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พระราชบัญญัติ 

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

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

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

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

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

ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

““คณะบริหาร”  หมายความว่า  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบล  คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  และคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
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“สํานักงาน”  หมายความว่า  กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก

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

ประชาธิปไตย 
(๒) ให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย  รู้จักเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  รวมทั้ง

กฎหมาย  กฎเกณฑ์  และกติกาในสังคม 
(๓) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา  ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ  เพื่อให้เดก็และเยาวชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
(๔) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กพิการ  เด็กที่ มีข้อจํากัดทาง 

การเรียนรู้  และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ให้สามารถพึ่งตนเองได้  ให้มีคุณธรรม  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ 

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

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

ที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
(๑๒) ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและ

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

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

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  
ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน  และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” 
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มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

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

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

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

การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๑๘  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  และมีอํานาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
แห่งประเทศไทยตามที่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเป็นผู้เสนอ” 

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

“ส่วนที่  ๑ 
สภาเด็กและเยาวชน 

 
 

มาตรา ๒๒ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  เทศบาล  โดยคําแนะนําของหัวหน้าบ้านพักเด็ก
และครอบครัวในแต่ละจังหวัด  จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี  
ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลนั้น   

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  
ประกอบด้วยประธานสภาหน่ึงคน  และผู้บริหารอีกไม่เกินย่ีสิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล  หรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี  โดยคํานึงถึงผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนและปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้   
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ให้นายอําเภอ  เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล  และให้แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล  จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  นายกเทศมนตรี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
ปลัดเทศบาล  แล้วแต่กรณี  ผู้แทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ผู้แทนบ้านพักเด็ก
และครอบครัวในแต่ละจังหวัด  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้แทนสถานศึกษา  ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาลนั้น  และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม
ที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่คณะบริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเสนอ 

มาตรา ๒๓ สภาเด็กและเยาวชนตําบลและสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้   

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนตําบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  สภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  
อาชีพ  และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน   

(๔) จัดกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่  
เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้ 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอ  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 
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มาตรา ๒๔ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล  และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  ที่อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอนั้น   

ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต  ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ละเขตน้ัน   

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  
ประกอบด้วยประธานสภาหน่ึงคน  และผู้บริหารอีกไม่เกินย่ีสิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอหรือสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต  แล้วแต่กรณี  โดยคํานึงถึงผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชน  และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

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

มาตรา ๒๕ ให้สภาเด็กและเยาวชนอําเภอและสภาเด็กและเยาวชนเขต  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

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

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  
อาชีพ  และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้อง 
กับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน   

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ  
รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 
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(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่  
เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด   สภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้ 
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอ  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๒๖ ให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประธานสภาเด็กและ
เยาวชนอําเภอทุกอําเภอ  และผู้แทนจากคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอแต่ละอําเภอ  อําเภอละสี่คน 

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ประกอบด้วยประธานสภาหน่ึงคน  และผู้บริหาร
อีกไม่เกินย่ีสิบคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  รวมทั้งดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
พระราชบัญญัตินี้   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  และให้แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  จากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด  ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวในแต่ละจังหวัด  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และ
ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมที่มีกิจกรรมหรือผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเสนอ 

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

และระดับอุดมศึกษา  ระดับละสิบเอ็ดคน 
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 (ข) ผู้แทนเด็กและเยาวชน  ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองจากกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้
ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน  จํานวนสิบสองคน  ซึ่งต้องมาจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน 

ทั้งนี้  การคัดเลือกสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้คํานึงถึงผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสด้วย 

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

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

มาตรา ๒๙ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร   
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  
และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ   
ของเด็กและเยาวชน 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  อาชีพ  
และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 

(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้อง 
กับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชน   

(๔) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่  
เพื่อส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 
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(๗) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  เก่ียวกับการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

(๘) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้คณะบริหาร 
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหรือคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้เสนอ  
ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 

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

ลงทะเบียนไว้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุ่มเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  จํานวนสามสิบแปดคน   

ให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ประกอบด้วยประธานสภาหน่ึงคน  และผู้บริหาร
อีกไม่เกินย่ีสิบห้าคน  ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  ให้มีหน้าที่
บริหารงานท่ัวไปของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  และเสนอแผนงานหรือแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในด้านต่าง ๆ  ต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน  เพื่อประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ  รวมทั้งเป็นผู้แทน  หรือเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชนของประเทศ 
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
ตลอดจนดําเนินการอื่นที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 

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

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

และพัฒนาเด็กและเยาวชน 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่าง

สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัยของเด็กหรือเยาวชน  โดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชน   
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(๔) ให้ความเห็นในการกําหนดแนวทาง  นโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ  
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๕) รวบรวมข้อมูล  ข้อเสนอแนะ  หรือประเมินเร่ืองที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  และข้อมูล 
ที่ถูกส่งต่อมายังสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นแนวทาง 
ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

(๖) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  
รวมทั้งการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 

(๗) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชนหรือองค์กรชุมชนที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน 

(๘) จัดทําประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน 
(๙) ออกข้อบังคับเก่ียวกับการประชุมและการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  โดยให้คณะบริหาร

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

พรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

มาตรา ๓๓ คณะบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันที่ ได้ รับ 
การคัดเลือก  ประธานสภาหรือผู้บริหารในคณะบริหารซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
แต่ต้องดํารงตําแหน่งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีที่คณะบริหารพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการคัดเลือกใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่คณะบริหารพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ในระหว่างที่ยังมิได้มีการคัดเลือกคณะบริหาร  ให้คณะบริหารนั้น
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการคัดเลือกคณะบริหารใหม่ 

ในวาระเร่ิมแรก  เม่ือคณะบริหารดํารงตําแหน่งครบหนึ่งปี  ให้คณะบริหารยกเว้นประธานสภา
จับสลากออกก่ึงหนึ่ง  และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตําแหน่งที่ว่าง  โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ 
มีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี 

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  คณะบริหารพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๒ 
(๔) ถูกถอดถอนจากตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสภาเด็กและเยาวชน 
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มาตรา ๓๕ ในกรณีที่คณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้มีการคัดเลือกผู้อื่นแทนตําแหน่งที่ว่าง  เว้นแต่วาระของผู้ที่พ้นจากตําแหน่งเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน   
อาจคัดเลือกผู้อื่นแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๓๖ ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงาน
การจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนตําบล  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  สภาเด็ก
และเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย   

ให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับกรุงเทพมหานครดําเนินการส่งเสริม  สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดตั้งและการดําเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเขตและสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

มาตรา ๓๗ การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน  ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  ทั้งนี้  ให้การประชุมของสภาเด็กและเยาวชนเป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๓๘ การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน  และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภาเด็กและเยาวชนได้กําหนดไว้  ทั้งนี้  ให้สภาเด็กและเยาวชนจัดให้มี 
การประชุมสามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง  เว้นแต่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๓๑  
วรรคสอง  และให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสองคร้ัง” 

มาตรา ๑๐ ในวาระเริ่มแรก  ให้มีการดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนตําบลหรือสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตามมาตรา  ๒๒  ให้แล้วเสร็จ

ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๒) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตตามมาตรา  ๒๔  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(๓) ให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๘  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
มาตรา ๑๑ ให้สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและ

เยาวชนกรุงเทพมหานคร  และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
เป็นสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร   
และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๒ ให้คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ใน 
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด  คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร  และคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  ทําให้ไม่อาจ
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ   
ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน  ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับ
ความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเพ่ือให้การส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


