ฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 69.88 30.12 51.56 38.44 58.85 41.15 
ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 87.46 12.54 74.59 25.41 73.07 26.93 
1. การก าหนดโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชน 87.95 12.05 84.04 15.96 84.16 15.84 
2. การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 96.79 3.21 85.02 14.98 83.02 16.98 
3. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 92.77 7.23 75.90 24.10 73.40 26.60 
4. ระเบียบ/ข้อบังคับ 90.36 9.64 73.94 26.06 74.38 25.62 
5. กองทุน/ระบบการเงิน/บัญชี 79.22 20.78 69.63 30.37 64.67 55.33 
6. ระบบสารบรรณ 78.31 21.69 53.42 46.58 56.52 43.48 
ด้านคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 89.92 10.08 80.46 19.58 76.28 23.72 
1. แผนการด าเนินงานประจ าปีของสภาเด็กและเยาวชน 86.14 13.86 75.49 24.51 86.34 13.66 
2.การก าหนดงานตามแผนงานโรงการ/กิจกรรมประจ าปีที่
ก าหนด 

94.38 5.62 87.84 12.16 71.89 28.11 

3.รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

90.36 9.64 79.89 20.11 76.28 23.72 

ด้านการมีส่วนร่วม 86.10 13.90 77.31 22.69 75.03 24.97 
1. การประสานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 92.77 7.23 84.80 15.20 80.64 19.36 
2. การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 66.27 33.13 52.93 47.07 55.59 44.41 
3. การมีบทบาทในชุมชน 89.50 10.50 80.83 19.17 79.41 20.59 
4. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 

84.74 15.26 77.85 22.15 72.15 27.85 

ด้านการติดตามประเมินผล 85.57 14.16 73.37 26.63 70.65 29.35 
  

 เมื่อพิจารณาภาพรวมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนของคณะบริหารสภาเดก็และ

เยาวชน พบว่า   

  สภาเด็กและเยาวชนระดบัจังหวัด ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านคุณภาพการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 89.92  รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 

คิดเป็นร้อยละ 87.46  ด้านการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 86.10  ด้านการติดตามประเมินผลและด้านที่มา

และการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และ 84.43  ตามล าดับ 

  สภาเด็กและเยาวชนระดบัอ าเภอ  ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านคุณภาพการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรมมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 80.46  รองลงมา คือ ด้านที่มาและการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน 

คิดเป็นร้อยละ 78.13  ด้านการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 77.31  ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ

และด้านติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 74.59 และ 73.37 ตามล าดับ 

  สภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล   ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านคุณภาพการด าเนินงาน

โครงการ/กจิกรรมมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 76.28  รองลงมา คือ ด้านที่มาและการจัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน 

คิดเป็นร้อยละ 75.87  ด้านการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 75.03  ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ

และด้านติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 73.07 และ 70.65 ตามล าดับ 
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การวเิคราะหก์ารขับเคลือ่นสภาเด็กและเยาวชนของส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจั์งหวดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 

ขอ้คิดเห็นและ 

ขอ้เสนอแนะ 

เพือ่การขบัเคลือ่นงาน 

สภาเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

  

 

1.สภาเด็กและเยาวชนระดบั

ต าบล 

ดา้นการบริหารจดัการ 

ดา้นการด าเนนิงาน 

ดา้นคุณภาพในการด าเนนิงาน 

ดา้นการมีส่วนร่วม 

สญัลกัษณร่์วมกนั 

2.สภาเด็กและเยาวชนระดบั

อ าเภอ 

ดา้นการบริหารจดัการ 

ดา้นการด าเนนิงาน 

ดา้นคุณภาพในการด าเนนิงาน 

ดา้นการมีส่วนร่วม 

สญัลกัษณร่์วมกนั 

3.สภาเด็กและเยาวชนระดบั

จงัหวดั 

ดา้นการบริหารจดัการ 

ดา้นการด าเนนิงาน 

ดา้นคุณภาพในการด าเนนิงาน 

ดา้นการมีส่วนร่วม 

สญัลกัษณร่์วมกนั 

4.ขอ้คิดเห็น ปัญหาอุปสรรค

และขอ้เสนอแนะ 
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ประเด็นการประเมิน 
การปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมิน 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
มี ไม่มี ม ี ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี

ด้านที่มาและการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน 84.43 15.57 78.13 21.87 75.87 24.13 
1. ท่ีมาของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 90.81 9.19 86.32 13.68 83.07 16.93 
2. สถานท่ีตั้ง 91.57 8.43 78.83 21.17 86.34 13.66 
3. ฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 69.88 30.12 51.56 38.44 58.85 41.15 
ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 87.46 12.54 74.59 25.41 73.07 26.93 
1. การก าหนดโครงสร้างสภาเด็กและเยาวชน 87.95 12.05 84.04 15.96 84.16 15.84 
2. การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 96.79 3.21 85.02 14.98 83.02 16.98 
3. การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 92.77 7.23 75.90 24.10 73.40 26.60 
4. ระเบียบ/ข้อบังคับ 90.36 9.64 73.94 26.06 74.38 25.62 
5. กองทุน/ระบบการเงิน/บัญชี 79.22 20.78 69.63 30.37 64.67 55.33 
6. ระบบสารบรรณ 78.31 21.69 53.42 46.58 56.52 43.48 
ด้านคุณภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 89.92 10.08 80.46 19.58 76.28 23.72 
1. แผนการด าเนินงานประจ าปีของสภาเด็กและ
เยาวชน 

86.14 13.86 75.49 24.51 86.34 13.66 

2.การก าหนดงานตามแผนงานโรงการ/กิจกรรม
ประจ าปีที่ก าหนด 

94.38 5.62 87.84 12.16 71.89 28.11 

3.รายงานผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

90.36 9.64 79.89 20.11 76.28 23.72 

ด้านการมีส่วนร่วม 86.10 13.90 77.31 22.69 75.03 24.97 
1. การประสานเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 92.77 7.23 84.80 15.20 80.64 19.36 
2. การระดมทรัพยากรและสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย 

66.27 33.13 52.93 47.07 55.59 44.41 

3. การมีบทบาทในชุมชน 89.50 10.50 80.83 19.17 79.41 20.59 
4. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 

84.74 15.26 77.85 22.15 72.15 27.85 

ด้านการติดตามประเมินผล 85.57 14.16 73.37 26.63 70.65 29.35 
  

 จากภาพรวมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนของคณะบริหารสภาเดก็และ

เยาวชน พบว่า ยังมีประเดน็ที่คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนไม่ได้ด าเนินการอยู่  สามารถอธิบายได้

ดังน้ี 

  คณะบริหารสภาเดก็และเยาวชนระดับจังหวัด ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏบัิติด้านที่มาและการ

จัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 15.57  รองลงมา คือ การติดตามประเมินผล คิดเป็นร้อยละ 

14.16  ด้านการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 13.90  ด้านการจัดองค์กรและบริหารจัดการ ร้อยละ 

12.54 และด้านคุณภาพการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม ร้อยละ 10.08 ตามล าดับ 

  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอและระดับต าบล การไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนจะเป็นไปในทศิทางเดียวกัน คือ ส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติด้านการติดตาม
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ประเมินผล  รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กรและบริหารจัดการ, ด้านการมีส่วนร่วม, ด้านที่มาและการ

จัดตั้งสภาเดก็และเยาวชน และด้านคุณภาพการด าเนินงาน/โครงการ/กจิกรรม 

 เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมของการด าเนินงานตามมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชน พบว่า คณะ

บริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล มีปัญหาอุปสรรคต่อการ

ปฏบัิติงานตามมาตรฐานสภาเดก็และเยาวชนในทุกด้าน โดยสามารถจ าแนกข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ

เพ่ือการขับเคล่ือนงานสภาเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ  2) ด้านการ

ด าเนินงาน  3) ด้านคุณภาพในการด าเนินงาน  4) ด้านการมีส่วนร่วม  5) ด้านสัญลักษณ์ร่วมกัน โดย

มีรายละเอยีด  ดังน้ี 
 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (ข้อระเบียบ 
ข้อบังคับ) และมีการประสานงานอย่างเปน็ขั้นตอน 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรด้านบุคคลให้เข้ากับ
งานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม  
รวมถึงการจัดท าโครงสรา้งแต่งตั้งผู้ดูแล รับผิดชอบ
ในแต่ ละงานอย่างชัดเจน 
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อน าไปจัดโครงการ/
กิจกรรม ควรมีการสนับสนนุอย่างเพียงพอหรือมี
ระเบียบที่ครอบคลุมชัดเจน และสนบัสนุนครอบคลุม
ทุกอ าเภอ 
4. มีการจัดการประชุม วางแผนงาน และควรจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
5. ควรจัดสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีการท า
กิจกรรมร่วมกัน 
6. เปิดโอกาสให้กับเด็กหลายๆ สถานศึกษาเพื่อเข้า
มาท ากิจกรรมให้เกิดความต่อเนื่อง 
7. จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 
8. บางพื้นที่ทีมสภาเด็กฯ ต้องออกไปศึกษา
ต่างจังหวัด  
จึงท าให้ขาดการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
9. คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนต าบลขาด
อุปกรณ์ส านักงานและสื่ออุปกรณ์  
10. บางพื้นที่คณะบริหารสภาเด็กฯ ขาดความ
เข้มแข็ง และขาดทักษะความรูแ้ละความช านาญใน
การบริหารจัดการ 
11. ควรเปิดโอกาสคณะบริหารสภาเด็กฯ ได้ฝึก
ทักษะในการบริหารจัดการเองตามสถานการณ์ 

ด้านการด าเนนิงาน 
1. ส ารวจความต้องการของเยาวชน รวบรวมข้อมูล วิจัยปัญหา 
จัดท าแผนพัฒนาที่สอดคล้องกบัความต้องการของเยาวชนเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา และประเมินผล 
2. มีการน าเสนอโครงการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน วางแผน
ตามขั้นตอนในการจัดท าโครงการ เช่น ด้านงบประมาณ 
ระยะเวลา กิจกรรม ฯลฯ 
3. มีการวางแผนการด าเนินงานและควรมีแผนรองรับเมื่อเกิด
ปัญหา 
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน ควรมีการ
จัดท าและสร้างความเข้าใจถึงแผนหรือตารางกิจกรรมต่างๆ ใน
การประชุม หรือช่องทางการสื่อสารอ่ืนๆ เช่น Facebook Line 
Messenger เป็นต้น 
5. แผนการด าเนินงานควรมาจากความต้องการของเด็ก และควร
สร้างกระบวนการเรียนรู้และวิธกีารด าเนินการทีด่ีอย่างเปน็
ขัน้ตอน 
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ในการเคารพเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
และรับฟังความคิดเห็น 
7. จัดสรรเวลา และทรัพยากรบคุลากรให้คุ้มค่า 
8. ควรมีแนวทางในการจัดท าระเบียบ ข้อบังคบั และโครงสร้าง
ในการด าเนินการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนตามบรบิท
พื้นที ่
9. จัดอบรมให้แก่เด็กที่ขาดความรู้ และท ากิจกรรมแสดง
ความสามารถของตนเอง 
10. บางพื้นที่การก าหนดกิจกรรมมีหน่วยงานที่หลากหลาย และ
ต้องด าเนินกิจกรรมในวันธรรมดา จึงท าให้เด็กต้องขาดเรียนจึงมี
ความต้องการให้สถานศึกษาไมต่ัดวันลา ควรส่งเสริมเป็นคะแนน
จิตพิสัยเพิ่มข้ึน 
11. พื้นที่ขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรมต้องรอจากหน่วยงาน
อื่นๆ  
12. ในระดับพื้นที่สมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนมีเวลาว่างไม่
ตรงกัน 
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 13. พื้นที่ยังขาดการประสานงานที่ดีระหว่างคณะบริหาร และ
สมาชิก จึงท าให้การด าเนนิงานเป็นไปอย่างล่าช้าไม่ตรงตามความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 

ด้านคุณภาพในการด าเนนิงาน 
1. ควรมีการจัดโครงการตามแผน สรุปผลประเมนิ
โครงการและรายงานผลการด าเนินงานเปน็ระยะ 
2. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการท างานของ 
สภาเด็กฯ อย่างเป็นรปูธรรม (สภาที่ปรึกษาหรือ
หน่วยงานภายนอกร่วมประเมินผล) รวมถึงการสร้าง
โอกาสในการร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
3. ควรมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มากข้ึน 
เช่น การให้ความรู้ด้านการด าเนนิงาน 
มากข้ึน การถอดบทเรียน การท างานอย่างเปน็ระบบ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นต้น 
4. ควรสร้างมาตรฐานในการประเมินผลงานของ
กิจการสภาเด็กฯ 
5. การประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับเด็ก และบุคคลอื่นทั้งในระดับชุมชน และ
จังหวัด 
6. ควรมีหน่วยงานในการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดกิจกรรมของเด็ก 
7. คุณภาพด้านการด าเนินงานตา่งๆ เช่น กิจกรรม
กีฬา ควรมีวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่อย่างเหมาะสม 
8. มีการตรวจสอบการด าเนินการ มีการท างานที่เป็น
ระบบสจุริตในการท างาน และมีการขยายต่อยอด
โครงการ 
9. การสร้างความสัมพนัธ์ในแตล่ะหมู่บ้าน และจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กได้แสดงออก 
10. ควรมีการจัดท าแบบประเมนิผลหรือการ
ประเมินผลการด าเนนิงานสภาเด็กฯ อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง เพื่อน ามาพฒันาการด าเนินงานของสภาฯ 
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 
11. ส่งเสริมให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนให้
เป็นนักประสานงานที่ด ี

ด้านการมีส่วนร่วม 
1. เพิ่มการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายร่วมกับสภาเด็กทั้ง
หน่วยงาน และสร้างการมีสว่นรว่มในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง  
2. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการต่างๆ และปลกูฝังให้เด็กฯ มีจิตส านึกที่ดีด้วย
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มในการท างานเป็นทีม 
3. สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชน 
4. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึง และสร้างภาคี
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในด าเนนิงานสภาเด็กและเยาวชน 
5. ควรมีการปลูกจิตส านึกดา้นจติอาสาค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 
6. ควรร่วมมือกันพัฒนาในพื้นทีใ่ห้สอดคล้องกับนโยบาย 
 

สร้างสัญลักษณ์ร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชน (นอกจากวันเยาวชนแห่งชาติ) 
1. ยูนิฟอร์มของสภาเด็กและเยาวชน เช่น เสื้อทีม หมวก เป็นต้น 
2. ตราสัญลักษณ ์
3. การจัดกิจกรรมร่วมกันปีละ 1 คร้ัง 
4. การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันของแต่ละภาค 
5. ระบบการท างานร่วมกันของสมาชิกในกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
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2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ 
ด้านการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ
ของสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอเป็นไปค่อนข้าง
ยากเนื่องจากระดับอ าเภอ การไม่มีที่ตั้งที่ชัดเจน การ
ไม่มีพ่ีเลี้ยงดูแลที่ชัดเจน คณะบริหารมุ่งให้ความส าคัญ
แผนงานกิจกรรมในระดับจังหวัดและชุมชนมากกว่า 
จึงควร 
1. มีการจัดโครงสร้างระบบการท างาน ความ
รบัผิดชอบในหน้าที่ตามต าแหน่งให้ชัดเจน 
2. มีการบริหารงานแบบ PDCA มีการวางแผน ตรวจ
โครงการ มีการเสนอโครงการ รับรอง เบิกจ่าย จัด
โครงการ สรุปผล ด้วยความร่วมมือของคณะท างาน
สภาเด็กฯ 
3. ให้มีการรับรองหรือจัดท าภาคีเครือข่ายระดับ
อ าเภอในการเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็น 
เช่น มีนายอ าเภอเป็นที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ในระดับ
อ าเภอในการด าเนินงาน และมีส่วนร่วมในการจัดท า
กิจกรรมในระดับอ าเภอ 
4. ควรมีศูนย์ประสานงานที่ชัดเจน สามารถจัดการ
ประชุมและท ากิจกรรมต่างๆ ได้ 
5. มีความชัดเจนของการจัดตั้งสภาเด็กฯ และมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เด็กทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ 
6. บางพ้ืนที่คณะกรรมการไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การท างาน มีความรับผิดชอบน้อย ท างานไม่เต็ม
ศักยภาพ และประธานไม่มีความชัดเจนในการแบ่ง
งานตามหน้าที่ 
7. ควรสนับสนุนให้มีการจัดประชุมของสภาเด็กฯ 
อย่างเป็นทางการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
สมาชิก 
8. ในระดับอ าเภอระบบการบริหารการจัดการเวลา
ของสภาเด็กฯ ยังไม่เป็นระบบ เวลาไม่ตรงกัน 
เนื่องจากเด็กรวมตัวยากซึ่งติดภารกิจการเรียน/
กิจกรรมอ่ืนๆ  
9. บางพ้ืนที่ยังมีการบริหารจัดการไม่เป็นระบบแน่ชัด 
ไม่มีการท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
10. ฝึกทักษะการท างานร่วมกันของคณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน และก าหนดระบบแผนงานในการ
ด าเนินงาน เช่น การจัดท าโครงการการเข้าร่วมกับ
เครือข่ายต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม 

ด้านการด าเนนิงาน การด าเนินงานของสภาเด็กฯ ระดับ
อ าเภอ เชื่อมโยงมาจากกรรมการบริหารจัดการและพบว่า
ไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรจึงควร 
1. ก าหนดขอบเขตการท างานของสภาเด็กฯ ให้กว้างกว่า
ที่เป็นมาเพ่ือการท างานที่หลากหลายมากขึ้น 
2. ควรมีการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน เป็นสัดส่วน ด าเนินงาน
ตามแบบแผนอย่างเป็นระบบ 
3. มีการประสานงานอย่างเป็นระบบท าให้การด าเนินงาน
มีการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพสภาเด็กฯ  
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
4. เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความเห็น 
แสดงความต้องการของเยาวชนออกมาอย่างเต็มที่ 
5. อยากให้อ านวยความสะดวกการเดินทาง 
6. ควรมีการเรียนรู้งานไว้ก่อน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
ของงานควรมีการด าเนินการในหลายๆ ด้านการสื่อสาร
หลายๆ แบบ 
7. บางพ้ืนที่คณะกรรมการสภาเด็กฯ ไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือ และไม่โชว์ศักยภาพของตนเองท าให้งานบางครั้ง
ไม่สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดี ด้วยระยะห่างของ
อายุ งบประมาณที่จ ากัด 
8. บางพ้ืนที่ยังมีการก าหนดบทบาท/หน้าที่ ของ
คณะกรรมการสภาเด็กฯ ที่ไม่ชัดเจน 
9. บางพื้นที่มีพ่ีเลี้ยง เจ้าหน้าที่สภาเด็กฯ มีไม่เพียงพอใน
การท างาน ท าให้ขาดการช่วยเหลือ 
10. บางพ้ืนที่ขาดการประสานงานระหว่างคณะกรรมการ 
11. ควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ทั้งด้านสถานที่ บุคลากร 
และวัสดุอุปกรณ์การท างาน เป็นต้น 
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ด้านคุณภาพในการด าเนนิงาน คุณภาพของการ
ด าเนินงานเป็นผลพวงมาจากการบริหารจัดการและ
การด าเนินงาน จึงควร 
1. ควรสร้างคุณภาพที่ดี จิตอาสา การท างานเป็นทีม 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชน 
2. มีการจัดโครงการระยะยาวเมื่อได้รับงบประมาณใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และคุณภาพที่ดี
ต่อสังคม 
3. เน้นการท างานเป็นทีม มีการแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงจัง แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมและ
ความสามารถของตัวบุคคล  
4. ด าเนินการถอดบทเรียนเพ่ือหาปัญหา เพื่อน า
ปัญหาเข้าที่ประชุมและวางแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในกิจกรรม/โครงการเป็นระยะ 
5. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดท า
โครงการให้เหมาะสม และเน้นการท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
6. ควรสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีให้กับ
คณะบริหารสภาเด็กฯ ระดับอ าเภอ 
7. บางพ้ืนที่งบประมาณล่าช้าท าให้กิจกรรมเลื่อน 
หรือช้าไปอีกจึงท าให้กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงาน 
8. บางพ้ืนที่มีการก าหนดตัวชี้วัดการท าโครงการที่ไม่
ชัดเจนในการประเมินผลการท างานของคณะบริหาร
สภาเด็กฯ 
9. การวัดคุณภาพของพ้ืนที่บางพ้ืนที่ไม่ครอบคลุมไป
ยังพ้ืนที่ต่างๆ ด้วยการไม่ได้รับความรู้ในการท างานที่
ชัดเจน และการวัดความพึงพอใจแต่ละครั้งเป็นการวัด
เพียงภายในคณะบริหารสภาเด็กฯ ไม่ได้วัดตัวเด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
10. บางครั้งโครงการบางโครงการ เด็กไม่ได้คิดเอง 
ด้วยจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ความคิด เวลา ซึ่ง
ท าให้เด็กไม่อยากท าโครงการและมีส่วนร่วมในการที่
ตัวเองไม่ได้คิด 

ด้านการมีส่วนร่วม เป็นหลักการส าคัญของการขับเคลื่อน
ของสภาเด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ  
ซึ่งควร 
1. จัดให้มีเวทีส าหรับเด็กได้ใช้ความสามารถและท างาน
ร่วมกับทุกเครือข่าย (ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน) 
2. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมากข้ึน เพ่ือให้เด็ก
และเยาวชนมาเข้าร่วมแสดงศักยภาพมากข้ึน ขยาย
เครือข่ายเด็กและเยาวชนมากขึ้นในรูปแบบสื่อต่างๆ 
3. ควรมีพาหนะเพ่ืออ านวยความสะดวกในการไปร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ นอกพ้ืนที่ตามสมควร 
4. ผู้ใหญ่ หรือผู้สนับสนุนเป็นหลักส าคัญในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ 
5. ให้ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่มีจิตอาสา 
ที่แท้จริงเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
6. ระดับการศึกษาที่มีหลายช่วงการศึกษาท าให้การ
ประสานงาน การท างานร่วมกันขาดประสิทธิภาพ 
เนื่องจากมีการปิดภาคเรียนที่ไม่ตรงกัน 
7. ควรเพิ่มภาคีเครือข่ายจากรัฐวิสาหกิจให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะที่ปรึกษาและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
8. บางพ้ืนที่ขาดความร่วมมือของสมาชิกในการท างาน 
ควรมีการปรับต าแหน่งหรือลดต าแหน่งจาก 6 เดือนหรือ 
1 ปี ตามสมควร 
 

สัญลักษณ์ร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชน (นอกจากวันเยาวชนแห่งชาติ) 
1. ความร่วมมือ และการจัดกิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชนทุกคน 
2. เครื่องแต่กาย เช่น สีเสื้อ แบบเสื้อ เข็มกลัด และบัตรประจ าตัวการเป็นสมาชิกของสภาเด็กฯ 
3. มีธงสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ของสภาเด็กฯ 
4. การจัดโครงการระดับประเทศ โดยจากสมาชิกของสภาเด็กฯ จังหวัดต่างๆ 
5. มีการออกอากาศรายการทีวีของสภาเด็กฯ 
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3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ควรมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการอย่าง
ชัดเจน มีแบบบันทึกประวัติของคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด 
2. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการได้
อย่างชัดเจนเพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่
ในการบริหารสั่งการ 
3. มีระเบียบที่ชัดเจน และคู่มือหรือแนวทางให้ปฏิบัติ 
4. การอบรมให้ความรู้แก่คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดในเรื่องระบบงานสารบรรณการเงิน
และบัญชี 
5. เจ้าหน้าที่ในต าบล อ าเภอเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
พ่ีเลี้ยงสภาเด็กฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจการบริหารงาน
ในทุกระดับ 
6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่างพ่ี
เลี้ยง/เจ้าหน้าที่/พมจ./บุคลากร/สภาเด็กและเยาวชน
จังหวัดสม่ าเสมอและจริงจัง  
7. การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกมากข้ึน เช่น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุส านักงาน เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรมในการลงพ้ืนที่ติดตามและร่วมกิจกรรมกับ
พ้ืนที่  
8. ควรมีประกันชีวิต เบี้ยเลี้ยง ส าหรับเด็กท่ีเข้ามา
เป็นคณะบริหารและสมาชิก 
9. บางพ้ืนที่งบประมาณล่าช้า ท าให้ไม่มีกิจกรรม
ในช่วงปิดเทอม  
10. บางพ้ืนที่ขาดความโปร่งใสในเรื่อง งบประมาณ 
ของ จนท. ท าให้ขาดความเชื่อม่ันและไม่สนใจที่จะท า
กิจกรรมต่อ 
11. คณะบริหารส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ก าลังศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการท างานในส่วนนี้จะไม่เต็มที่
เท่าท่ีควร 

ด้านการด าเนนิงาน 
1. การด าเนินงานในองค์กรของตนและร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมีการเตรียมการในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง และ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีสรุปงาน
ในทุกๆ ครั้ง 
2. การจัดท าแผนการท างานให้ชี้ชัดและประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วกัน 
3. รูปแบบการแบ่งงานของคณะท างาน และการวางแผน
ปฏิบัติงานสภาในปีนั้นๆ 
4. ควรจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อการบูรณาการในการ
ลดกิจกรรมทีส่่งผลกระทบในเวลาเรียน 
5. มีการจัดประชุม การวางแผนงาน รายงานผล และ
การถอดบทเรียน 
6. จัดหาแหล่งทุนงบประมาณมาจากส่วนอื่นๆ เพ่ิมเติม 
7. การด าเนินงานควรจะประสานร่วมกับสภานักเรียน
โรงเรียนต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรม 
และประสาน สดย.ทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
8. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ให้การสนับสนุนการท างาน
ทุกๆ ด้าน และสร้างเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงาน
ภาครัฐ 
9. จัดให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชนภายในจังหวัด 
10. การสนับสนุนสภาเด็กฯ ในทุกระดับอย่างเต็มที่เพ่ือ
พัฒนาศึกยาภาพของตัวเด็กฯ  
11. ลดกระบวนการขั้นตอนการท างานให้ง่าย กระชับ 
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 
 

ด้านคุณภาพในการด าเนนิงาน 
1. รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือบริหารองค์กรให้
เพียงพอ รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้กับสภาเด็ก
และเยาวชน เช่น รถ วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
2. จัดให้มีศูนย์ประสานงานของเด็กในทุกระดับเพ่ือให้
การติดต่อประสานงานมีความสะดวก 

ด้านการมีส่วนร่วม 
1. เด็กและเยาวชนทุกอ าเภอในจังหวัดให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานอย่างเต็มที่และชัดเจน 
2. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การส่งเสริมการ
ท ากิจกรรม ในทุกระดับ และองค์กรที่ท างานด้านเด็กใน
จังหวัดให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ 
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3. ตระหนักถึงคุณภาพในการท างานในแต่ละครั้ง และ
ให้ความส าคัญงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมาย 
4. ควรตั้งมาตรฐานให้ตอบโจทย์ในการด าเนินงาน 
5. ในการด าเนินงานควรมีการปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ 
6. ควรให้เด็กฯ ได้รับบทบาท และมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของงานเอง 
7. มีการวัดและประเมินผลเป็นการเพ่ิมรูปแบบ เช่น 
การสะท้อนความคิดผ่านการเขียนความรู้สึกอย่าง
แท้จริง เพื่อการรับรู้การด าเนินกิจกรรมตอบโจทย์
ความต้องการของเด็กฯ มากน้อยเพียงใด รวมถึงเป็น
การสะท้อนการท างานในการด าเนินกิจกรรมให้สภา
เด็กฯ ต่อไป 
8. มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ 
9. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสภาเด็กฯ เข้าใจรูปแบบงาน พรบ. 
ให้ชัดเจนและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
10. การเลือกเยาวชนแกนน าจากจิตอาสามากกว่า
ความต้องการของตนเอง และหมั่นหาทักษะเพ่ิมเติม
ในการด าเนินงาน 
11. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการท า
กิจกรรมต่างๆ 
12. จัดกิจกรรมในวันหยุด เพ่ือให้เด็กได้เข้าร่วมมาก
ที่สุด 
13. ควรมีการประเมินคุณภาพการท างานของสภาเด็ก
ทุกครั้ง เพ่ือท าการปรับปรุง 

3. ความต้องการสื่อท่ีใช้เผยแพร่งาน และหัวข้อข่าวต่างๆ 
4. การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกองค์กรและ
ส่งเสริมความร่วมมือภาคทุกระดับ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร มีการพัฒนา
ศักยภาพในการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน เช่น การอบรมส่งเสริมความรู้ในการ
ท างานอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง 
6. การประชาสัมพันธ์จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ หรือกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดให้มากขึ้น 
7. สนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันของกลุ่มองค์กรเด็ก
และเยาวชนที่หลากหลาย 
8. การเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น วัด 
โรงเรียน รพ.สต. อปท. พมจ. ดย. เป็นต้น 
9. การมีส่วนร่วมยังขาดการท างานด้วยจิตอาสา  
10. บางพ้ืนที่การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างล่าช้า ไม่ทั่วถึง 
และทางโรงเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
 

สัญลักษณ์ร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชน (นอกจากวันเยาวชนแห่งชาติ) 
1. การจัดท าเสื้อทีม ตราสัญลักษณ์ เข็มสภาเด็กฯ ป้ายชื่อ โลโก้  
2. จัดท าบัตรให้เหมือนกันทั้งต าบล อ าเภอ จังหวัด 
3. จัดงานมหกรรมเยาวชนระดับชาติ การแสดงผลงานของเยาวชนและสภาเด็กฯ จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ (ท้ังใน
ระดับภาคและประเทศ) 
4. การรวมตัวของสภาเด็กฯ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 
5. การจัดค่ายเยาวชนจังหวัดประจ าปี 
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4. ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ข้อคิดเห็น 
      1) ด้านที่มาและการจัดตั้ง 
  1.1) มีความหลากหลายของวิธีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เช่น การจัดตั้งโดย 
สภานักเรียน/กลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี 
  1.2) การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง การรับทราบข้อมูลจะเป็นการทราบเฉพาะกลุ่ม 
  1.3) ข้อมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ยังไม่เป็นปัจจุบัน  
      2) ด้านการจัดองค์กรและการบริหารจัดการ 
  2.1) มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
  2.2) มีการก าหนดโครงสร้างของคณะบริหารที่ชัดเจน แต่การขับเคลื่อนงานมีเพียง 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเพียงบางส่วนที่ด าเนินงาน 
  2.3) กลไกการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชน ขึ้นอยู่กับพ่ีเลี้ยง/ผู้รับผิดชอบหลัก 
  2.4) ระบบงานเอกสารขึ้นอยู่กับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  
ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีเฉพาะสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 
      3) ด้านคุณภาพการด าเนินงาน 
  3.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาของคณะบริหารสภาเด็ก 
และเยาวชน 
  3.2) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
ที่ก าหนดมา แต่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวตลอดเวลา 
      4) ด้านการมีส่วนร่วม 
  - พบว่าสภาเด็กละเยาวชนระดับอ าเภอ ประสบกับปัญหาการขาดการหนุนเสริม ทั้งพ่ี
เลี้ยง สถานที่ และงบประมาณไม่เพียงพอ การมีส่วนร่วมที่ชัดเจนที่สุดคือสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล 
ซึ่งภาคีในพ้ืนที่ได้แก่ อปท. หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้การสนับสนุน   
  - การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ยังไม่ชัดเจนในกระบวนการคิดก าหนดแผนงาน 
แต่จะมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
  - ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจ แต่ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนและการพัฒนาศักยภาพคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน 
      5) ด้านการติดตามประเมินผล 
  มีการรายงานโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้จัดท ารายงาน 
 4.2 ปัญหาอุปสรรค 
  1) การประชาสัมพันธ์ 
     1.1) การประชาสัมพันธ์ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนไม่ทั่วถึง 
     1.2) ปีแรกท าตามกระบวนการ หลังจากนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชน (สท.เดิม) 
ประสานโดยตรง ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบ 
     1.3) ท าในช่วงเวลาสั้น  มีแต่ชื่อ แต่ตัวบุคคลไม่มี ไม่ทราบว่าเป็นคณะบริหาร 
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  2) คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
      2.1) องค์ประกอบคณะบริหารไม่มีความหลากหลายของที่มา เช่น ส่วนใหญ่มาจากเด็ก
ในระบบ/สภานักเรียน 

      2.2) คณะบริหารไม่ได้ขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่อย่างครบถ้วนตามโครงสร้าง 
เช่น คณะบริหารมี 21 คน แต่ท างานจริงเพียง 7 คน 

      2.3) คณะบริหารมาจากการคัดเลือก ซึ่งไม่มีการชี้แจงท าความเข้าใจบทบาท(การเลือก
จากที่รู้จัก) 
      2.4) บางพ้ืนที่อ านาจในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับบุคคลเพียงคนเดียวของคณะ
บริหาร (ขาดการมีส่วนร่วม) 
      2.5) ความไม่ต่อเนื่องของคณะบริหาร เนื่องจากย้ายออกนอกพ้ืนที่ไปศึกษาต่อ ผลพวง
ของการที่คณะบริหารมาจากเยาวชนในโรงเรียน 

      2.6) คณะบริหารขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบงานเอกสาร 
ได้แก่ ระบบบัญชี ระบบงานสารบรรณ ซึ่งภารกิจเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ พมจ. ช่วยด าเนินการ 

      2.7) คณะบริหารขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการน าเสนอและรายงาน  

      2.8) ช่วงระยะเวลาการท ากิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของคณะบริหาร ซึ่งถ้า
สภาเด็กและเยาวชนอยู่ในโรงเรียนก็อาจขาดเรียน และยิ่งบางคณะบริหารอยู่ในห้อง/ชั้นเดียวกันแล้ว ทาง
โรงเรียนอาจไม่อนุญาตให้มาท ากิจกรรม 

  3) การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

       3.1) ระบบการสนับสนุนงบประมาณของท้องถิ่นไม่เอ้ือต่อการสนับสนุนกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนโดยตรง โดยมีข้อจ ากัดของระเบียบการเงิน 

      3.2) พ่ีเลี้ยง (จนท.พมจ.) สภาเด็กและเยาวชน มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ซึ่งเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานจ้างเหมา และอาจมีการเปลี่ยนงานที่มีความมั่นคงมากกว่า โดยเจ้าหน้าที่ พมจ. คนใหม่
จ าเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้งาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ 1 คนไม่ได้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนเพียง
อย่างเดียว แต่ยังต้องรับผิดชอบงานอ่ืนๆ ด้วย 

      3.3) ความกังวลของสถานศึกษาในการให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น 
ความปลอดภัย การขาดเรียน เด็กอาจถูกดึงไปในทางไม่ดี เป็นต้น 

  4.3 ข้อเสนอแนะ 
  4.3.1 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนสภาเดก็และเยาวชน ตามพระราชบัญญตัิส าหรับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 
   1) ระดับสภาเด็กและเยาวชน 
        1.1) การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในด้าน 
    - การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
    - การบริหารจัดการ (การเงิน บัญชี ระเบียบ กติกา พัฒนาฐานข้อมูล) 
       1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของเด็ก 
    - ก าหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
    - การติดตาม/ประเมินผลต่อเนื่อง 



 

 

59 

       1.3) มีการเสริมสร้างแรงจูงใจ/สร้างความภาคภูมิใจ เช่น ประกวด ให้รางวัล
กับสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น 
       1.4) การจัดระบบสวัสดิการดูแลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ 
    - ค่าพาหนะเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรม 
    - ประกันอุบัติเหต ุ
   2) หน่วยงาน/ภาคี 
         2.1) การประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
         2.2) การสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาคีในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ได้แก่ ภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม หรือการจัดท า
บันทึกความร่วมมือ (MOU) เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในทุกระดับ 
   3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
         3.1) การจัดระบบกลไกสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ได้แก่ 
งบประมาณ พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา 
         3.2) การปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
สนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 
         3.3) พัฒนาระบบการนิเทศติดตามประเมินผล 
  4.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  พม. กับ
กระทรวงมหาดไทย โดยการท า MOU (บันทึกข้อตกลง) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการปฏิบัติภายใน
กระทรวง 
   2) จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเป็นกลไกในระดับนโยบาย 
   3) จัดท า Road Map การจัดตั้ง การส่งเสริมและการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
ในทุกระดับ 
       *การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนใหม่ (การต่อยอดกับสภาเด็กและเยาวชนเดิม) 
       *พัฒนาความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนเดิม 
       *ค้นหา Best Practice ในพ้ืนที่และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบ
การเรียนรู้และการขยายผล 
       *การวางระบบติดตามประเมินผล/พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ 
   4) การประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวม ผ่าน
ช่องทางหลากหลาย ได้แก่ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ Internet สื่อสาธารณะอ่ืนๆ  และการจัดงานสภาเด็กและ
เยาวชน 
   5) การจัดโครงสร้างบุคลากรหรือหน่วยงานที่ชัดเจนรับผิดชอบต่อเนื่อง 
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  4.3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการด าเนินงาน 
   1) การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   2) สนับสนุนการด าเนินงานในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
   3) การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้น าเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มี
ความต่อเนื่อง 
   4) จัดตั้งให้มีศูนย์กลางการท ากิจกรรมในพ้ืนที่ 
       * ตามความต้องการ 
       * มีความหลากหลาย 
       * บริหารจัดการโดยท้องถิ่น(สร้างการมีส่วนร่วม) ความเป็นเจ้าของ 
   5) จัดท าหลักสูตรการอบรมของท้องถิ่น/ผู้น าสภาเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่าย
เด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากข้ึน 
   6) จัดท าแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบแยกส่วน ได้แก่ สภาเด็กและ
เยาวชนเดิม ที่มีความเข้มแข็งหรือมีอยู่แล้ว(พ.ร.บ. เดิม) กับสภาเด็กและเยาวชนที่จัดตั้งใหม่ (พ.ร.บ. ใหม่) 
   7) จัดท า Road Map การพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนแต่ละระดับให้ชัดเจนตาม 
พ.ร.บ. ฉบับใหม่  มาตรา 33 ก าหนดให้ เมื่อคณะบริหารด ารงต าแหน่งครบ 1 ปี ให้คณะบริหารยกเว้น
ประธานสภาเด็กและเยาวชน จับสลากออกกึ่งหนึ่ง และคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งที่ว่าง ส่งผลต่อเนื่องของ
การท างาน แก้ไขในแนวทางปฏิบัติ โดยตั้งเป็นที่ปรึกษา 
   8) ระบบสนับสนุนควรเปิดอิสระให้เด็กและเยาวชน คิด และ ท าด้วยตนเอง 
   9) การตั้งกองทุนสภาเด็กและเยาวชนที่ไม่ยึดติดกับระบบงบประมาณ 
   10) ควรเพิม่งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 
   11) มีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจ และความภาคภูมิใจของสภาเด็กและเยาวชน 
   12) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย บูรณาการงานด้านเด็กในพ้ืนที่ 
   13) เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน สร้างความ
มั่นคงในการท างาน หรือจัดโครงสร้างบุคลากร หรือหน่วยงานที่ชัดเจนรับผิดชอบต่อเนื่อง โดยเฉพาะสภา
เด็กและเยาวชนระดับอ าเภอ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



คณะท างาน 
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นางดวงสดุา เมืองรักษ์  ผอ.สสว.3             คณะท างาน 
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นายสทุธ ิจันทรวงษ์  ผอ.สสว10              คณะท างาน 

นางสาวสภุาภรณ์  ณ  นคร ผอ.สสว.11             คณะท างาน 

นางสาวซาราห์ บินเยา๊ะ  ผอ.สสว.12             คณะท างาน

นายไพบูลย์ นาคเจือ  กลุ่มส่งเสริมการบูรณาการ สสว.           คณะท างาน

นางชุลีทพิย์ เรืองดี  นักสงัคมสงเคราะห์  สสว.1           คณะท างาน 

นางสาวอสิรีย์  พรมหาลา นักสงัคมสงเคราะห์  สสว.1           คณะท างาน

นางสาวขนิษฐา  กจิเจา  นักพัฒนาสงัคม  สสว.1            คณะท างาน 

นางสาวสวุรรณา บุญมา  นักสงัคมสงเคราะห์ช านาญการ  สสว.2          คณะท างาน 

นางฐิติรัตน์ มีช้อย  พนักงานคอมพิวเตอร์  สสว.2           คณะท างาน 

นายณัฐวุฒิ สนิธาราศิริกุลชัย นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.3          คณะท างาน 

นางลัดดาวรรณ โลหิตไทย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  สสว.3         คณะท างาน 

นางรัชฎาภรณ์ เจริญธรรม พนักงานบริการ สสว.3            คณะท างาน

นางสาวกฤษฎี ป่ินนิล  นักพัฒนาสงัคมช านาญการพิเศษ  สสว.4          คณะท างาน

นายกติิพนธ ์นาคประชา  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.4          คณะท างาน 

นางสาวอารยา จ่าโนนสงู  นักพัฒนาสงัคม  สสว.5            คณะท างาน

นางสาวจีรภา พรมทอง  นักพัฒนาสงัคม  สสว.5            คณะท างาน 

นางสาวณภัทร แสวงผล  พนักงานบริการ  สสว.5            คณะท างาน 

นางฉวีวรรณ ภาคสระศรี  พนักงานบริการ  สสว.5            คณะท างาน 
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นายสรุเดช คิดรัมย์  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.6          คณะท างาน 

นางพลอยวรินทร์ จันดา  เจ้าพนักงานพัฒนาสงัคมช านาญงาน  สสว.6          คณะท างาน 

นายชาญวิทย์ ไชยสงิห์  นักพัฒนาสงัคมช านาญการพิเศษ  สสว.7          คณะท างาน 

นายชวลิต ขลุ่ยเงิน  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.7          คณะท างาน

นายภมูิชาย ปล้องอ้วน  นักพัฒนาสงัคมช านาญการพิเศษ  สสว.8          คณะท างาน 

นางยุพิน ผดุงฤกษ์  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.8          คณะท างาน 

นางอมัพวรรณ์ พวงสวุรรณ พนักงานบริการ  สสว.8            คณะท างาน 

นางสาวปัทมาภรณ์ เดือนดาว นักพัฒนาสงัคม  สสว.9            คณะท างาน 

นางสาววาสนา วารีนิล  พนักงานบริการ  สสว.9            คณะท างาน 

นางสาวณัฐกานต์ บุญเป้า เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  สสว.9           คณะท างาน 

นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.10          คณะท างาน 

นางสาวภาร าพึง อริยะ  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.10          คณะท างาน 

นางบุปผา เกดิเพชร  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.11          คณะท างาน 

นางสาวเสาวภา ชูเจริญ  เจ้าพนักงานพัฒนาสงัคมช านาญงาน  สสว.11         คณะท างาน 

นายนุกูล มุสกิโกเมน  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.12          คณะท างาน 

นางสาวพิมานมาศ สวุรรณ นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.12          คณะท างาน 

นายมาโนช แม้นอนิทร์  ผอ.สสว.5         เลขานุการคณะท างาน 

นางยุพิน ใคลพิมาย  นักพัฒนาสงัคมช านาญการ  สสว.5       ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

ผูเ้รียบเรียง 

นายมาโนช แม้นอนิทร์  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 

นางยุพิน ใคลพิมาย  หัวหน้ากลุ่มการวิจัยและการพัฒนาระบบเครือข่าย สสว.5       

นางสาวอารยา จ่าโนนสงู  นักพัฒนาสงัคม สสว.5         

นางสาวจีรภา พรมทอง  นักพัฒนาสงัคม สสว.5         

นางสาวณภัทร แสวงผล  พนักงานบริการ สสว.5         

นางฉวีวรรณ ภาคสระศรี  พนักงานบริการ สสว.5  

ส านักพมิพ ์

ทศัน์ทองการพิมพ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสมีา  30000 

        

 

  

 

 


